
                                                                                               Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya . . . . .  i 

KATA PENGANTAR 
 
 

Laporan Tahunan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan 

(BBPPTP) Surabaya Tahun 2017 merupakan laporan wajib yang harus dibuat yang 

mencakup semua kegiatan yang telah dilaksanakan  Balai Besar Perbenihan dan 

Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya selama tahun 2016 yang 

dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi serta kewenangan pengelolaan BBPPTP Surabaya sebagaimana diamanatkan 

dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian.  

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. 

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. 

Jombang,          Januari 2018 

Kepala Balai, 
 
 
 

Ardi Praptono, SP 
NIP. 197409131999031001 
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I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) 

Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat yang pembentukannya 

berasal dari penggabungan (penataan organisasi) Balai Proteksi Tanaman 

Perkebunan (BPTP) Jawa Timur dan Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih 

Perkebunan Jawa Timur (BP2MB) Jawa Timur  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.  

Kehadiran jajaran perbenihan dan perlindungan perkebunan memang diperlukan 

sebagai asuransi (jaminan) atas keselamatan agribisnis perkebunan dan pemenuhan 

tuntutan pasar dunia. Sesuai dengan tugasnya yaitu : (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 telah disusun visi dan misi sebagai 

berikut : 

 

Visi : 

” Menjadi Balai yang Profesional dalam Memberikan Pelayanan Prima 

di Bidang Perbenihan dan Proteksi  ” 

 

Misi : 

 
1. Mengoptimalkan pengawasan pelestarian plasma nutfah, mutu benih, 

peredaran benih, hasil rekayasa genetika dan pemanfaatan agens pengendali 

hayati.  

2. Mengoptimalkan pengujian terhadap mutu benih dalam rangka uji layak 

edar, introduksi, ex import dan ekspor, rekayasa genetika, dan agens 

pengendali hayati.  
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3. Mengoptimalkan pengujian adaptasi/observasi dalam rangka pelepasan 

varietas dan pengujian penilaian manfaat kelayakan benih dalam rangka 

penarikan varietas.  

4. Mengembangkan metode pengujian mutu benih, sertifikasi benih, 

pengawasan peredaran benih, teknik identifikasi OPT, penerapan PHT, 

penanggulangan gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim. 

5. Pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium penguji mutu 

benih dan antar laboratorium proteksi tanaman perkebunan.  

6. Melaksanakan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen pengujian 

mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan.  

7. Mengoptimalkan pelayanan teknis dan pengembangan informasi perbenihan 

dan proteksi tanaman perkebunan.   

 

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi  

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor :  

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

Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya.  Kehadiran 

jajaran perbenihan dan perlindungan perkebunan memang diperlukan sebagai 

asuransi (jaminan) atas keselamatan agribisnis perkebunan dan pemenuhan tuntutan 

pasar dunia. Sesuai dengan tugasnya yaitu : (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. Serta 

melaksanakan fungsi : 

1. Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional 

2. Pelaksanaan pengujian mutu benih dan pengujian adaptasi benih 

perkebunan dalam rangka pelepasan varietas 

3. Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan 

dalam rangka penarikan varietas 

4. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka 

pemberian sertifikat layak edar 
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5. Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas propinsi 

6. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih 

perkebunan dan uji acuan 

7. Pelaksanaan identifikasi OPT perkebunan 

8. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta 

faktor yang mempengaruhi 

9. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali 

iklim serta faktor yang mempengaruhi 

10. Pengembangan teknik surveilance OPT penting 

11. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi 

kehilangan hasil dan teknik pengendalian OPT perkebunan 

12. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan 

13. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas dan 

pelepasan agens hayati OPT Perkebunan 

14. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati perkebunan 

15. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang 

berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu 

16. Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida 

17. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman 

perkebunan 

18. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman 

perkebunan 

19. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan 

manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan 

20. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium 

perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan 

21. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha  

 

Kegiatan teknis  tersebut ditujukan  untuk mendukung kegiatan 

perlindungan perkebunan  di wilayah kerja BBPPTP Surabaya yaitu Jawa, Bali, dan 

Nusa Tenggara untuk bidang proteksi ditambah dengan Sulawesi dan Papua.  
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1.3.  Maksud dan Tujuan 

Laporan tahun 2017 ini disusun sebagai laporan tentang hasil pelaksanaan 

tugas dan fungsi serta sebagai pertanggung jawaban  Satker BBPPTP Surabaya 

dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan petani 

perkebunan khususnya sesuai dengan standar pelayanan publik dalam bidang 

perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.  

 
1.4.   Sasaran 

Sasaran Kegiatan  BBPPTP Surabaya adalah : 

1. Meningkatnya pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional, 

rekayasa genetika dan peredaran benih; 

2. Meningkatnya bimbingan teknis dan konsultasi di bidang perbenihan dan 

proteksi tanaman perkebunan;  

3. Meningkatnya pengembangan teknologi perbenihan dan teknologi terapan 

proteksi tanaman perkebunan; 

4. Meningkatnya pengembangan teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih 

serta agens pengendali hayati untuk OPT perkebunan; 

5. Meningkatnya bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu 

laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; 

6. Meningkatnya pengembangan informasi manajemen perbenihan dan 

proteksi tanaman perkebunan. 
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II. ADMINISTRASI DAN KEPEGAWAIAN 

 

2.1.   Struktur Organisasi  

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, bahwa struktur 

Organisasi BBPPTP Surabaya terdiri atas : (1) Kepala Balai; (2) Kepala Sub bagian 

Tata Usaha; (3) Kepala Bidang  Perbenihan; (4) Kepala Bidang Proteksi; (5) Seksi 

Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan; (6) Seksi Jaringan Laboratorium 

Perbenihan; (7) Seksi Pelayanan Teknik dan Informasi Proteksi ;(8) Seksi Jaringan 

Laboratorium Proteksi dan (9) Kelompok Jabatan Fungsional 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
KEPALA BALAI 

 

SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

 
BIDANG 

PERBENIHAN 

 
BIDANG 

PROTEKSI 

Seksi Yantek 
info 

Seksi Jar. 
Lab. 

Seksi Yantek 
info 

 

Seksi Jar. 
Lab. 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 



                                                                                               Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya . . . . .  6 

2.2.   Surat Menyurat 

Kegiatan surat menyurat  selama TA. 2017  meliputi surat keluar sejumlah 

2.546 surat dan surat masuk sebanyak 969 surat,  terdiri dari surat yang bersifat 

teknis dan non teknis, dengan tujuan atau asal Pusat, Propinsi, Kabupaten dan 

Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan. Adapun jumlah dan jenis surat-surat 

tersebut dapat  dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Data Surat Keluar dan Surat Masuk TA. 2017 

No. Jenis Surat Surat 
Keluar 

Surat 
Masuk 

Keterangan 

1 Kementerian Pertanian-Ditjenbun  2.019 342  
2 Kementerian Keuangan  120 27  
3 Provinsi 194 182  
4 Kabupaten  67 126 Lap. dari UPPT dan 

PBT 
5 Instansi lain     

 a. SMA 2 2  

 b. Pabrik Gula (PG) 4 2  

 c. CV 15 8  

 d. PT 45 35  

 e. Instansi Pemerintah 39 24  

 f. Instansi Swasta - 89  

6 a. Perguruan tinggi  43 43  

 b. Balit 70 27  

 c. Puslit 50 62  

 Jumlah 2.546 969  

 
Salah satu surat keluar yang terbanyak adalah yang dikirimkan kepada Kementerian 

Pertanian-Ditjenbun dan Kementerian Keuangan sedangkan surat masuk yang 

terbanyak berasal dari Kementerian Pertanian-Ditjenbun dan dari provinsi serta  

kabupaten. Surat-surat yang berasal dari Kementerian Pertanian (Ditjenbun) 

biasanya berupa undangan, pemberitahuan dan lain-lain yang tidak memerlukan 

balasan.   
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2.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

a. Jumlah Pegawai  

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, bahwa struktur 

Organisasi BBPPTP Surabaya terdiri atas : (1) Kepala Balai; (2) Kepala Sub bagian 

Tata Usaha; (3) Kepala Bidang  Perbenihan; (4) Kepala Bidang Proteksi; (5) Seksi 

Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan; (6) Seksi Jaringan Laboratorium 

Perbenihan; (7) Seksi Pelayanan Teknik dan Informasi Proteksi ; (8) Seksi Jaringan 

Laboratorium Proteksi dan (9) Kelompok Jabatan Fungsional status pegawai 

BBPPTP Surabaya terdiri dari  pejabat struktural (eselon II, eselon III dan eselon 

IV) dan pejabat fungsional. Jumlah fungsional umum lebih banyak dibandingkan 

dengan fungsional POPT dan PBT, hal ini disebabkan untuk menjadi fungsional 

POPT dan PBT harus melalui tahapan diklat dan penilaian dari pusat serta dengan 

kompetensi ijasah yang dipersyaratkan. 

 Jumlah pegawai di BBPPTP Surabaya T.A 2017 sebanyak 179 orang. 

komposisi SDM yang terdiri dari jabatan struktural dan fungsional, dengan rincian 

sebagai berikut : 

Tabel 2.  Jumlah pegawai di BBPPTP Surabaya T.A 2017 
Jabatan Jumlah Keterangan 

Struktural  8 Eselon Iib : 1 

Eselon IIIa : 2 

Eselon IVa : 5 

Fungsional umum 103  

Fungsional 
tertentu 

POPT 37  

PBT 26  

Analis Kepegawaian  1  

Statistika 1  

PMHP 2  

T o t a l 177  
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2.4. Pembinaan Pegawai  

Dalam rangka meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia lingkup Balai 

Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, maka 

pada tanggal 14 Juli 2017 diselenggarakan pembinaan dan sekaligus pengambilan 

sumpah pegawai. Tujuan dari pembinaan pegawai ini antara lain : 

1. Meningkatkan kedisiplinan pegawai 

2. Mentaati kode etik profesi dan norma yang berlaku bagi PNS 

3. Menjalankan tugas secara profesional, obyektif dan independen 

4. Melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab sebagai PNS 

5. Bekerja jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara dan 

masyarakat 

Arahan disampaikan oleh Kepala Balai dan dihadiri oleh seluruh pegawai BBPPTP 

Surabaya.  

 

2.5.  Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) 

Mengingat perkembangan ilmu dan teknologi khususnya di bidang 

pertanian dan perkebunan sedemikian pesat maka dalam upaya peningkatan mutu 

SDM,  BBPPTP Surabaya memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk 

mengikuti pendidikan formal setingkat Sarjana (S1) , Program Pasca Sarjana (S2) 

dan Program Doktor baik yang melalui program beasiswa maupun atas biaya 

sendiri. Pemberian ijin tugas belajar dari para pegawai tersebut dilakukan dengan 

berdasarkan peraturan yang berlaku. Tahun 2017 staf BBPPTP Surabaya yang 

mendapatkan beasiswa dari kementerian Pertanian sebanyak 6 orang untuk 

melanjutkan Program S2 dan S3 masing-masing 2 orang S2 di Universitas 

Brawijaya Malang, 3 orang S2 dan 1 orang S3 di Universitas Gajah Mada.  
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2.6. Pameran dan Gelar Teknologi 

Pameran dalam rangka HPS (Hari Pangan Sedunia)  

BBPPTP Surabaya mengikuti pameran pada acara HPS (Hari Pangan Sedunia) 

yang dilaksanakan tanggal 19-20 Oktober 2017 di Pontianak. 

 

2.7. Sarana dan Prasarana 

a. Tanah 

 Tanah yang digunakan BBPPTP Surabaya di Mojoagung seluas 6.556 m2 di 

pakai untuk Kantor, Laboratorium, Asrama, Rumah Kaca, Gedung Pertemuan dan 

Pekarangan yang statusnya pinjam pakai pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Timur. 

 

b. Gedung / bangunan lainnya 

Penggunaan gedung / bangunan lainyan BBPPTP Surabaya di kelompokan 

menjadi dua yaitu : 

1. Gedung / bangunan yang di gunakan untuk tempat melaksanakan kegiatan 

adminstrasi meliputi : kantor, perpustakaan, ruang komputer, ruang 

pertemuan, asrama, dan dapur. 

2. Gedung / bangunan yang di gunakan untuk melaksanakan kegiatan teknis 

meliputi : Laboratorium, dan rumah kaca. 

 

c. Peralatan  

Jenis peralatan BBPPTP Surabaya  dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :   

1. Peralatan untuk kegiatan penelitian dan pengujian. 

Jenis peralatan ini sebagaian besar  digunakan di laboratorium untuk 

menunjang kegiatan pengkajian perbenihan,  hama dan penyakit tanaman 

perkebunan serta memproduksi agens hayati. 

2. Peralatan untuk kegiatan sertifikasi, pengendalian OPT dan non OPT. 

    Jenis peralatan ini digunakan untuk kegiatan pengendalian hama /   

penyakit tanaman perkebunan di lokasi / area perkebunan. 
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3. Peralatan untuk kegiatan administrasi kantor / perlengkapan rumah      

tangga. Jenis peralatan kantor digunakan untuk memperlancar kegiatan  

Balai secara umum baik kegiatan yang bersifat teknis maupun non teknis. 

 

d. Kendaraan 

Untuk memperlancar operasional Balai dari sisi transportasi didukung  

dengan kendaraan bermotor jenis roda empat  sebanyak 12 unit  dan roda dua  

sebanyak 81 unit.   
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III. KEUANGAN 

 

BBPPTP Surabaya merupakan Satuan kerja dengan kode 567338 di bawah 

Kementerian Pertanian Pertanian (18) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (05).  

Pada tahun anggaran 2017, BBPPTP Surabaya mendapatkan pembiayaan dari 

APBN melalui DIPA  nomor : SPDIPA-018.05.2.567338/2017 tanggal 7 Desember 

2016  untuk melaksanakan Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu 

tanaman perkebunan berkelanjutan (018.05.08) dan kegiatan Dukungan pengujian 

dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman 

perkebunan (1781).   

Pada Tahun anggaran 2017 BBPPTP Surabaya mendapatkan alokasi 

anggaran sebesar Rp. 18.537.254.000,- dan mendapatkan penambahan APBNP 

sebesar Rp. 1.405.300.000,- sehingga alokasi anggaran menjadi sebesar Rp. 

19.942.554.000,- dengan alokasi meliputi 7 (tujuh) output kegiatan antara lain : (1) 

Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan 

(1779.003) dengan alokasi anggaran Rp. 2.071.880.000,-  (2) Pengawasan dan 

Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan (1781.001) dengan alokasi anggaran 

Rp. 823.000.000,-;  (3) Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan  

(1781.003) dengan alokasi anggaran Rp. 611.060.000,-; (4) Fasilitasi Teknis 

Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi 

Proteksi Tanaman Perkebunan (1781.003) dengan alokasi anggaran Rp. 

402.000.000,- ; (5) Layanan Perkantoran (1781.994) dengan alokasi anggaran Rp. 

13.789.310.000,-; (6) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (1781.950) dengan 

alokasi anggaran Rp. 1.529.598.000,-; (7) Layanan Internal (1781.951) dengan 

alokasi anggaran Rp. 715.706.000,-.   

 

Laporan Realisasi Anggaran 

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan 

dan efisiensi, sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 15 

Maret 2011 dimana langkah-langkah penghematan dilakukan melalui pembatasan 

perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat diluar kantor, belanja operasional dan 
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penghematan lainnya terkait dengan belanja non-operasional, namun tetap terjamin 

terlaksananya program kerja Direktorat Jenderal Perkebunan dan BBPPTP 

Surabaya secara keseluruhan.   

Belanja Negara 

BBPPTP Surabaya melalui Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan 

dan Kepemerintahan dan program pengembangan agribisnis melaksanakan 

belanja APBN melalui pengeluaran  satuan kerja secara lengkap dijelaskan pada 

tabel 3. 

Tabel 3.  Rincian Anggaran Satuan Kerja BBPPTP Surabaya  Tahun 2017 

KODE KEGIATAN/OUTPUT PAGU (Rp.) 

1779.003 Pengembangan Desa Pertanian Organik 
Berbasis Komoditas Perkebunan 

2.071.880.000  

1781.001 Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih 
Tanaman Perkebunan  

823.000.000  

1781.002 Pengembangan Teknologi Proteksi 
Tanaman Perkebunan  

611.060.000 

1781.003 Fasilitasi Teknis Dukungan Pengujian 
dan Pengawasan Mutu Benih serta 
Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman 
Perkebunan  

402.000.000 

1781.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I  1.529.598.000  

1781.951 Layanan Internal  715.706.000  

1781.994 Layanan Perkantoran  13.789.310.000 

 TOTAL 19.942.554.000 

 

Tabel 4.  Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja 

Kode Uraian Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

51 Belanja Pegawai 12.165.295.000 11.662.900.525  95,87 

52 Belanja Barang 7.122.796.000  6.505.124.109  91,33 

53 Belanja Modal 654.463.000  602.790.995  92,10 
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Tabel 5.  Laporan Realisasi Anggaran Belanja 
Kode Uraian Anggaran 

(Rp) 

 

Realisasi 
Belanja 

(Rp) 

Realisasi 

(%) 

Sisa 
Anggaran 

(Rp) 

1779.003 Pengembangan Desa 
Pertanian Organik 
Berbasis Komoditas 
Perkebunan 

2.071.880.000 1.849.605.200  89,27 222.274.800 

1781.001 Pengawasan dan 
Pengujian Mutu 
Benih Tanaman 
Perkebunan 

823.000.000 806.743.816  98,02 16.256.184 

1781.002 Pengembangan 
Teknologi Proteksi 
Tanaman 
Perkebunan 

611.060.000 590.318.279  96,61 20.741.721 

1781.003 Fasilitasi Teknis 
Dukungan Pengujian 
dan Pengawasan 
Mutu Benih serta 
Penyiapan 
Teknologi Proteksi 
Tanaman 
Perkebunan 

402.000.000 305.131.451  75,90 96.868.549 

1781.950 Layanan Dukungan 
Manajemen Eselon I  

1.529.598.000  1.405.944.580  91,92 123.653.420 

1781.951 Layanan Internal  715.706.000  660.947.495  92,35 54.758.505 

1781.994 Layanan Perkantoran  13.789.310.000  13.152.124.808  95,38 637.185.192 

 Jumlah 19.942.554.000 18.770.815.629  94,12 1.171.738.371 
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IV.   KEGIATAN BIDANG PERBENIHAN 

 

4.1 Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan 

Pengembangan Jaringan Laboratorium 

Bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen 

mutu pada 14 laboratorium UPTD perbenihan di provinsi wilayah kerja BBPPTP 

Surabaya dilaksanakan pada tahun 2017 dengan cakupan provinsi meliputi : Jawa 

Timur, Jawa Tengah, DI Yogjakarta, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan 

Papua. 

Di dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan bimbingan teknis laboratorium 

terkait kalibrasi peralatan oven dan timbangan elektrik serta pengembangan 

jaringan laboratorium yang meliputi aspek organisasi, SDM, pengujian mutu benih, 

Administrasi laboratorium.  Secara umum faktor yang menjadi kendala dalam 

operasional laboratorium pengujian di UPTD Provinsi  antara lain :  

a. Sumber daya Manusia 

Jumlah analis laboratorium antara 4 – 9 orang, apabila ditinjau dari kuantitas 

pengujian maka jumlah tersebut dikategorikan cukup untuk melaksanakan 

operasional laboratorium 

b. Sarana dan prasarana 

Sebagian besar UPTD telah memiliki laboratorium pengujian secara mandiri 

dengan kondisi ruangan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.  

Demikian juga dengan peralatan sudah ada perkembangan positif terkait 

dengan pemenuhan standar minimal peralatan pengujian benih oleh beberapa 

laboratorium.  Permasalahan klasik yang masih banyak ditemui adalah 

kalibrasi peralatan belum pernah dilaksanakan.  

c. Dokumen Sistem Mutu 

Hampir semua laboratorium belum mempunyai Instruksi kerja alat, dokumen 

prosedur dan form-form pengujian mutu benih .  
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Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, BBPPTP Surabaya sebagai 

laboratorium rujukan mengeluarkan rekomendasi teknis yang meliputi : 

a. Mengikuti uji banding antara laboratorium yang diadakan oleh BBPPTP 

Surabaya 

b. Kontinuitas pengujian mutu benih agar dapat terus ditingkatkan 

c. Perlu dilakukan kalibrasi berkala terhadap peralatan laboratorium untuk 

menjaga akurasi hasil pengujian mutu benih 

d. Melakukan sosialisasi ke produsen benih tentang pentingnya pengujian benih 

e. Perlu dilakukan penyusunan den perbaikan dokumen Sistem Manajemen Mutu 

sebagai acuan pengujian mutu benih 

f. Mengusulkan laboratorium pengujian mutu benih tanaman perkebunan 

provinsi Jawa Barat, DI Yogjakarta dan Nusa Tenggara Barat dalam program 

akreditasi ISO 17025 : 2015 

 

4.2 Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih 

Kegiatan pengembangan metode ini dilaksanakan seksi jaringan 

laboratorium perbenihan pada tahun 2017 meliputi : 

a. Optimasi metode desain primer spesifik dalam pengembangan mikrosatelit 

Kegiatan Pengembangan Metode Laboratorium Untuk Pengujian Keragaman 

Tebu Dalam Rangka Optimasi Desain Primer Spesifik Pada Tahun 2017 

dilaksanakan mulai pada bulan Juli sampai November 2017  dan dilaksanakan 

di Laboratorium DNA BBPPTP Surabaya dan Konsultasi metode dilaksanakan 

di laboratorium Genetika Fakultas Biologi Universitas Gadja Mada Yogjakarta.  

Komoditas tebu yang digunakan untuk pengujian kualitatif dan kuantitatif 

DNA meliputi 3 varietas bina yaitu Bululawang, Tolangohula 2 dan VMC 71-

238 sedangkan varietas unggul lokal adalah JR 01, JR 02 dan JR 03.  Dari 

dendogram yang diperoleh dapat diketahui bahwa masing-masing varietas 

berbeda sekuen DNA satu dengan yang lainnya berdasarkan primer RAPD 

yang dipakai yaitu OPA 13, OPC 1, OPB 7, OPB 9, OPB 10, OPA 1, OPA 3, 

OPA 9, OPA 20. Dari dendogram tersebut ada 4 (empat) cluster yaitu 1 (VMC 

71-238 dan TLH2); 2 (BL dan JR03); JR02 dan JR01. Varietas yang berada 
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dalam 1 (satu) cluster memiliki kesamaan sekuen DNA yang terbesar 

dibandingkan dengan varietas pada cluster yang berbeda.  Apabila 

dibandingkan dengan varietas pembandingnya dapat diketahui bahwa varietas 

JR01 berbeda dengan varietas BL, varietas JR02 berbeda dengan varietas 

TLH2 dan varietas JR03 berbeda dengan varietas VMC71-238. 

b. Pengujian kesehatan benih tanaman perkebunan 

Salah satu bahan kajian kesehatan benih pada tanaman tebu dan tembakau 

adalah penyakit luka api yang disebabkan oleh jamur Ustilago scitaminea dan 

layu bakteri pada tembakau yang disebabkan oleh bakteri Ralstonia. Diagnosis 

Luka Api dan Ralstonia dapat dilakukan dengan uji serologi ELISA.  Untuk 

mendapatkan bakteri atau jamur penyebab penyakit luka api atau layu bakteri 

pada tebu dan tembakau diperlukan karakterisasi bakteri atau jamur secara 

morfologi dan molekular. Kegiatan tersebut meliputi identifikasi tanaman tebu 

terserang luka api dan Ralstonia pada tembakau.  Propagasi (perbanyakan) 

jamur dan bakteri pada tanaman inang, Purifikasi bakteri dan jamur. 

Karakterisasi protein bakteri dan jamur dengan SDS PAGE.  Tahapan produksi 

antiserum poliklonal meliputi : (1) penyiapan antigen ; (2) imunisasi ; (3) 

peengambilan darah; (4) preparasi serum dari tanah; (5) penyiapan antiserum 

poliklonal dan (6) kajian serologi melalui pengujian indirect ELISA . Hasil 

kegiatan menunjukkan antiserum poliklonal yang dihasilkan mampu bereaksi 

dengan antigen tetapi kelemahannya kurang spesifik karena masih adanya 

reaksi silang. 

 

4.3 Pengujian Mutu Benih Laboratorium ISO 17025 : 2008 

4.3.1. Pengujian Mutu Benih Standar 

Kegiatan pengujian mutu benih laboratorium diawali dengan pengambilan 

contoh benih yang dilaksanakan berdasarkan permohonan dari produsen benih 

kepada BBPPTP Surabaya. Dalam pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh benih 

dilaksanakan digudang benih milik produsen benih selaku pemohon. Selama 

periode Januari – Desember  tahun 2017 telah dilakukan sebanyak 29 pengujian 

terhadap 10 komoditas yaitu tebu, kopi, kakao, kapas, kenaf, tembakau, rosela, 
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wijen, jarak pagar dan jarak kepyar.  Adapun produsen benih yang mengajukan 

permohonan pengujian mutu benih dilaboratorium pada tahun 2017 berasal dari: 

Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Jember, Pusat Penelitian Perkebunan 

Gula Indonesia (P3GI), Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Ballitas), 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro,  PTPN X Klaten dan 

Jember serta PT Global Agrotek Nusantara (GAN).   

Hasil pengujian mutu benih selama periode Januari – Desember 2017 yang 

dilaksanakan di laboratorium perbenihan BBPPTP Surabaya meliputi : 

a. TEMBAKAU 

Untuk komoditi tembakau produsen benih yang mengajukan untuk 

pengujian laboratorium adalah Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro, Balittas 

dan Divisi Perencanaan dan Pengembangan, Penelitian Tembakau, PTPN 

X, Klaten, dari beberapa varietas tembakau yang diambil oleh petugas 

pengambil contoh benih dan telah dilakukan uji laboratorium maka 

didapatkan grafik pengujian sebagai berikut : 

 
Grafik 1. Hasil pengujian tembakau tahun 2017 

• Dinas Pertanian Kab.  Bojonegoro mengajukan permohonan pengujian 

benih tembakau sebanyak 7 lot benih dengan berbagai varietas dan 

masa panen. Dari 7 lot benih didapatkan 4 lot benih dinyatakan 

memenuhi standar pengujian dengan hasil pengujian mencapai ≥ 80 % 

dan 3 lot benih dinyatakan tidak memenuhi standar pengujian 

dikarenakan parameter daya berkecambah tidak mencapai ≥ 80 %.  
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• BALITTAS mengajukan permohonan pengujian benih tembakau 

sebanyak 16 lot benih dengan berbagai varietas dan masa panen. Dari 

16 lot benih didapatkan 9 lot benih dinyatakan memenuhi standar 

pengujian dengan hasil pengujian mencapai ≥ 80 % dan 7 lot benih 

dinyatakan tidak memenuhi standar pengujian dikarenakan parameter 

daya berkecambah tidak mencapai ≥ 80 %. 

• Divisi Perencanaan dan Pengembangan, Penelitian Tembakau, PTPN X, 

Klaten mengajukan permohonan pengujian benih tembakau sebanyak 

23 lot benih dengan berbagai varietas dan masa panen. Dari 23 lot benih 

didapatkan 13 lot benih dinyatakan memenuhi standar pengujian 

dengan hasil pengujian mencapai ≥ 80 % dan 10 lot benih dinyatakan 

tidak memenuhi standar pengujian dikarenakan parameter daya 

berkecambah tidak mencapai ≥ 80 %. 

b. TEBU 

Untuk komoditi tebu produsen benih yang mengajukan untuk pengujian 

laboratorium adalah P3GI Pasuruan dari beberapa lot benih dan varietas 

tebu yang diambil oleh petugas pengambil contoh benih dan telah 

dilakukan uji laboratorium maka didapatkan grafik pengujian sebagai 

berikut : 

 
Grafik 2. Hasil Pengujian Budset Tebu Tahun 2017 

Pada tahun 2017 P3GI Pasuruan mengajukan permohonan pengujian 

benih budset sebanyak 47 lot benih dengan berbagai varietas. Dari 47 
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lot didapatkan 45 lot benih dinyatakan memenuhi standar pengujian 

sedangkan 2 lot benih tidak memenuhi standar dikarenakan 

pertumbuhannya selama maksimal 21 hari belum mencapai 80 %. 

c. KENAF 

Untuk komoditi kenaf produsen benih yang mengajukan untuk pengujian 

laboratorium adalah BALITTAS dari beberapa lot benih dan varietas kenaf 

yang diambil oleh petugas pengambil contoh benih dan telah dilakukan uji 

laboratorium maka didapatkan grafik pengujian sebagai berikut : 

 
Grafik 3. Hasil Pengujian Kenaf Tahun 2017 

Pada tahun 2017 BALITTAS mengajukan permohonan pengujian benih 

kenaf sebanyak 7 lot benih dengan berbagai varietas. Dari 7 lot benih 

didapatkan semua lot benih dinyatakan memenuhi standar pengujian 

dengan hasil pengujian mencapai ≥ 80 %. 

d. KAPAS 

Untuk komoditi kapas produsen benih yang mengajukan untuk pengujian 

laboratorium adalah BALITTAS dari beberapa lot benih dan varietas 

kapas yang diambil oleh petugas pengambil contoh benih dan telah 

dilakukan uji laboratorium maka didapatkan grafik pengujian sebagai 

berikut : 
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Grafik 4. Hasil Pengujian Kapas Tahun 2017 

Pada tahun 2017 BALITTAS mengajukan permohonan pengujian benih 

kapas sebanyak 15 lot benih dengan berbagai varietas. Dari 15 lot benih 

didapatkan 8 lot benih dinyatakan memenuhi standar pengujian dengan 

hasil pengujian mencapai ≥ 80 % dan 7 lot benih dinyatakan tidak 

memenuhi standar pengujian dikarenakan parameter daya berkecambah 

tidak mencapai ≥ 80 %. 

e. WIJEN 

Untuk komoditi wijen produsen benih yang mengajukan untuk pengujian 

laboratorium adalah BALITTAS dari beberapa lot benih dan varietas wijen 

yang diambil oleh petugas pengambil contoh benih dan telah dilakukan uji 

laboratorium maka didapatkan grafik pengujian sebagai berikut : 

 
Grafik 5. Hasil Pengujian Benih Wijen Tahun 2017 
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Pada tahun 2017 BALITTAS mengajukan permohonan pengujian benih 

wijen sebanyak 10 lot benih dengan berbagai varietas. Dari 10 lot benih 

didapatkan semua lot benih dinyatakan memenuhi standar pengujian 

dengan hasil pengujian mencapai ≥ 80 %. 

f. ROSELLA 

Untuk komoditi Rosella produsen benih yang mengajukan untuk pengujian 

laboratorium adalah BALITTAS dari beberapa lot benih dan varietas 

Rosella yang diambil oleh petugas pengambil contoh benih dan telah 

dilakukan uji laboratorium maka didapatkan grafik pengujian sebagai 

berikut : 

 
Grafik 6. Hasil Pengujian Benih Rosella Tahun 2017 

Pada tahun 2017 BALITTAS mengajukan permohonan pengujian benih 

rosella sebanyak 6 lot benih dengan berbagai varietas. Dari 6 lot benih 

didapatkan 5 lot benih dinyatakan memenuhi standar pengujian dengan 

hasil pengujian mencapai ≥ 80 % dan 1 lot benih dinyatakan tidak 

memenuhi standar pengujian dikarenakan parameter daya berkecambah 

tidak mencapai ≥ 80 %. 

g. JARAK PAGAR 

Untuk komoditi jarak pagar produsen benih yang mengajukan untuk 

pengujian laboratorium adalah BALITTAS, 1 lot benih diambil oleh 

petugas pengambil contoh benih dan telah dilakukan uji laboratorium 

maka didapatkan grafik pengujian sebagai berikut : 
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Grafik 7. Hasil Pengujian Benih Jarak Pagar Tahun 2017 

Pada tahun 2017 BALITTAS mengajukan permohonan pengujian benih 

jarak pagar sebanyak 1 lot benih dan dinyatakan tidak memenuhi standar 

pengujian dikarenakan parameter daya berkecambah tidak mencapai ≥ 80 

%. 

h. JARAK KEPYAR 

Untuk komoditi jarak kepyar produsen benih yang mengajukan untuk 

pengujian laboratorium adalah BALITTAS dari beberapa lot benih dan 

varietas yang sama dengan tahun yang berbeda. Jarak Kepyar yang 

diambil oleh petugas pengambil contoh benih dan telah dilakukan uji 

laboratorium maka didapatkan grafik pengujian sebagai berikut : 

 
Grafik 8. Hasil Pengujian Benih Jarak Kepyar Tahun 2017 

Pada tahun 2017 BALITTAS mengajukan permohonan pengujian benih 

Jarak Kepyar  sebanyak 2 lot benih dengan varietas sama. Dari 2 lot benih 
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dinyatakan memenuhi standar pengujian dengan hasil pengujian mencapai 

≥ 80 %. 

i. KOPI 

Untuk komoditi kopi produsen benih yang mengajukan untuk pengujian 

laboratorium adalah PUSLITKOKA INDONESIA dari beberapa lot benih 

dan varietas yang berbeda. kopi yang diambil oleh petugas pengambil 

contoh benih dan telah dilakukan uji laboratorium didapatkan grafik 

pengujian sebagai berikut : 

 
Grafik 9. Hasil Pengujian Benih Kopi Tahun 2017 

Pada tahun 2017 PUSLITKOKA INDONESIA mengajukan permohonan 

pengujian benih kopi  sebanyak 4 lot benih dengan varietas berbeda. Dari 

4 lot benih dinyatakan memenuhi standar pengujian dengan hasil 

pengujian mencapai ≥ 80 %. 

j. KAKAO 

Untuk komoditi kakao produsen benih yang mengajukan untuk pengujian 

laboratorium adalah PUSLITKOKA INDONESIA dari beberapa lot benih 

dan klon yang berbeda. Kakao yang diambil oleh petugas pengambil 

contoh benih dan telah dilakukan uji laboratorium didapatkan grafik 

pengujian sebagai berikut : 
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Grafik 10. Hasil Pengujian Benih Kakao Tahun 2017 

Pada tahun 2017 PUSLITKOKA INDONESIA mengajukan permohonan 

pengujian benih kakao sebanyak 7 lot benih dengan varietas berbeda. Dari 

7 lot benih dinyatakan memenuhi standar pengujian dengan hasil 

pengujian mencapai ≥ 80 %. 

4.3.2. Asesmen ISO 17025 : 2008 

Pelaksanaan asesmen pada tanggal 20 September 2017 dengan asesor dari 

Komite Akreditasi Nasional (KAN) yaitu Ir. Sulistyowati sebagai ketua dan Dra. 

Mufidah Fitriati,M.Si. sebagai anggota dengan temuan ketidaksesuaian meliputi :  

(1) laboratorium benih ditemukan kertas saring dan aquades untuk media 

pertumbuhan belum di cek pH dan konduktivitasnya dan laboratorium belum 

membuat program kalibrasi alat tahun 2017 dalam format yang terkendali.  Kondisi 

ini segera ditindaklanjuti dengan melakukan pengujian pH dan Konduktivitas kertas 

saring untuk media pertumbuhan 6,0 – 7,5 sedangkan konduktivitas standar 

salinitas < 40 mili siemens/ meter.  Sedangkan untuk program kalibrasi telah 

disusun format yang terkendali dengan memberikan kode unik dokumen form.  

 

4.4 Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) ISO 17043 : 2010 

4.4.1. Pelaksanaan Uji Profisiensi  

Dalam penyelenggaraan uji profisiensi pada tahun 2017 parameter yang 

diuji adalah : kemurnian fisik, kadar air dan pengujian daya berkecambah pada 

kenaf (Hibiscus cannabinus) dan wijen (Sesamum orientalis L).  Secara umum 

tujuan uji profisiensi adalah untuk menentukan dan memonitor kesinambungan 
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unjuk kerja laboratorium pengujian mutu benih tanaman perkebunan. Peserta uji 

profisiensi adalah laboratorium UPTD wilayah kerja BBPPTP Surabaya serta 

laboratorium BBPPTP Medan, BBPPTP Ambon dan Ballitas Malang dengan 

jumlah peserta uji profisiensi tahun 2017 sebanyak 17 peserta laboratorium.  

Sedangkan dari UPTD meliputi :  BSPMB Provinsi Jawa Barat, BPSB Provinsi 

Jawa Tengah, BSPMBBPTKP Provinsi DI Yogjakarta, P2MBTP Provinsi Jawa 

Timur, UPT Benih / Bibit Provinsi Bali, BPSBP Provinsi NTB, Lab Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, BP2SB-TP Provinsi Sulawesi Utara, 

BPTP2MBP Provinsi Sulawesi Selatan, BPSBTPH Provinsi Sulawesi Tenggara, 

UPTD PMSB Provinsi Sulawesi Tengah, BBI-TP Besum Papua dan Lab UPTD 

Perbenihan Provinsi Gorontalo.  Tahapan pelaksanaan uji profisiensi meliputi : (1) 

Uji Heterogenitas; (2) Penyiapan bahan uji; (3) Homogenisasi ; (4) Pengemasan 

dan Penandaan Benih; (5) Uji Homogenitas ; (6) Uji Stabilitas ; (7) Pengepakan dan 

Distrubusi Bahan Uji; (8) Analisis Data Hasil Uji Peserta dan (9) Penyampaian 

Hasil Evaluasi 

Hasil evaluasi menunjukan terjadi peningkatan unjuk kerja laboratorium 

peserta dibandingkan pada tahun 2016 khususnya pada parameter kemurnian fisik 

dan penetapan kadar air.  Dalam upaya perbaikan kinerja laboratorium pengujian 

mutu benih peserta uji profisiensi, maka BBPPTP Surabaya menyampaikan 

rekomendasi teknis yang diberikan kepada peserta dengan hasil kurang memuaskan 

antara lain : (1) Pemenuhan persyaratan suhu oven yang sesuai dengan acuan, 

sehingga diperlukan pengecekan suhu oven secara rutin dan melaksanakan kalibrasi 

oven minimal 1 tahun sekali;  (2) ; (3) Proses penghancuran atau grinding bahan uji 

yang tidak memenuhi persyatan skala penghancuran halus; (4) Penimbangan 

dengan ketelitian minimal tiga desimal;  (5) Kurangnya pemahaman dalam 

mengevaluasi kriteria kecambah normal, abnormal, benih keras, benih segar tidak 

tumbuh serta benih mati  dan (6) Kondisi akomodasi dan lingkungan yang tidak 

memenuhi persyaratan dalam pengujian daya berkecambah 

4.4.2. Asesmen ISO 17043 : 2010 

Program asesmen dalam rangka surveilance oleh Komite Akreditasi 

Nasional (KAN) pada ruang lingkup akreditasi ISO 17043 : 2010 sebagai 
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laboratorium penyelenggara uji profisiensi menunjukkan komitmen KAN untuk 

mengevaluasi kompetensi Laboratorium penguji mutu benih BBPPTP Surabaya 

dalam mengimplementasikan ISO 17043 : 2010 secara optimal. 

Asesmen dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2017 oleh dua asesor KAN 

: Dr. Didah Nur Farida dan Dr Riyadi di Laboratorium pengujian mutu benih 

BBPPTP Surabaya.  Tahapan asesmen meliputi : 

1. Entry Meeting 

Rapat pembukaan dihadiri oleh seluruh manajemen ISO 17043 dan tim asesor 

KAN untuk membahas agenda surveilance 

2. Evaluasi Penerapan ISO 17043 

Wawancara dan diskusi dilaksanakan antara Dr Didah Nur Farida dengan 

Manajer Mutu dan Manajer Adminsitrasi dengan bahasan rung lingkup 

meliputi : persyaratan manajemen yaitu organisasi, dukungan pimpinan dan 

keterlibatan analis laboratorium, dokumen sistem manajemen mutu, 

pengendalian dokumen, Tinjauan permintaan dan kontrak, layanan kepada 

pelanggan, audit internal dan tinjauan menajemen.  Sedangkan untuk Manajer 

Teknis dilaksanakan oleh Dr Riyadi dengan bahasan rung lingkup meliputi : 

persyaratan teknis untuk personil, Desain skema uji profisiensi, proposal 

perencanaan pelaksanaan Uji Profisiensi, penyiapan sampel uji, homogenistas 

dan stabilitas, desain statistik, nilai acuan, analisis data dan evaluasi kinerja 

serta pelaporan. 

3. Exit Meeting 

Rapat penutupan diihadiri oleh seluruh manajem ISO 17043 dan tim asesor 

KAN untuk membahas temuan ketidaksesuaian pada manajemen ISO 17043 

BBPPTP Surabaya.  Hasil temuan tersebut harus ditindaklanjuti dengan 

tindakan perbaikan dan penyelesaian maksimal 30 hari sejak tanggal 

surveilance dilaksanakan. 

 Hasil dari surveilance menujukkan temuan ketidaksesuaian untuk kategori 1 

= 0 ; untuk kategori 2 = 11 dan untuk kategori 3 = 1.  Tindakan perbaikan 

dilaksanakan oleh manajemen ISO 17043 dengan melibatkan semua unsur 
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laboratorium pengujian mutu benih dengan target penyelesaian tindakan perbaikan 

pada tanggal 18 September 2017. 

 

4.5 Magang Petugas Laboratorium UPTD Provinsi Wilayah Kerja 

BBPPTP Surabaya 

BBPPTP Surabaya sebagai laboratorium rujukan dan pembina bagi 

laboratorium pengujian mutu benih di UPTD Perbenihan di Provinsi wilayah 

kerjanya mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kompetensi tenaga analis 

laboratorium dengan melalui magang petugas laboratorium yang dilaksanakan di 

BBPPTP Surabaya antara bulan Maret – April 2017.  Pelaksanaan magang ini 

didukung oleh Direktorat Perbenihan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan 

melalui alokasi anggaran ke masing- masing UPTD Provinsi.  

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan magang petugas laboratorium pengujian 

mutu benih adalah : 

1) Meningkatkan pemahaman dan ketrampilan petugas laboratorium UPTD  

Provinsi wilayah kerja BBPPTP Surabaya  dalam melaksanakan pengujian 

mutu benih standar 

2) Meningkatkan pemahaman terkait pemeliharaan peralatan dan kalibrasi 

internal peralatan laboratorium standar 

3) Meningkatkan pemahaman terkait pelaksanan pengujian DNA tanaman dan 

kesehatan benih dengan metode PCR dan serologi 

Sedangkan sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut 

adalah Meningkatnya kompetensi analis laboratorium perbenihan UPTD provinsi 

wilayah kerja BBPPTP Surabaya dalam melaksanakan pengujian mutu benih 

standar dan penyusunan laporan hasil pengujian mutu benih sebagi dasar dalam 

penerbitan sertifikat mutu benih.  Ruang lingkup kegiatan magang petugas 

laboratorim perbenihan UPTD Provinsi  adalah laboratorium pengujian mutu benih 

UPTD Provinsi di  16 wilayah kerja 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; 
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Propinsi Sulawesi  Barat; Propinsi Papua; dan Propinsi Papua Barat. Materi yang 

disampaikan meliputi : pengambilan contoh benih, pengujian mutu benih standar 

(Analisis Kemurnian fisik, penetapan kadar air dan pengukuran daya 

berkecambah),  pemeliharaan peralatan laboratorium, metode kalibrasi internal 

untuk seed divider, oven dan timbangan analitik serta pengenalan pengujian DNA 

dengan metode PCR dan pengujian kesehatan benih dengan metode serologi.   

Pelaksanaan kegiatan magang petugas laboratorium UPTD provinsi 

dibagi menjadi 2 Tahap yaitu tahap I :  29 – 31 Maret 2017 dan Tahap II : 5 April – 

7 April 2017. Dengan Lokasi laboratorium Biologi benih, Fisika Benih, Kesehatan 

benih dan genetika tanaman bidang perbenihan BBPPTP Surabaya. Tahapan 

pelaksanaan kegiatan ini melalui tahapan sebagai berikut : 

 Penyampaian materi pengambilan contoh benih 

 Penyampaian metri pengujian mutu benih standar 

 Penyampaian meteri pemeliharaan alat dan kalibrasi internal 

 Penyampaian materi pengenalan pengujian DNA dan kesehatan benih 

 Praktek laboratorium pengujian mutu benih standar 

 Praktek laboratorium pengujian DNA dan kesehatan benih 

 Penyusunan laporan hasil pengujian mutu benih 

Tim pelaksana kegiatan terdiri dari : pejabat struktural BBPPTP Surabaya pada unit 

laboratorium perbenihan dan Pengawas Benih Tanaman (PBT) Ahli sebagai analis 

pada unit laboratorium fisika benih, biologi benih, kesehatan benih dan genetika 

tanaman.  Pada tahap Pertama tanggal 29 – 31 Maret 2017 diikuti oleh 13 peserta 

yang berasal dari Provinsi Gorontalo, NTT, Sulawesi Tenggara, DI Yogjakarta dan 

Sulawesi Tenagh.  Sedangkan tahap kedua tanggal 5 – 7 April 2017 diikuti oleh 20 

peserta yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Bali, Papua Barat, Sulawesi 

Utara, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua dan 

Banten. 

 

4.6 Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan 

Pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan ini 

dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari Produsen Benih / Pelaku Usaha 
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yang diajukan ke BBPPTP Surabaya. Kegiatan sertifikasi benih tanaman 

perkebunan dilaksanakan mulai bulan Januari – Desember 2017 pada 17 Produsen.   

Permohonan sertifikasi dari produsen benih harus disertai dengan 

kelengkapan administrasi antara lain Surat Permohonan Sertifikasi, Tanda 

Registrasi Usaha Perbenihan dan Peta Kebun yang akan disertifikasi. Sejak tanggal 

15 Desember 2014, tahapan pelaksanaan sertifikasi Balai Besar Perbenihan dan 

Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya telah sesuai dengan ISO 9001: 2008, dan 

untuk tahun 2017 sudah dilakukan renewal ISO 9001 : 2015 . Kegiatan Sertifikasi 

BBPPTP Surabaya dilaksanakan sesuai dengan manajemen mutu yang terkendali.  

Pada tahun 2017 telah dilakukan sertifikasi pada beberapa komoditi 

perkebunan antara lain Tebu, Kopi, Kakao, Kelapa, Pala, Kapas, Tembakau, Nilam 

dan Kenaf. Satuan hasil yang tertuang didalam sertifikat mutu benih masing-masing 

obyek sertifikasi berbeda, sesuai dengan obyek sertifikasinya. Untuk komoditi tebu 

satuan hasilnya mata tunas, selanjutnya dikonversi ke batang, sedangkan komoditi 

kapas, tembakau dan kenaf adalah kilogram(kg) kemudian dikonversi ke batang 

Tabel 6. Jumlah Benih yang Disertifikasi Selama Tahun 2017 

NO Komoditi 
Luas 
Areal 
(Ha) 

Diperiksa Memenuhi syarat 

Sesuai  
Satuan Hasil 

Dikonversi ke 
Batang  

Sesuai 
Satuan 
Hasil 

Konversi ke 
Batang 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Tebu G1 0,510 
321.303 mata 

tunas 
53.551 

321.303 
mata tunas 

53.551 

2 Tebu G2 32.695 
15.860.305 
mata tunas 

2.643.384 
15.860.305 
mata tunas 

2.643.384 

3 Tebu KBN 48,225 
12.596.675 
mata tunas 

2.099.429 
12.596.675 
mata tunas 

2.099429 

4 Tebu KBI 28,786 
13.562.233 
mata tunas 

2.260.372 
13.562.233 
mata tunas 

2.260.372 

5 Entres Kopi - 
12.100     
batang 

12.100 
12.100 
batang 

12.100 

6 Kopi SE - 
219.079  
batang 

219.079 
208.452 
batang 

208.452 

7 
Kopi Sambung 

Super Siap 
Tanam 

- 
926.524  
batang 

926.524 
907.385 
batang 

907.385 
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8 
Kopi Sambung 

Super Pasca 
AKlimatisasi 

- 
850.766  
batang 

850.766 
822.986 
batang 

822.986 

9 
Kopi Stek 
Berakar 

- 
397.559  
batang 

397.559 
368.199 
batang 

368.199 

10 Kakao PCC - 
272.400  
batang 

272.400 
252.889 
batang 

252.889 

11 Kakao SE - 
13.500    
batang 

13.500 
12.243   
batang 

12.243 

12 Kakao Sambung - 
35.706    
batang 

35.706 
34.136   
batang 

34.136 

13 
Kakao Hibrida 

F1 
- 

635.001  
batang 

635.001 
566.366 
batang 

566.366 

14 Kelapa Kopyor - 
300         

batang 
300 

300        
batang 

300 

15 Kelapa Dalam - 
78.440    
batang 

78.440 
70.862   
batang 

70.862 

16 Pala - 
14.358    
batang 

14.358 
13.552 
batang 

13.552 

17 Nilam - 
512.037  
batang 

512.037 
504.789 
batang 

504.789 

18 Kapas 11.780 
7.322,364       

kg 
376.960 

7.322,364     
kg 

376.960 

19 Kenaf 0,100 
77.050           

kg 
12.000 

77,050          
kg 

12.000 

20 Tembakau 0,386 
126,824         

kg 
4.902 

126,824        
kg 

4.902 

 
Jumlah   11.418.368  11.224.857 

 

Sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar 

Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun Anggaran 2017, 

target secara keseluruhan untuk bidang perbenihan adalah 17.887.077 batang. 

Untuk kegiatan sertifikasi benih, target yang disertifikasi adalah sejumlah 

10.732.247 batang, sedangkan sisanya sejumlah 7.154.830 batang adalah dari 

pengujian laboratorium. Kegiatan sertifikasi pada Tahun 2017 telah dilaksanakan 

pada komoditi Tebu, Kopi, Kakao, Kelapa,Pala, Nilam, Kapas, Tembakau, dan 

Kenaf. Realisasi total benih yang telah disertifikasi Seksi Pelayanaan Teknis dan 

Indormasi Bidang Perbenihan  adalah 11.418.368 batang. Dapat disimpulkan 
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bahwa target sertifikasi tahun 2017 tercapai dengan presentase capaian lebih dari 

100 %. 

 

Grafik 11. Perbandingan Jumlah Sertifikat Mutu Benih Tahun 2013, 2014, 
2015, 2016 dan 2017 

  

Jumlah permohonan sertifikasi yang diajukan tahun 2017 meningkat 

daripada tahun 2016. Ketepatan, kecepatan, dan keakuratan pelayanan perlu terus 

ditingkatkan untuk memenuhi sasaran mutu sertifikasi BBPPTP Surabaya sesuai 

dengan persyaratan ISO 9001 : 2015, salah satu wujudnya adalah dengan penerapan 

bulan Oktober – Desember 2017 sebagai masa percobaan untuk  “Sertifikat Jadi 7 

Hari Kerja” setelah pelaksanaan sertifikasi.   

 

4.7 Pengawasan Peredaran Benih Lintas Propinsi Di Wilayah Kerja 

Berdasar pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran benih tahun 2017 

yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut : 

a. Inventarisasi Data Sumber 

Beberapa sumber benih yang telah menyalurkan benih tanaman perkebunan, baik 

ke dalam wilayah kerja BBPPTP Surabaya maupun ke luar wilayah kerja BBPPTP 

Surabaya adalah : 

1. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan 
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 P3GI menyalurkan benih dalam bentuk budset sejumlah 113.500 dan lonjoran 

sejumlah 22.000 lonjor.  

2. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (PPKI) Jember 

 PPKKI Jember menyalurkan benih dalam 4 kategori yaitu biji kakao (88.880 

butir), bibit sambung kakao (5.000 batang), bibit sambung super kopi arabika 

(8.500  batang) dan bibit stek kopi robusta (223.700 batang). 

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

 Pada tahun 2017 menyalurkan beberapa komoditas antara lain : Kapas 

(sejumlah 544,5 kg), Jarak Kepyar (sejumlah 1.027 kg), Jarak Pagar (sejumlah 

0,5 kg), Kenaf (sejumlah 2 kg), Rosella (sejumlah 15,2 kg), tembakau 

(sejumlah 61,44 kg), Wijen (sejumlah 39,3 kg). 

4. PT. Hasfarm Niaga Nusantara 

PT Hasfarm Niaga Nusantara menyalurkan benih kakao dalam bentuk biji 

sejumlah 3.577.100 butir.  

b. Data Benih Masuk ke Provinsi di Wilayah Kerja BBPPTP Surabaya 

Data pemasukan benih ke provinsi di wilayah kerja BBPPTP Surabaya 

berasal dari dari data sumber, data dari UPTD/Dinas provinsi di lokasi tujuan 

kegiatan pengawasan peredaran benih dan data pengeluaran benih dari provinsi di 

wilayah kerja BBPPTP Surabaya. 

Tabel 7. Rekapitulasi Data Benih Masuk ke Provinsi di Wilayah Kerja BBPPTP 
Surabaya 

No Provinsi 
Terekam 

oleh UPTD 

Tidak 
Terekam oleh 

UPTD 
Total 

1 2 3 4 5 
1. Jawa Barat    
 - Biji kecil (kg) - 1 1 
 - Biji Besar Kecambah (butir) 765.000 47.150 812.150 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) - 506.066 506.066 

 - Entres/Setek/Bagal (mata) 92.000 - 92.000 

2. Jawa Tengah    
 - Biji kecil (kg) - 7.775 7.775 
 - Biji Besar Kecambah (butir) 330.250 11.000 341.250 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) 15.000 - 15.000 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) 630.000 - 630.000 
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1 2 3 4 5 
3. Jawa Timur    
 - Biji kecil (kg) - - - 
 - Biji Besar Kecambah (butir) - - - 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) - 9.000 9.000 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - - - 

4. DI Yogyakarta    
 - Biji kecil (kg) - - - 
 - Biji Besar Kecambah (butir) 18.000 15.000 33.000 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) - - - 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) 140.000 - 140.000 

5. Bali    
 - Biji kecil (kg) - - - 
 - Biji Besar Kecambah (butir) 93.500 - 93.500 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) 6.000 5.000 11.000 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - - - 

6. Banten    
 - Biji kecil (kg) - - - 
 - Biji Besar Kecambah (butir) 396.260 - 396.260 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) 2.000 - 2.000 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - - - 
7. Nusa Tenggara Timur    
 - Biji kecil (kg) 79,4 10,4 89,8 
 - Biji Besar Kecambah (butir) 392.000 - 392.000 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) - - - 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - 448.872 448.872 
8. Nusa Tenggara Barat    
 - Biji kecil (kg) - 2 2 
 - Biji Besar Kecambah (butir) 11.000 1.000 12.000 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) - - - 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - - - 
9. Sulawesi Barat    
 - Biji kecil (kg) - - - 
 - Biji Besar Kecambah (butir) 10.000 - 10.000 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) 285.550 - 285.550 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - - - 
10. Sulawesi Selatan    
 - Biji kecil (kg) - 380 380 
 - Biji Besar Kecambah (butir) 99.650 1.062.500 1.162.150 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) - - - 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - - - 
11. Sulawesi Utara    
 - Biji kecil (kg) - - - 
 - Biji Besar Kecambah (butir) - - - 
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 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) - - - 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - - - 
12. Sulawesi Tenggara    
 - Biji kecil (kg) - - - 
 - Biji Besar Kecambah (butir) 95.550 - 95.550 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) - - - 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - - - 
13. Sulawesi Tengah    
 - Biji kecil (kg) - - - 
 - Biji Besar Kecambah (butir) 1.310.500 - 1.310.500 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) 20.000 - 20.000 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) 700 - 700 
14. Gorontalo    
 - Biji kecil (kg) - - - 
 - Biji Besar Kecambah (butir) 60.375 - 60.375 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) - - - 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - - - 
15. Papua    
 - Biji kecil (kg) - - - 
 - Biji Besar Kecambah (butir) - 600 600 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) - - - 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - - - 
16. Papua Barat    
 - Biji kecil (kg) - - - 
 - Biji Besar Kecambah (butir) 910.000 198.000 1.108.000 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) - - - 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - 2.850 2.850 

 

Beberapa faktor yang menyebabkan belum  terekamnya informasi peredaran 

benih tersebut antara lain  adalah kurangnya SDM yang dimiliki, luasan wilayah 

yang cukup luas, penyaluran benih lintas provinsi yang menggunakan dana APBD 

Kabupaten/Kota, penyaluran benih lintas propinsi antara produsen dengan 

konsumen secara langsung tanpa keterlibatan pemerintah (untuk penelitian atau 

perseorangan), produsen benih belum melaporkan benih yang masuk pada 

UPTD/Dinas Provinsi. 

c. Data Benih Keluar dari Provinsi di Wilayah Kerja BBPPTP Surabaya 

Benih keluar dari provinsi merupakan data benih yang keluar lintas provinsi 

dari masing-masing Provinsi di wilayah kerja BBPPTP Surabaya. Data ini 

diperoleh dari UPTD/Dinas Provinsi yang pada Provinsinya memiliki sumber benih 
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suatu komoditi yang telah ditetapkan baik oleh Dinas yang membidangi 

perkebunan/Direktorat Jenderal Perkebunan, karena jika suatu kebun benih sumber 

belum disahkan atau ditetapkan maka benih yang dihasilkan tidak dapat diedarkan.  

Tabel 8. Rekapitulasi Data Benih Keluar dari Provinsi di Wilayah Kerja BBPPTP 
Surabaya 

No Propinsi Terekam 
oleh UPTD 

Tidak 
Terekam 

oleh UPTD 
Total 

1 2 3 4 5 
1. Jawa Barat    
 - Biji kecil (kg) - - - 
 - Biji Besar Kecambah (butir) 352.000 1.000 353.000 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) 35.000 - 35.000 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - 700 700 

2. Jawa Tengah    
 - Biji kecil (kg) - - - 
 - Biji Besar Kecambah (butir) - 41.500 41.500 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) 9.000 10.000 19.000 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - - - 

3. Jawa Timur    
 - Biji kecil (kg) - - - 
 - Biji Besar Kecambah (butir) 13.389.946 - 13.389.946 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) 513.622 - 513.622 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - - - 

4. DI Yogyakarta - - NIHIL 
5. Bali - - NIHIL 
6. Banten - - NIHIL 
7. Nusa Tenggara Timur    
 - Biji kecil (kg) - - - 
 - Biji Besar Kecambah (butir) 1.055 - 1.055 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) - - - 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - - - 

8. Nusa Tenggara Barat - - NIHIL 
9. Sulawesi Barat - - NIHIL 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - - - 

10. Sulawesi Selatan    
 - Biji kecil (kg) - - - 
 - Biji Besar Kecambah (butir) - - - 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) 60.000 - 60.000 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - - - 

11. Sulawesi Utara    
 - Biji kecil (kg) - - - 
 - Biji Besar Kecambah (butir) - 28.850 28.850 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) - - - 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - - - 

12 Sulawesi Tenggara    
 - Biji kecil (kg) - - - 
 - Biji Besar Kecambah (butir) 3.743.400 - 3.743.400 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) - - - 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - - - 
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1 2 3 4 5 
13. Sulawesi Tengah    

 - Biji kecil (kg) - - - 
 - Biji Besar Kecambah (butir) - - - 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) - 25.550 25.550 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - - - 

14. Gorontalo    
 - Biji kecil (kg) - - - 
 - Biji Besar Kecambah (butir) 170.200 - 170.200 
 - Benih Tumbuh/Planlet (batang) - - - 
 - Entres/Setek/Bagal (mata) - - - 

15. Papua - - NIHIL 
16. Papua Barat - - NIHIL 

 

d. Uji Petik Pengawasan Peredaran Benih di Wilayah Kerja BBPPTP Surabaya 

Uji petik pada kegiatan pengawasan peredaran dilakukan dengan tujuan 

untuk memastikan kondisi benih yang masuk ke Provinsi di wilayah kerja BBPPTP 

Surabaya.  

Pada umumnya uji petik sudah terlaksana dengan baik. Beberapa provinsi 

yang tidak dapat melakukan uji petik antara lain Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa 

Tenggara Timur dan Papua, yang disebabkan oleh : 

a. Benih telah tersalurkan ke petani / lokasi pengembangan yang tidak 

terjangkau; 

b. lokasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena waktu dan anggaran 

yang terbatas; 

c. UPTD/Dinas Provinsi belum mengkonfirmasi/klarifikasi mengenai 

keberadaan benih tersebut. 

e. Peredaran Benih Lintas Provinsi di Wilayah Kerja BBPPTP Surabaya 

Peredaran benih lintas provinsi di wilayah kerja BBPPTP Surabaya dapat 

dibagi menjadi 5 (lima) kategori yang disampaikan secara terinci pada tabel di 

bawah ini.  
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Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Peredaran Benih di Wilayah Kerja BBPPTP 
Surabaya. 

No 
Peredaran Benih  Lintas 

Provinsi 

Bentuk Benih dan Jumlah 
Biji 
kecil  
(kg) 

Biji sedang/ 
besar / kecambah 
(butir) 

Benih Tumbuh/ 
Planlet (batang) 

Entres/Stek/ 
Bagal 

 (mata) 
1 2 3 4 5 6 
1. Benih diproduksi dan beredar di 

Wilker BBPPTP Surabaya 
8.247,8 5.827.335 848.616 1.314.422 

2. Benih diproduksi di Wilker 
BBPPTP Surabaya tetapi 
beredar di Wilker BBPPTP 
Medan 

- 1.457.410 82.300 - 

3. Benih diproduksi di Wilker 
BBPPTP Surabaya tetapi 
beredar di Wilker BBPPTP 
Ambon 

- 10.000 - - 

4. Benih diproduksi di Wilker 
BBPPTP Medan tetapi beredar 
di 
Wilker BBPPTP Surabaya 

- 3.993.855 - 26.500 

5. Benih diproduksi di Wilker 
BBPPTP Ambon tetapi beredar 
di Wilker BBPPTP Surabaya 

- - 84.000 - 

 

4.8 Pengawasan Sumber Benih 

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 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. 
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5. Menentukan tingkat  kelayakan kebun benih sumber sebagai dasar untuk 

perbaikan kebun benih sumber. 

6. 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. 

7. Memberikan legalitas terhadap mutu benih melalui penerbitan sertifikat atau 

surat keterangan mutu sumber benih. 

Kegiatan pegawasan kebun benih sumber dilaksanakan pada bulan Maret - 

Mei 2017 pada 7 Kebun benih sumber kopi, 10 kebun sumber benih kakao dan 4 

calon kebun benih, dengan hasil kegiatan sebagai berikut :  

1. Luas kebun benih sumber kopi yang diperiksa 32,030 Ha dan yang memenuhi 

syarat sebagai Kebun Benih Sumber Kopi adalah 32,030 Ha. 

2. Potensi produksi benih  kopi di wilayah kerja BBPPTP Surabaya sebanyak  

32.877.429 butir, dengan rincian kebun: 

a. Kebun Kalibendo, PTP. Kalibendo   :  0  butir 

b. KP Andungsari, Puslitkoka Indonesia :  8.545.949 butir 

c. KP Sumber Asin, Puslitkoka Indonesia :  8.538.028 butir 

d. Kebun Kalisat Jampit, PTPN XII  :  12.493.679 butir 

e. Kebun Kembangsari, Disbun Propinsi Bali :  219.265 butir 

f. Kebun Sukajadi, BPBTP Propinsi Jawa Barat  :  500.000 butir 

g. Kebun Margamulya, H. Supriatna Danuri :  1.362.959 butir 

h. Kebun Maksimus Lani : 1,217.549 butir 

3.  Kebun benih sumber kakao yang diperiksa seluas 107,182 Ha yang memenuhi 

syarat sebagai Kebun Benih Sumber Kakao  adalah 72 Ha, tidak memenuhi 

syarat 26,03 Ha, dan 8,970 Ha beralih fungsi untuk pemanfaatan yang lain. 

4.9 Potensi produksi benih kakao sebanyak 4.394.699 butir, dengan rincian kebun : 

a. CV Purni Jaya  : 448.975 butir 

b. BBI Besum  :   46.161 butir 

c. PT. Hasfarm Niaga Nusantar  :  2.735.972 butir 

d. Kebun Waikadada, Distanbun Propinsi NTT  :  21.033 butir 
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e. PT Timor Mitra Niaga NTT : 440.967 butir 

f. KP Kaliwining, Puslitkoka Indonesia  :  0 butir 

g. Kebun Kalitelepak, PTPN XII  :  39.245 butir 

h. Kebun Widodaren, PT. PP Jember Indonesia  :  37.376 butir 

i. Kebun Kaliputih, PT. PP Jember Indonesia  :  204.582 butir 

j. Kebun Tegalharjo, PT. Perkebunan Glenmore :  0 butir 

k. Kebun Margomulyo, PT. Perkebunan Glenmore:  314.405 butir 

l. KP Nogosari, Disbun Propinsi Jawa Timur  :  105.983 butir 

4.10 Hasil penilaian calon kebun benih sumber yang dinyatakan layak adalah 

sebagai berikut: 

a. Kebun BPT dan PIT kelapa di Lombok Timur dan Lombok Utara 

b. Kebun benih entres karet - Semarang, Jawa Tengah 

c. Kebun BPT dan PIT kelapa di Kebumen dan Purworejo, JaTeng 

d. Kebun benih nilam di Purbalingga, Jawa Tengah 

 

4.9 Monitoring dan Evaluasi Uji Adaptasi / Observasi dalam rangka 

pelepasan varietas 

Pada tahun 2017 dialokasikan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Penilaian, 

Pelepasan dan Penarikan Varietas Tanaman Perkebunan dengan fokus utama 

kegiatan adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi uji adaptasi/observasi dalam 

rangka pelepasan varietas serta menyelenggarakan sidang pelepasan varietas 

tanaman perkebunan. 

Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi uji adaptasi/observasi yang 

telah dilakukan dan seminar hasil kegiatan sebagai berikut : 

1. Diseminasi hasil penelitian gula tahun 2017 di Puslit Gula Jengkol, Kediri.  

Dilaksanakan pada tanggal 16 Pebruari 2017 yang dihadiri PG wilayah kerja 

PTPN X, dengan hasil penandatangan nota kesepahaman kerjasama dalam 

rangka pengawalan pelepasan varietas tebu unggul (JR 01, JR 02/C2 dan JR 

03) antara Pihak BBPPTP Surabaya dan Puslit Gula Jengkol 

2. Identifikasi morfologi dan deskripsi klon unggul harapan tebu di Puslit Gula 

Jengkol yang dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 Maret 2017 
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3. Monitoring dan evaluasi uji adaptasi/observasi dalam rangka pelepasan varietas 

komoditas tembakau di wilayah Kabupaten Jombang,  dengan hasil : 

- Galur Jinten 1, Manilo dan Jinten 2 menunjukkan daya adaptasi yang baik di 

3 lokasi pengujian yang berbeda (menunjukkan tingkat kestabilan dan 

keseragaman yang baik). 

- Keunggulan untuk galur Jinten 1 adalah sudah banyak dikembangkan di 

wilayah Kabupaten Jombang dan sekitarnya. 

- Keunggulan galur Manilo menunjukkan keunggulan untuk dikembangkan di 

lahan sawah maupun lahan tegalan. 

- Dilihat secara performa pertumbuhan menunjukkan bahwa galur Junten 2 

yang paling baik dan tinggi potensi hasilnya 

4. Monitoring dan evaluasi uji adaptasi/observasi dalam rangka pelepasan varietas 

komoditas tembakau di wilayah Kabupaten Jember 

Dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 Agustus 2017  dengan 9  galur yaitu 

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 (H382) dan T9 yang digunakan sebagai uji 

multilokasi. Kultivar yang diharapkan untuk dapat diusulkan dalam sidang 

pelepasan varietas tersebut adalah T4, T6, T7 dan T9 karena dari ke empat 

galur tersebut memiliki kualitas sebagai tembakau cerutu terbaik , rendah 

nikotin dan potensi hasil yang tinggi, serta  mempunyai ciri-ciri morfologi dan 

DNA berbeda. 

5. Monitoring dan evaluasi uji adaptasi/observasi dalam rangka pelepasan varietas 

komoditas Jarak Kepyar di Kp Asembagus, Situbondo,  

Didapatkan hasil bahwa  aksesi tanaman jarak kepyar no IDN-09-Rcom-119 

dan IDN-09-Rcom-175 memiliki produktifitas tinggi lebih dari 2 ton/ha dan 

potensial dikembangkan untuk lahan kering. 

6. Monitoring dan evaluasi uji adaptasi/observasi dalam rangka pelepasan varietas 

komoditas tebu di Pusat Penelitian Gula Jengkol Kediri,  

Dilaksanakan pada tanggal 26 – 28 September 2017 di 3 lokasi yaitu PG 

Watoetoelis Sidoarjo, PG Gempolkrep Mojokerto dan Joyo Rosan Kediri. 

Kegiatan lapang melihat keragaan tanaman dan pengukuran ubinan untuk 

mendapatkan data berat timbang 
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7. Monitoring dan evaluasi uji adaptasi/observasi dalam rangka pelepasan varietas 

komoditas tebu di Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) 

Kabupaten Pasuruan 

Dua varietas harapan yang diusulkan pada proposal ini adalah PS 06-197 dan 

PS 05-347 yang merupakan hasil persilangan yang dilakukan oleh P3GI pada 

tahun 2006 dan 2005. Hasil monev ini yaitu Untuk klon harapan PS 05-347 

menunjukkan keragaan cukup baik serta tahan terhadap penyakit mozaik, akan 

tetapi terdapat gejala serangan luka api. Sedangkan klon harapan PS 06-197 

menunjukkan keragaan cukup baik, akan tetapi ada serangan/rentan terserang 

penyakit penyakit mozaik. 

8. Rapat koordinasi dalam rangka kerja sama pengawalan pelepasan varietas klon 

unggul harapan tebu di wilayah PT.PG Rajawali I 

Dalam rapat ini dihasilkan perjanjian kerjasama antara PT PG Rajawali I dan 

BBPPTP Surabaya. Perjanian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan 

tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam pengembangan varietas tebu 

harapan, perbenihan dan proteksi tanaman tebu sehingga diharapkan dapat 

tersedianya benih tebu unggul yang adaptif sesuai lingkungan masing-masing 

secara lebih cepat, lebih efektif dan efisien.. Perjanjian disetujui selama 2 tahun 

dengan tujuan akhir pelepasan varietas tebu harapan pada tahun 2019.  

9. Monitoring dan evaluasi uji adaptasi/observasi dalam rangka pelepasan varietas 

tebu klon unggul harapan di wilayah PG Krebet Baru. 

Dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2017 dalam rangka pengawalan 

pelepasan klon unggul harapan tanaman tebu PR 12-01 telah dilaksanakan 

dengan baik 

10. Identifikasi morfologi dan deskripsi klon unggul harapan tebu di PG Krebet 

Baru dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2017. 

11. Sidang pelepasan varietas komoditas tanaman perkebunan di Depok 

Sidang Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan Semester II Tahun 2017 

dilaksanakan pada hari ini kamis, tanggal 2 November 2017 dihadiri oleh 

anggota TP2V Tanaman Perkebunan dan lembaga pengusul serta stekeholder.  
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4.10 ISO 9001 : 2008 

BBPPTP Surabaya khususnya Seksi Pelayanan Teknik dan Informasi 

Perbenihan telah  mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2008 dari Sucofindo ICS pada 

tanggal 15 Desember 2014. Dengan adanya perubahan standar ISO menjadi versi 

2015, maka pada tahun 2017, kegiatan difokuskan untuk migrasi dari ISO 9001 : 

2008 menjadi ISO 9001 : 2015 dengan melakukan renewal sertifikasi ISO 9001 : 

2015.  

Rangkaian pelaksanaan kegiatan renewal sertifikasi ISO 9001 : 2015 adalah 

sebagai berikut : 

a. Persiapan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan Penyusunan kerangka acuan 

kerja (KAK) kegiatan pada bulan Januari 2017;  

b. Penyusunan dan kaji ulang dokumen ISO 9001 : 2015, 

Dalam rangka migrasi ISO 9001 : 2008 ke ISO 9001 : 2015 maka diperlukan 

informasi terdokumentasi yang menunjang implementasi tersebut. Oleh karena 

itu, tim ISO melakukan penyusunan informasi terdokumentasi yang 

dilaksanakan Maret 2017 – Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pedoman Mutu (PM.MR-01) 

2. Prosedur Kerja dan Formulir (terdiri dari 16 prosedur kerja dan 39 

Formulir). 

3. Instruksi Kerja Pemeriksaan Lapang dan Formulir Pemeriksaan Lapang 

(terdiri dari 66 IK.PL dan 133 FR.PL). 

c. Audit Internal 

Audit internal dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2017 dan tanggal 4 – 5 

September 2017 dan menghasilkan  26 temuan ketidaksesuaian yang terdiri 

dari 6 temuan minor dan 20 observasi.  

Perbaikan hasil temuan audit internal tahun 2017 telah dilaksanakan dan telah 

diverifikasi oleh Koordinator Tim Auditor Internal. 

d. Tinjauan Manajemen, dilaksanakan pada 13 Otober 2017; 

Tinjauan manajemen ISO 9001 : 2015 di BBPPTP Surabaya dilaksanakan pada 

tanggal 13 Oktober 2017 di Aula BBPPTP Surabaya. Agenda kegiatan dalam 

rapat tinjauan manajemen, terdiri dari : 
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1. Kebijakan Mutu 

2. Sasaran Mutu dan Pencapaiannya 

3. Tindak Lanjut Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya  

4. Kinerja Roses dan Kesesuaian Produk 

5. Hasil Audit 

6. Komplain Pelanggan 

7. Hasil Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

8. Status Tindakan Korektif dan Pencegahannya 

9. Perubahan Yang Dapat Mempengaruhi Sistem Mutu 

10. Rekomendasi untuk Perbaikan 

e. Renewal sertifikasi  ISO 9001 : 2015,  

Renewal sertifikasi ISO 9001 : 2015 dilaksanakan pada tanggal 9 – 10 

Nopember 2017. Auditor berasal dari Sucofindo ICS. Dari hasil renewal 

sertifikasi, terdapat 8 temuan ketidaksesuaian yang terdiri dari 5 temuan 

kategori minor dan 3 temuan observasi. Hasil temuan telah ditindaklanjuti oleh 

Tim ISO dengan melakukan tindakan perbaikan dari hasil temuan dan telah 

mengirimkan kepada Auditor Sucofindo. 

  

4.11 Kerjasama Koordinasi dengan UPTD Propinsi dalam Mendukung 

Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 

Untuk mendukung TUPOKSI BBPPTP Surabaya, yaitu terkait kegiatan 

sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan,  maka perlu 

dilakukan koordinasi formal dengan UPTD propinsi melalui dana perikatan 

Kerjasama Koordinasi dengan UPTD Propinsi dalam mendukung pengembangan 

tanaman perkebunan berkelanjutan yang bertujuan mengawasi kegiatan 

pengawasan peredaran benih unggul yang dilakukan oleh UPTD Perbenihan di 

lingkup wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan 

Surabaya.  

Kegiatan ini dilaksanakan di 16 Provinsi wilayah kerja BBPPTP Surabaya 

dari bulan Agustus – Desember 2017, dengan rincian pembiayaan sebagai berikut. 
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Tabel 10. Daftar Rincian Dana Perikatan UPTD 

 

UPT PPMBTP Provinsi Jawa Timur dengan waktu pelaksanaan pada bulan 

Agustus – September tahun 2017.  Kegiatan tersebut dilaksanakan di 7 (tujuh) 

Kabupaten yang meliputi Kabupaten Pasuruan (tebu), Kabupaten Tuban 

(tembakau), Kabupaten Tulungagung (tembakau), Kabupaten Jember (kopi, kakao, 

No. 
Wilayah Kerja 

Pengawasan Peredaran 
Benih dalam Provinsi 

Belanja Barang  Belanja Perjalanan 

PAGU REALISASI   

1 2 3  4 5 

1. 
UPT PPMBTP – Jawa 
Timur 

350.000,- 
350.000.- 

14.650.000,- 14.620.000 

.2. 
UPTD BSPMBTP  - Jawa 
Barat 

350.000,- 
350.000,- 

14.650.000,- 14.220.000 

3. UPTD BPTKP – Banten 350.000,- 350.000,- 14.650.000,- 14.650.000 

4. 
UPTD BSPMB – PTKP 
D.I Yogyakarta 

350.000,- 
350.000,- 

14.650.000,- 14.643.900 

5. 
UPTD BPKP – Jawa 
Tengah 

350.000,- 
350.000,- 

14.650.000,- 14.460.000 

6. UPTD BPTP – NTB 350.000,- 350.000,- 14.650.000,- 14.580.000 
7. DISTANBUN -  NTT 350.000,- 350.000,- 14.650.000,- 14.501.581 

8. 
UPT BALAI 
BENIH/BIBIT - Bali 

350.000,- 
350.000,- 

14.650.000,- 14.650.000 

9. 
UPTD BPPSBTP – 
Sulawesi Utara 

350.000,- 
350.000,- 

14.650.000,- 14.650.000 

10. 
UPTD BPSBP – Sulawesi 
Tenggara 

350.000,- 
350.000,- 

14.650.000,- 14.649.530 

11. 
UPTD BPMSBP – 
Sulawesi Tengah 

350.000,- 
350.000,- 

14.650.000,- 14.650.000 

12. 
UPTD BPTPPMBP – 
Sulawesi Selatan 

350.000,- 
350.000,- 

14.650.000,- 14.650.000 

13. 
UPTD NAKBUN – 
Gorontalo 

350.000,- 
350.000,- 

14.650.000,- 14.650.000 

14. 
UPTD BPPMBP – 
Sulawesi Barat 

350.000,- 
350.000,- 

14.650.000,- 14.650.000 

15. 
UPTD BPPTP - Papua 
Barat 

350.000,- 
350.000,- 

14.650.000,- 14.650.000 

16. UPTD BBI-TP – Papua 350.000,- 350.000,- 14.650.000,- 14.650.000 
T O T A L 5.600.000,- 5.600.000,- 239.125.011,-  
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nilam, kelapa), Kabupaten Bondowoso (kopi), Kabupaten Sumenep (tembakau), 

dan Kabupaten Bojonegoro (tembakau). 

UPTD BSPMBTP Provinsi Jawa Barat dengan waktu pelaksanaan pada bulan 

Agustus 2017. Kegiatan ini dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten meliputi Kabupaten 

Kuningan Tasikmalaya (kelapa, kopi)  dan Kabupaten Garut (kopi). 

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Banten dengan waktu 

pelaksanaan pada bulan Nopember 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 4 

(empat) Kabupaten yang meliputi Kabupaten Pandeglang (kelapa, pala, cengkeh, 

lada perdu, kopi arabika), Kabupaten Lebak (kakao, cengkeh, aren, karet, kelapa 

kopyor), Kabupaten Tangerang (kelapa), dan Kabupaten Serang (cegkeh, kelapa, 

kakao, lada). 

UPTD BSPMB PTKP Provinsi D.I. Yogyakarta dengan waktu pelaksanaan pada 

bulan Agustus - November 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 (tiga) 

Kabupaten yang meliputi Kabupaten Kulon Progo (kelapa, kakao), Kabupaten 

Gunung Kidul (kelapa, jamu mente),  dan Kabupaten Bantul (kelapa). 

UPTD BPSB Provinsi Jawa Tengah dengan waktu pelaksanaan pada bulan 

September – Oktober 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 7 (tujuh) Kabupaten 

dan 1 (satu) Kota yang meliputi Kabupaten Pati (kelapa, tebu), Kabupaten 

Purbalingga (lada), Kabupaten Magelang (kopi), Kabupaten Wonogiri (jambu 

mente), Kabupaten Banyumas (pala, kelapa), Kabupaten Kebumen (kelapa), 

Kabupaten Temanggung (kopi) dan Kota Salatiga (tebu, karet). 

UPTD BPSB-TP Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan waktu pelaksanaan pada 

bulan Oktober 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 6 (enam) Kabupaten yang 

meliputi Kabupaten Lombok Tengah (tembakau, kelapa, kapas), Kabupaten 

Lombok Utara(kelapa, kakao), Kabupaten Lombok Timur (kelapa dalam), 

Kabupaten Lombok Barat (kakao, kelapa dalam), Kabupaten Sumbawa Barat dan 

Kabupaten Sumbawa (kelapa). 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Nusa Tenggara Timur dengan waktu 

pelaksanaan pada bulan Oktober - Desember 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan 

di 3 (tiga) Kabupaten yang meliputi Kabupaten Alor (kopi, kelapa, jambu mente), 
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Kabupaten Flores Timur (kelapa, jambu mente) dan Kabupaten Kupang (kelapa, 

kopi, jambu mente, kemiri).  

UPT Balai Benih / Bibit Tanaman Perkebunan Provinsi Bali dengan waktu 

pelaksanaan pada bulan September – Oktober 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan 

di 5 (lima) Kabupaten yang meliputi Kabupaten Jembrana (kelapa, kakao), 

Kabupaten Buleleng (kopi), Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, dan 

Kabupaten Klungkung. 

UPTD BPPSBTP Provinsi Sulawesi Utara belum dapat terekap karena belum 

mengirimkan laporan perjalanan dinasnya maupun laporan akhirnya. 

UPTD BPSBP Provinsi Sulawesi Tenggara dengan waktu pelaksanaan pada 

bulan Agustus - Desember 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 4 (empat)  

Kabupaten yang meliputi Kabupaten Kolaka Utara (kakao), Kabupaten Kolaka 

(kakao), Kabupaten Buton Kolaka Timur (kelapa), dan Kabupaten Konawe Selatan 

(kakao, kelapa). 

UPTD BPMSBP Provinsi Sulawesi Tengah dengan waktu pelaksanaan pada 

bulan September – Oktober 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 2 (dua) 

Kabupaten yang meliputi Kabupaten Toli – Toli (kakao, cengkeh), dan Kabupaten 

Banggai (kelapa, lada). 

UPTD BPTPPMBP Provinsi Sulawesi Selatan dengan waktu pelaksanaan pada 

bulan Agustus - November 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 (tiga) 

Kabupaten yang meliputi Kabupaten Bulukumba (cengkeh), Kabupaten Luwu 

(pala, cengkeh, kopi), Kabupaten Janeponto (pala, cengkeh). 

UPTD Balai Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Provinsi 

Gorontalo dengan waktu pelaksanaan pada bulan Oktober 2017. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten yang meliputi Kabupaten Gorontalo (cengkeh, 

kelapa), Kabupaten Gorontalo Utara (nilam), Kabupaten Bone Bolango (cengkeh), 

Kabupaten Boalemo (nilam, kakao, kelapa), dan Kabupaten Pahuwato. 

UPTD BPPMPB Provinsi Sulawesi Barat dengan waktu pelaksanaan pada bulan 

Oktober - November 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 4 (empat) Kabupaten 

yang meliputi Kabupaten Mamuju Tengah (kakao), Kabupaten Mamuju Utara 
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(kakao, lada), Kabupaten Mamuju (kakao, lada), dan Kabupaten Polewali Mandar 

(benih unggul lokal). 

UPTD BPPTP Provinsi Papua Barat belum dapat terekap karena belum 

mengirimkan laporan perjalanan dinasnya maupun laporan akhirnya. 

UPTD BBI-TP Provinsi Papua dengan waktu pelaksanaan pada bulan September 

– Oktober 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 (tiga) Kabupaten yang 

meliputi Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Jayapura. 

 

4.12 Pengelolaan Data dan Informasi Perbenihan 

Kegiatan pengelolaan data dan informasi Bidang Perbenihan Tahun 2017 

adalah dengan melaksanakan surat menyurat. Dari kegiatan surat menyurat 

diperoleh informasi sebagai berikut. : 

Tabel 11. Daftar Rincian Respon UPTD dalam Memberikan Data dan Informasi 
Perbenihan  

No Tujuan Surat Respon Surat 
1 2 3 
1. UPT Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan di 

Provinsi Banten 
Tidak Ada Balasan 

2. UPT Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan di 
Provinsi Jawa Barat 

Dibalas 

3. UPT Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan di 
Provinsi Jawa Tengah 

Dibalas 

4. UPT Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan di 
Provinsi D.I. Yogyakarta 

Dibalas 

5. UPT Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan di 
Provinsi Jawa Timur 

Dibalas 

6. UPT Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan di 
Provinsi Bali 

Dibalas 

7. UPT Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan di 
Provinsi NTT 

Dibalas 

8. UPT Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan di 
Provinsi NTB 

Dibalas 

9. UPT Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan di 
Provinsi Sulawesi Utara 

Tidak Ada Balasan 

10. UPT Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan di 
Provinsi Gorontalo 

Tidak Ada Balasan 

11. UPT Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan di 
Provinsi Sulawesi Barat 

Tidak Ada Balasan 
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1 2 3 
12. UPT Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan di 

Provinsi Sulawesi Tengah 
Dibalas 

13. UPT Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan di 
Provinsi Sulawesi Selatan 

Dibalas 

14. UPT Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan di 
Provinsi Sulawesi Tenggara 

Dibalas 

15. UPT Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan di 
Provinsi Papua Barat 

Tidak Ada Balasan 

16. UPT Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan di 
Provinsi Papua 

Tidak Ada Balasan 

 

Data yang terkumpul dari UPT Dinas Provinsi tersebut adalah sebagai 

bahan dalam penyusunan Buku Perbenihan Tanaman Perkebunan Dalam Angka di 

Wilayah Kerja BBPPTP Surabaya Tahun 2017. 
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V. KEGIATAN BIDANG PROTEKSI 

 

5.1. Pengembangan dan Pemanfaatan Agensia Pengendali Hayati Tanaman 

Perkebunan 

5.1.1. Pemanfaatan Jamur Metharizium brontispae untuk Mengendalikan 

Brontispa sp 

 Kumbang janur kelapa, Brontispa sp. merupakan hama penting pada 

tanaman kelapa, yang menyerang daun janur (daun muda). Serangan Brontispa sp. 

dapat menyebabkan terjadinya penurunan produksi kelapa bahkan hingga kematian 

pada tanaman. Komoditi kelapa merupakan komoditi yang langsung dikonsumsi 

oleh konsumen dan apabila pengendalian yang dilakukan secara kimia yaitu 

menggunakan pestisida maka residu yang terdapat (tertinggal) di kelapa akan 

berdampak langsung pada konsumen. Maka dipandang perlu untuk melakukan 

upaya pengendalian secara biologis dan demii mensukseskan program Go Organik 

yaitu dengan meningkatkan penggunaan agensia hayati seperti Metharizium 

brontispae untuk mengendalikan hama kumbang janur kelapa Brontispa sp. 

 Kumbang Brontispa sp. merusak atau menyerang pucuk kelapa terutama 

tanaman kelapa yang masih muda, serangan hama dapat mengakibatkan pucuk 

tanaman tidak dapat berkembang secara sempurna, daun menjadi kecil dan pendek, 

anak daun yang terserang kelihatan melengkung, keriting, berwarna kemerahan 

atau mengering dan terdapat garis-garis memanjang bekas gigitan. Serangan yang 

hebat dapat mengakibatkan kematian pohon kelapa terutama pohon yang masih 

muda. Metarhizium sp. mempunyai miselia yang bersepta, dengan konidia yang 

berbentuk lonjong. Metarhizium sp. bersifat saprofit pada media buatan, awal mula 

pertumbuhannya adalah tumbuhnya konidium yang membengkak dan 

mengeluarkan tabung-tabung kecambah. Tabung kecambah tersebut memanjang 

dan memanjang selama 30 jam.  Beberapa cabang tersebut membesar kearah atas 

membentuk konidiofor yang pendek, bercabang, berdekatan dan saling melilit. 

Konidia terbentuk setelah satu minggu pertumbuhan, mula-mula berwarna putih 

kemudian berangsur menjadi hijau apabila telah masak. Pembentukan konidia 
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terdiri dari kuncup dan tunas yang memanjang pada kedua sisi konidiofor tersebut. 

Umumnya sebuah rantai konidia bersatu membantuk sebuah kerak dalam media. 

 Kegiatan dilaksanakan April – November 2016 dengan lokasi kegiatan di 

Desa Sukosari kecamatan Kasembon, kebun kelapa yang digunakan adalah milik 

kelompok tani Among Tani IV, dengan luas pertanaman sebesar 0,809 Ha . Ada 2 

blok (petak kebun) yang akan dijadikan lokasi pengamatan (kontrol dan perlakuan), 

masing-masing blok diambil 8 pohon sampel. Metode pelaksanaan kegiatan ini 

dilakukan dengan membandingkan perkembangan jumlah populasi hama Brontispa 

sp. pada pohon kelapa yang tidak diberi perlakuan P0 (kontrol) dan pada pohon 

kelapa yang diberi perlakuan dengan melakukan penyemprotan jamur M. 

brontispae (P1). 

 Berdasarkan hasil pengujian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : (a) 

Secara global populasi hama Brontispa sp pada tanaman kontrol (P0) meningkat 

sebesar 138,67%, (b) Secara global populasi hama Brontispa sp pada tanaman 

perlakuan (P1) menurun sebesar 64,29%, (c) Jamur M. brontispae dengan 

konsentrasi sebesar 101 ml suspensi/pohon mampu menurunkan populasi hama 

Brontispa sp. sehingga dapat mengurangi kerusakan pada pertanaman kelapa. 

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 96%. 
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Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jamur Metarhizium brontispae  
                     untuk mengendalikan Brontispa sp., A = pengamatan Brontispa sp.;  
                     B = monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapang;  
        C = Brontispa sp. terinfeksi M. brontispae di lapang; D = penampakan 
                     mikroskopis Brontispa sp. terinfeksi M. brontispae pada perbesaran 20x  
 

5.1.2. Pemanfaatan Metabolit Sekunder pada OPT Utama Kopi dan Kakao 

 Dalam pengendalian hama terpadu, penggunaan pestisida sintesis hanya 

digunakan sebagai alternatif terakhir terkait pengaruh jangka panjang yang 

ditimbulkan, seperti matinya mikroorganiame non target, dapat meracuni manusia, 

hewan maupun lingkungan, dapat menimbulkan resistensi patogen serta dapat 

menimbulkan munculnya ras fisiologis baru. Sebagai gantinya digunakan agensia 

pengendali hayati (APH) yang tidak menimbulkan pengaruh negatif bagi manusia, 

hewan lain maupun lingkungan.  

 Dalam perkembangannya, perbanyakan APH ternyata memiliki banyak 

kelemahan seperti sebaran APH terbatas, dapat mengalami penurunan efektivitas 

serta dapat mengalami perubahan fungsi. Untuk mengantisipasi kelemahan tersebut 
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dikembangkan metode pemanfaatan metabolit sekunder APH. Metabolit sekunder 

merupakan senyawa organik yang tidak secara langsung terlibat dalam 

pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme secara normal serta 

dibentuk selama akhir atau mendekati tahap stasioner. Penggunaan metabolit 

sekunder APH ini merupakan cakrawala baru dalam perlindungan tanaman yang 

ramah secara ekologi dan dapat menunjang peningkatan pengendalian hama 

penyakit terpadu.  

 Tujuan dari kegiatan ini adalah memperoleh metabolit sekunder golongan 

jamur yang digunakan untuk mengendalikan OPT utama kopi dan kakao. Persiapan 

kegiatan dilaksanakan mulai bulan April – Mei  2016, sedangkan pelaksanaan 

kegiatan dimulai Juni – Desember 2016. Persiapan kegiatan meliputi koordinasi, 

pelatihan pembuatan metabolit sekunder dan eksplorasi OPT sebagai bahan uji 

seleksi isolat. Kegiatan dilaksanakan di Laboratorium Mikologi BBPPTP Surabaya, 

sedangkan aplikasi lapang sebagian dilaksanakan di BBPPTP Surabaya dan di desa 

Ngembat, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto.  

 Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pembuatan metabolit sekunder 

antara lain seleksi isolat, perbanyakan isolat pada media alami, pembuatan media 

metabolit sekunder, uji aktivitas kitinase, selulose, hormone dan uji sensitivitas 

serta aplikasi metabolit sekunder skala kecil dan lapang. Dari tahapan-tahapan 

tersebut BBPPTP Surabaya dapat menghasilkan 2 jenis metabolit sekunder yaitu 

metabolit sekunder Beauveria bassiana dan Trichoderma sp. Untuk mengetahui 

efektivitas metabolit sekunder yang dihasilkan, maka metabolit sekunder tersebut 

diaplikasikan pada beberapa jenis tanaman.  

 Hasil aplikasi metabolit sekunder B. bassiana ternyata mampu 

mengendalikan hama yang menyerang tanaman pinang. Dalam waktu 5 bulan 

kondisi tanaman dapat pulih seperti sediakala. Uji efektivitas metabolit sekunder B. 

bassiana tidak menggunakan H. hampei sebagai OPT sasaran dikarenakan pada 

saat aplikasi metabolit sekunder (September – Oktober) kopi sudah panen, sehingga 

tidak dijumpai H. hampei. Hasil uji efektivitas metabolit sekunder Trichoderma sp. 

mampu menurunkan intensitas serangan penyakit Phytophthora sp. pada kakao 

sebesar 17,4% dan 22,2%. Dari hasil kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa 
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metabolit sekunder B. bassiana dapat digunakan untuk mengendalikan OPT dari 

golongan hama, sedangkan metabolit sekunder Trichoderma sp. dapat digunakan 

untuk mengendalikan OPT dari golongan penyakit. 

Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 96%. 
 

 
 

Gambar 2.  Pemanfaatan Metabolit Sekunder pada OPT Utama Kopi dan Kakao,  A dan B 
= pembuatan metabolit sekunder APH; C, D, dan E = aplikasi Metabolit 
sekunder Trichoderma di Desa Ngembat, Kec. Godang Kab. Mojokerto; C = 
aplikasi semprot; D = aplikasi infus batang; E = aplikasi infus akar  

 

5.1.3. Pengembangan NEP Heterorhabditis sp sebagai APH 

 Nematoda entomopatogen Heterorhabditis sp. adalah agens hayati isolat 

lokal koleksi baru hasil eksplorasi BBPPTP Surabaya. Tujuan dari kegiatan 

pengembangan NEP Heterorhabditis sp. sebagai APH adalah melakukan 

perbanyakan massal NEP Heterorhabditis sp. dengan bakteri simbionnya dan 

melakukan pengujian  NEP jenis Heterorhabditis sp. pada beberapa  OPT 

Perkebunan ditingkat laboratorium. Pengujian ditingkat laboratorium dengan dua 

metode yaitu metode kertas saring pada larva Oryctes  rhinoceros, Lepidiota stigma 

dan Xylotrupes  gideon,  Spodoptera litura dan Myzus persicae  dan metode pasir 

steril pada larva O. rhinoceros, L. stigma dan X. gideon.  



                                                                                               Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya . . . . .  54 

 Hasil pengujian yang diperoleh yaitu nematoda entomopatogen 

Heterorhabditis sp. dapat dikembangbiakkan secara invivo pada serangga (Tenebrio 

molitor) dan invitro dengan media padat bedding bersama bakteri simbionnya.  

 Hasil pengujian Heterorhabditis sp. di tingkat laboratorium dengan metode 

kertas saring : 

a. Perlakuan P1 (100 IJ/ml) pada larva O. rhinoceros instar 3 pada hari keempat 

setelah aplikasi menunjukkan mortalitas sebesar 80% 

b. Perlakuan P1 (100 IJ/ml) pada larva L. stigma instar 2 pada hari kesatu setelah 

aplikasi menunjukkan mortalitas sebesar 100%. 

c. Perlakuan P1 (100 IJ/ml) pada larva X. gideon instar 3 pada hari kelima setelah 

aplikasi menunjukkan mortalitas sebesar 100%. 

d. Perlakuan P3 (300 IJ/ml) pada larva S. litura instar 3 pada hari kesatu setelah 

aplikasi menunjukkan mortalitas sebesar 80%. 

e. Perlakuan P4 (400 IJ/ml) pada larva M. persicae pada hari kesatu setelah 

aplikasi menunjukkan mortalitas sebesar 83.75%. 

 Hasil pengujian Heterorhabditis sp. di tingkat laboratorium dengan metode 

pasir steril : 

a. Perlakuan P1 (1000 IJ/ml) pada larva O. rhinoceros instar 3 pada hari ketujuh 

setelah aplikasi menunjukkan mortalitas sebesar 85% 

b. Perlakuan P1 (1000 IJ/ml) pada larva L. stigma instar 3 pada hari ketujuh 

setelah aplikasi menunjukkan mortalitas sebesar 85%. 

c. Perlakuan P4 (4000 IJ/ml) pada larva X. gideon instar 3 pada hari kedelapan 

setelah aplikasi menunjukkan mortalitas sebesar 80%. 

Perilaku hidup nematoda entomopatogen selalu membutuhkan film-film air untuk 

bergerak, sehingga dalam aplikasi harus dijaga kelembabannya agar nematoda 

entomopatogen segera menemukan inang sasaran. 

Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 95%. 
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       Gambar 3. Serangga uji yang mati pada perlakuan Heterorhabditis sp.,  A = Oryctes 
rhinoceros; B = Spodoptera litura; C = Myzus persicae 

 

5.1.4. Perbanyakan dan Pelepasan Parasitoid Telur Trichogramma sp 

Sebagai upaya pengendalian hama penggerek pada tebu salah satunya 

dengan memanfaatkan Agens Pengendali Hayati yaitu parasitoid telur 

Trichogramma sp. yang bersifat polifag, mudah beradaptasi dan bias 

mengendalikan berbagai macam hama.  

Tujuan dari kegiatan Perbanyakan dan Pelepasan  Parasitoid Telur 

Trichogramma sp. adalah mengembangkan/menyediakan pias Trichogramma sp. 

untuk mengendalikan penggerek pucuk dan penggerek  batang tebu, pemberdayaan 

perangkat perlindungan tanaman perkebunan  UPPT di Jawa Timur, dan membantu 

petani dalam penyediaan APH Trichogramma sp.   

Kegiatan ini  dilaksanakan pada Februari – November 2016 di UPPT Tuban 

serta di Laboratorium Entomologi BBPPTP Surabaya. Kegiatan ini memberikan 

hasil bahwa perangkat UPPT Tuban bekerjasama dengan Ketua Kelompok Tani 

Mekarsari mampu memproduksi APH berupa pias Trichogramma sp. 

Berdasarkan data hasil pelepasan parasitoid telur Trichogramma sp. di 

lokasi UPPT Tuban mampu menekan serangan hama penggerek pucuk sebesar  

5,69%  dan menekan serangan penggerek batang sebesar 0,33%. Baik lahan yang 

diperlakukan dengan yang tidak diperlakukan (kontrol) bahwa hasil evaluasi 

terakhir menunjukan penurunan sama-sama 0%  yaitu hasil yang tidak beda nyata 

tetapi hasil dari panen yang  menunjukan beda nyata yaitu bobot tebu yang didapat 

sangat menggembirakan. 

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 94%. 
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Gambar  4.  Pelaksanaan kegiatan Perbanyakan dan Pelepasan Parasitoid Telur  
                                Trichogramma sp., A = bimbingan teknis terhadap petugas  
                                pelaksana lapang di UPPT Tuban; B = pelepasan pias Trichogramma  
                                sp.; C = gejala serangaan hama penggerek batang; D = pengamatan       
                                persentase tanaman terserang      
 

5.2. Rakitan Teknologi Spesifik Lokasi Proteksi Tanaman Perkebunan 

5.2.1. Uji Parasitasi Cephalonomia stephanoderes terhadap Larva dan Hama 

PBKo pada Kopi 

 Kopi merupakan komoditas andalan yang memiliki kontribusi terhadap 

perekonomian Indonesia, yaitu sebagai penghasil devisa, sumber pendapatan 

petani, penghasil bahan baku untuk industri, sumber lapangan kerja, dan 

pengembangan wilayah. Produksi kopi Indonesia berada pada peringkat ketiga 

setelah Brasil dan Vietnam. Brasil merupakan negara penghasil kopi terbesar di 

dunia. Namun dalam proses budidaya disetiap wilayah ada masalah yang timbul 

sehingga hasil produksi menurun dan kualitas biji kopi rendah. 

 Salah satu penyebabnya adalah serangan hama pengerek buah kopi 

(Hypothenemus hampei). Kumbang (imago) dan larva PBKo menyerang pada buah 

kopi yang sudah cukup keras dengan cara membuat liang gerekan dan hidup 

didalamnya sehingga akan menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Hama ini 

tidak hanya menyerang buah kopi yang ada dikebun saja namun juga menyerang 

buah dipenyimpanan. Salah satu pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan 

menggunakan agens hayati seperti penggunaan parasitoid.  
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 Kegiatan ini merupakan kegiatan kerja sama dengan Fakultas Pertanian 

Universitas Jember dan dilaksanakan pada bulan April hingga November 2016.  

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui komposisi spesies parasitoid hama H. 

hampei yang memiliki potensi sebagai agen hayati. Eksplorasi parasitoid hama H. 

hampei dilakukan dengan mengambil sempel buah kopi pada 2 lahan kopi robusta 

yang memiliki ketinggian <1000 m dpl dan disetiap lahan dilakukan 30 kali 

ulangan dengan cara mengambil sempel pada pohon yang buahnya terserang H. 

hampei. Proses identifikasi dilakukan dengan memperhatikan karakter morfologi 

parasitoid dan dicocokkan dengan buku kunci identifikasi parasitoid.  

 Komposisi spesies parasitoid Hymenoptera pada penggerek buah kopi (H. 

hampei) pada kedua wilayah perkebunan Kalibendo dan Malangsari yaitu 5 famili 

dari ordo Hymenoptera yaitu Bethylidae (Cephalonomia stephanoderes), 

Encyrtidae (Aceropagus papayae, Diversinervus sp., spesies 2.), Mymaridae 

(Anagrus sp.), Eulophidae (spesies 1), dan Ichneumonidae (spesies 3). 

 Ektoparasitoid C. stephanoderes merupakan parasitoid yang paling banyak 

ditemukan terutama pada perkebunan Malangsari dan berpotensi untuk 

dikembangkan ditinjau dari kelimpahan, indeks keragaman, indeks similiritas dan 

prosentase parasitasinya.  

 Namun, pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal 

dikarenakan tidak dapat dilaksanakan tahap perbanyakan massal dan uji parasitasi 

C. stephanoderes di laboratorium dikarenakan jumlah parasitoid yang tidak 

mencukupi.  

Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 81% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 99%. 
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Gambar 5. Pelaksanaan kegiatan Uji Parasitasi Cephalonomia stephanoderes  
                     terhadap Larva dan Imago Hama PBKo, A = penandatangan Piagam  
       Kerjasama dan Surat Perjanjian Kerjasama; B = transfer teknologi  
       dari tenaga ahli UNEJ ke tim BBPPTP Surabaya; C = pengambilan 
       sampel kopi di bagian bawah tanaman kopi; D = imago Cephalonomia 
       stephanoderes; E dan F = kotak rearing PBKo 
 

5.2.2. Formulasi PGPR sebagai Agens Pengendali Hayati dalam Menginduksi 

Ketahanan Tanaman Cengkeh 

 Pemanfaatan bakteri perakaran sebagai Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria (PGPR) telah banyak diteliti karena kemampuannya dalam 

meningkatkan kemampuan tanaman baik dalam hal perolehan nutrisi, pemicuan 

pertumbuhan maupun perlindungan terhadap serangan patogen. Hasil penelitian 

tahun 2014 menunjukkan bahwa beberapa isolat bakteri yang diisiolasi dari 

perakaran tanaman cengkeh memiliki potensi sebagai PGPR, sedangkan hasil 

penelitian tahun 2015 menunjukkan bahwa aplikasi PGPR dapat membantu 

meningkatkan ketahanan tanaman melalui mekanisme induksi ketahanan dan 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman dengan aplikasi yang 

dapat dilakukan seminggu sekali, 2 minggu sekali atau 4 minggu sekali. Sehingga 

pada tahun 2016  dilakukan pengujian lebih lanjut pada skala yang lebih besar 

terhadap peranan isolat bakteri tersebut sebagai PGPR baik kemampuannya dalam 

menginduksi ketahanan tanaman maupun membantu pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman cengkeh . 
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 Kegiatan ini merupakan kegiatan kerja sama Kegiatan ini merupakan 

kegiatan kerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Kegiatan ini 

dilakukan selama 8 bulan (April – November 2016) di Laboratorium Biologi 

Molekul dan Bioteknologi, Center for Development of Advanced Sciences and 

Techology (CDAST) Universitas Jember dan laboratorium Bakteri Bidang Proteksi, 

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya. Kegiatan ini 

meliputi, perbanyakan massal isolat bakteri dengan fermentor sederhana, aplikasi 

PGPR, formulasi PGPR, analisa senyawa terinduksinya ketahanan, serta 

pengamatan parameter agronomi tanaman cengkeh. 

 Secara umum, melalui kegiatan kerjasama tersebut, diketahui bahwa 

produksi massal PGPR dengan fermentor sederhana dianggap mencukupi untuk 

dapat diaplikasi pada skala luas dengan kapasitas produksi mencapai 1010 cfu/ml 

atau 10 hingga 1.000 kali populasi aplikatif. Sedangkan untuk formulasi PGPR, 

populasi awal isolat PGPR dibuat dengan kerapatan 1012 cfu/satuan formula atau 

sekitar 10.000-100.000 kali satuan aplikasi yang berkiras 107-108 cfu/ml. Hasil 

percobaan menujukkan bahwa populasi total PGPR dalam formula menurun secara 

gradient selama penyimpanan pada suhu ruang hingga 1.000 kali pada bulan ke-4 

(menjadi 8,30 ×109  cfu/ml pada formulasi cair, dan 4,54 ×109 cfu/ml pada 

formulasi tepung). 

 Selain itu, aplikasi PGPR memiliki pengaruh yang nyata terhadap 

pertumbuhan tanaman, serta terbentuknya senyawa ketahanan tanaman terutama 

aktivitas enzim peroksidase dan fenol total dalam jaringan tanaman. Aplikasi PGPR 

sekali selama percobaan (P2) maupun setiap bulan (P3) berdampak pada 

peningkatan yang cukup tinggi terhadap pertumbuhan dan perkembanan tanaman 

khususnya terhadap jumlah cabang dengan presentase peningkatan tertinggi sebesar 

85,71%, diameter batang dengan persentase peningkatan tertinggi sebesar 40%, dan 

jumlah daun dengan persentase peningkatan tertinggi sebesar 82,05%  dalam kurun 

waktu 6 bulan sejak aplikasi PGPR pertama kalinya. Aplikasi PGPR memberikan 

pengaruh terhadap produksi enzim peroksidase pada tanaman. Hasil menunjukkan 

bahwa semakin sering PGPR diaplikasikan, makin rendah produksi enzim 

peroksidase dengan persentase penurunan sebesar 32,54% dibanding kontrol. 
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Sebaliknya total fenol dalam daun cengkeh cenderung lebih tinggi pada tanaman 

cengkeh yang diperlakukan dengan PGPR dengan interval setiap bulan sebesar 

4,75% dibandingkan kontrol.  

 Berdasarkan analis secara menyeluruh, aplikasi terbaik PGPR kaitannya 

dengan induksi ketahanan dan pemicuan pertumbuhan tanaman cengkeh adalah 

perlakuan P3 atau melalui aplikasi PGPR setiap bulan. Melalui penelitian ini, 

diharapkan cara aplikasi ini dapat diadopsi dan dibuktikan lebih lanjut pengaruh 

terhadap tanaman cengkeh pada kondisi alami di lapangan melalui uji in vivo, 

selain perlunya kajian formulasi PGPR untuk aplikasi pada skala lapang yang lebih 

luas.  

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 94%. 

 
 

Gambar 6.  Pelaksanaan kegiatan A = formulasi PGPR dalam bentuk padat; B = 
formulasi PGPR dalam bentuk cair; C = pengamatan agronomi tanaman 
cengkeh; D = pemaparan hasil kegiatan oleh tim UNEJ 

 

5.2.3. Uji Predatisme Rhinocoris fucipes untuk Hama Tanaman Semusim 

Perkebunan 

 Kegiatan ini merupakan kegiatan kerja sama antara Balai Besar Perbenihan 

dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya dengan Fakultas Pertanian Universitas 

Jember dan direncanakan dilaksanakan pada bulan April hingga November 2016. 

Tujuan kegiatan untuk memperoleh informasi teknologi perbanyakan dan tingkat 

predatisme Rhinocoris fuscipes. Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari 
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sampai dengan Maret 2016 yaitu berupa persiapan kegiatan untuk penandatangan 

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Kegiatan Swakelola. Persiapan berupa 

penyiapan dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Kegiatan Swakelola untuk 

kegiatan Uji Predatisme Rhinocoris fuscipes untuk Hama Tanaman Semusim 

Perkebunan.  

 Pada tahap awal kegiatan ini telah dilaksanakan koordinasi antara Balai 

Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya dengan Universitas 

Jember. Koordinasi kegiatan dilaksanakan dengan adanya penandatanganan Surat 

Perjanjian Kerjasama (SPK) Kegiatan Swakelola padabulan April 2016. 

Selanjutnya telah dilaksanakan transfer teknologi dari Tim Universitas Jember 

kepada Tim Kegiatan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan 

(BBPPTP) Surabaya padabulan Mei 2016. Setelah transfer teknologi, dilaksanakan 

pemeliharaan predator Rhinocoris fuscipes di laboratorium BBPPTP Surabaya. 

Pemeliharaan predator pada awalnya sejumlah 20 ekor nimfa yang berasal dari 

koleksi Laboratorium Agroteknologi Universitas Jember. 

 Untuk menambah koleksi di laboratorium dan memperbaiki keturunan R. 

fuscipes dilaksanakan kegiatan mencari R. fuscipes di wilayah kerja BBPPTP 

Surabaya antara lain di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember dan Kabupaten 

Lamongan. Selanjutnya dilakukan uji predatisme R. fuscipes di laboratorium. 

 Serangan hama ulat daun seperti Spodoptera litura, Helicoverpa armigera 

dan ulat jengkal  merupakan hama penting pada komoditas perkebunan semusim 

seperti tembakau. Pengendalian yang selama ini banyak digunakan untuk 

mengendalikan serangan hama tersebut yaitu masih bertumpu penggunaan 

pestisida. Aplikasi pestisida sintetik yang kurang bijaksana dapat menimbulkan 

dampak negatif, yaitu matinya musuh alami, resistensi hama, resurjensi dan residu 

pestisida yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.  Dampak negatif 

penggunaan pestisida ini dapat dikurangi dengan menerapkan pengendalian hayati 

menggunakan musuh alami hama ulat yaitu predator. Salah satu predator hama ulat 

yang banyak ditemukan di lahan tanaman tembakau yaitu predator Rhinocoris 

fuscipes.  
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 Target dalam kegiatan ini yaitu diperoleh informasi tentang kemampuan R. 

fuscipes dalam mengendalikan ulat daun pada tembakau. Tujuan khusus penelitian 

tahun I ini yaitu (a) untuk mengetahui biologi R. fuscipes yang meliputi jumlah 

telur yang dihasilkan, lama telur menetas, sex ratio, lama hidup nimfa dan imago 

serta morfometri nimfa dan imago, (b) untuk mengetahui efektivitas R.  fuscipes 

dalam mengendalikan ulat daun dengan melihat respon fungsional dan numerical. 

Hasil pengujian respon fungsional dan numerikal ini akan menjadi dasar untuk 

mengaplikasikan R. fuscipes di lapangan.  

 Pengujian tahap I ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu (a) Rearing 

R. fuscipes, (b) Studi Biologi R. fuscipes, (c) Studi morfometri dan (d) Uji respon 

fungsional dan numerikal R. fuscipes dan uji predasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa imago betina R. fuscipes mampu menghasilkan rata-rata 70.73 butir telur 

selama hidupnya; R. fuscipes  memiliki 5 instar dengan lama stadia telur mencapai 

4 hari, instar I mencapai 12 hari, instar II dan III mencapai 11 hari, instar IV selama 

10 hari dan instar V selama 9 hari. Lama siklus hidup R. fuscipes yaitu sekitar 83 

hari, menghasilkan perbandingan sex ratio jatan 43% dan betina 53 %. Kepik R. 

fuscipes betina mempunyai kemampuan memangsa yang lebih tinggi dibanding 

imago jantan yaitu rata-rata sebesar 4,66 ekor per hari.  Kepadatan mangsa 

berpengaruh terhadap jumlah telur yang dihasilkan dan jumlah telur yang menetas. 

Semakin besar kepadatan mangsa maka jumlah telur yang menetas juga semakin 

besar.  

 Hasil uji predasi menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi predasi 

R.fuscipes terhadap S.litura adalah stadia dari S.litura. Laju predasi tertinggi terjadi 

pada S.litura instar 1 yaitu dengan rata-rata kematian mangsa 99,3 %, yang diikuti 

oleh S.litura instar 3 dengan rata-rata kematian 52,6 % dan instar 5 dengan rata-rata 

kematian 4%. Predasi R.fuscipes terhadap S.litura tidak dipengaruhi oleh stadia dari 

R.fuscipes melainkan dipengaruhi oleh stadia dari S.litura. Predator lebih menyukai 

mangsa instar awal dibandingkan instar akhir. Semakin besar ukuran tubuh mangsa 

(S. litura) maka laju predasi semakin menurun. S. litura instar 3 lebih disukai oleh 

predator apabila dilihat dari uji efesiensi predasi. Hal ini dikarenakan S. litura instar 

3  memiliki kualitas dan kuantitas yang dianggap cukup bagi kelangsungan hidup 
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predator. Populasi R. fuscipes di laboratorium BBPPTP Surabaya sampai saat ini 

terdiri dari telur 26 kelompok, nimfa berbagai instar 216 ekor, imago 115 ekor. 

Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 98%. 

 
 

Gambar 7. Pelaksanaan kegiatan Uji Predatisme Rhinocoris fuscipes untuk Hama 
                     Tanaman Semusim Perkebunan, A, B, dan C = pencarian R. fuscipes di 
        lapang; D, E, dan F = uji predatisme R. fuscipes di laboratorium 
 

5.2.4. Uji Mutu Mikoriza sebagai Biofertilizer pada Tanaman Tebu 

 Tahun 2013 BBPPTP Surabaya telah melakukan proses pendaftaran merk di 

Kementerian Hukum dan HAM. Proses perijinan di Kementerian Pertanian juga 

dilaksanakan agar produk mikoriza yang telah dihasilkan bisa mendapatkan 

legalitas. 

 Oleh karena itu maka dilakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui 

mutu mikoriza yang berasal dari rizosfer tebu sebagai salah satu persyaratan 

pendaftaran pupuk hayati dan diharapkan produk mikoriza yang berasal dari 

rizosfer tebu dalam media zeolit tersebutmendapat nomor ijin pendaftaran 

(legalitas) dari Kementerian Pertanian sebagai pupuk hayati (biofertilizer). 

 Hasil uji mutu yang diserahkan kepada Pusat Perlindungan Varietas 

Tanaman dan Perijinan Pertanian padatahun 2015 dinyatakan masih belum 

memenuhi syarat terutama pada jumlah kerapatan spora. Maka Direktorat Jenderal 

Sarana dan Prasarana melalui surat No. 875/SR.310/B.5.4/12/2015 tanggal 14 

Desember 2015 memberikan perintah untuk melakukan uji mutu ulang seluruh 
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parameter dan hasilnya agar disampaikan kepada Direktorat Pupuk dan Pestisida 

Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana melalui Kepala Pusat Perlindungan 

Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian. 

 Berdasarkan surat perintah tersebut maka dilakukan uji mutu ulang pada 

tahun 2016.  Pada bulan Juni 2016 telah terselesaikan pengujian mutu terhadap 

produk mikoriza pada tanaman tebu dengan diterbitkannya sertifikat dari 

Laboratorium Mikrobiologi UGM No. 86/LM/Anls/06/16. Berdasarkan hasil 

penilaian terhadap sertifikat hasil uji mutu tersebut, Direktorat Jenderal Sarana dan 

Prasarana menyatakan bahwa produk mikoriza BioSakarofert telah memenuhi 

syarat dan menerbitkan surat perintah untuk melakukan uji efektivitas pada 

lembaga yang ditunjuk. 

Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 44%. 
 

 
 

Gambar 8. Surat perintah uji efektivitas pupuk hayati BioSakarofert 
 

5.2.5. Uji NEP sebagai Biopestisida 

 Di Indonesia, setiap produk sarana produksi pertanian dan perkebunan 

termasuk biopestisida jika akan dikomersialkan harus dicatatkan atau regristasi 

pada badan yang memiliki otoritas yaitu pada Pusat Perizinan kementerian 

pertanian. Selama ini BBPPTP Surabaya telah mampu memproduksi biopestisida 
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jenis Steinernema spp yang efektif mengendalikan Lepidiota stigma pada tanaman 

tebu. Produk tersebut selanjutnya perlu diproses untuk mendapatkan sertifikasi 

melalui uji mutu di laboratorium dan efikasi di lapang untuk mengendalikan uret 

Lepidiota stigma.  

 Proses perijinan produk biopestisida diawali dengan pendaftaran merk 

dagang.  Merk dagang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi 

Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Jawa Timur dan 

telah mendapatkan surat keterangan pendaftaran merk no ED10201601347 tanggal 

20 Januari 2016 sebagai salah satu syarat pengajuan pendaftaran perijinan di 

PPVTPP Kementerian Pertanian. 

 Proses perijinan biopestisida berbahan aktif Nematoda entomopatogen 

Steinernema spp. sampai saat ini masih terkendala persyaratan harus melampirkan 

surat kerjasama produksi dengan perusahaan yang mempunyai izin usaha industri 

(Tanda Daftar Industri dan Surat Ijin Usaha Industri), sehingga KPRI Kobateksi 

sebagai pemohon harus segera memenuhi persyaratan tersebut dengan melakukan 

MoU atau kerjasama dengan pihak lain yang memilikinya. 

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 10% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 8%. 

 
 
 

Gambar 9. Merk dagang biopestisida berbahan aktif Steinernema sp. 
 

5.2.6. Uji Beauveria bassiana sebagai Biopestisida 

 Penggerek buah kopi (PBKo), Hypothenemus hampei Ferr. (Coleoptera: 

Scolytidae) merupakan salah satu hama penyebab utama penurunan produksi kopi 

(kuantitas dan kualitas) di Indonesia, bahkan di seluruh negara penghasil kopi. 
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Hama PBKo umumnya menyerang buah kopi yang bijinya (endosperm) telah 

mengeras, namun pada buah yang bijinya belum mengeraspun dan telah 

berdiameter lebih dari 5 mm juga kadang-kadang diserang. Kerusakan yang 

ditimbulkan pada serangan tersebut dapat menyebabkan kerusakan yang berat, 

karena buah menjadi tidak berkembang, berubah warna menjadi kuning kemerahan, 

dan akhirnya gugur, sehingga berakibat penurunan jumlah dan mutu hasil.  

 Pengendalian hama PBKo secara hayati saat ini sedang ditingkatkan 

pengembangannya di Indonesia. Saat ini produk biopestisida dengan bahan aktif B. 

bassiana mulai banyak dipasarkan dengan berbagai macam bentuk formulasi. Oleh 

karena itu dibutuhkan suatu inovasi formula biopestisida yang dapat disimpan 

untuk jangka waktu yang lebih lama dan tetap efektif.  Tujuan dari kegiatan ini 

adalah mendapatkan Surat Keputusan dari Kementerian Pertanian untuk dilakukan 

serangkain uji (Uji mutu, Uji Toksisitas Akut Oral dan Dermal, serta Uji Efikasi) 

produk Biopestisida berbahan aktif jamur B. bassiana, sehingga nantinya akan 

mendapatkan Ijin Edar. Merk dagang terbaru yang didaftarkan adalah “Bio Bass 

SG”.  

 

 
 

Gambar 10.  Merk dagang yang didaftarkan “ Bio Bass” 
 
 
 Kegiatan ini baru dilakukan pendaftaran secara online di PPVTPP Jakarta, 

dan tidak dapat terselesaikan, karena belum terlengkapinya Surat Kerjasama 

Produksi dengan Perusahaan yang mempunyai Izin Usaha Industri.   

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 10% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 8%. 
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5.3. Pengujian dan Analisa Residu dan Pestisida atau Agensia Pengendali 

Hayati Tanaman Perkebunan 

5.3.1. Demplot Penerapan Teknologi PHT pada Tanaman Kopi Arabika di 

Propinsi Jawa Barat 

 Kegiatan Demplot Penerapan Teknologi PHT pada Tanaman Kopi Arabika 

di Provinsi Jawa Barat ini merupakan kegiatan dana perikatan antara BBPPTP 

Surabaya dengan BPTP Jawa Barat. Kegiatan demplot ini bertujuan untuk (1) 

Menurunkan tingkat serangan OPT karat daun kopi pada tanaman kopi arabika; (2) 

Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan berpikir petani dalam 

rangka penerapan Pengendalian Hama Terpadu serangan OPT  karat daun kopi 

pada tanaman kopi arabika; dan (3) Memotivasi  petani peserta dalam rangka 

mengidentifkasi masalah OPT karat daun kopi pada tanaman kopi arabika di 

lapangan.  

 Kegiatan ini dilaksanakan pada akhir bulan Juli  sampai dengan bulan 

November 2016 dengan mengambil lokasi di kebun kopi arabika seluas 1 ha milik 

salah seorang petani di Desa Giri Mekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten 

Bandung. Kebun kopi tersebut dibagi menjadi 2 blok, yakni blok perlakuan dan 

blok kontrol, masing-masing blok memiliki luas 0,5 ha dengan jumlah tanaman 

sekitar 750 tanaman kopi.  

 Komponen penerapan teknologi PHT yang dilaksanakan pada blok 

perlakuan adalah penyiangan gulma, pembuatan bokoran tanaman untuk 

pemupukan, pemberian pupuk kandang, pemberian pupuk NPK , pemangkasan  

cabang dan  ranting yang kurang  produktif,  aplikasi  pestisida nabati ekstrak daun 

mahoni dengan konsentrasi 25 gram/liter air dengan interval 10 hari sekali 

sebanyak 5 kali, sanitasi kebun (pemusnahan  buah, cabang/ranting terserang 

penyakit OPT), perbaikan drainase, perbaikan teras, pengaturan pohon pelindung 

dan pengamatan OPT karat daun kopi setiap 10 hari sekali. Berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan setiap 10 hari sekali sebanyak 6 kali, dapat diketahui 

bahwa pada kebun perlakuan, persentase serangan karat daun kopi mengalami 

penurunan sebesar 10,13% dari yang awalnya mencapai 48,65% turun menjadi 
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38,52%. Sedangkan pada kebun kontrol justru terjadi peningkatan serangan sebesar 

9,47% dari yang awalnya mencapai 42,38% naik menjadi 51,85%. 

 
 
Gambar 11. 1 = Kepala BPTP Jawa Barat saat meninjau Lokasi Demplot PHT  
                       Kopi, 2 = Kondisi tanaman kopi sebelum dilaksanakan Demplot  
                       PHT (terserang karat daun kopi), 3 = Kondisi tanaman kopi setelah  
                       dilaksanakan demplot PHT (muncul daun muda yang sehat dan  
                       tidak terserang karat daun kopi) 
 

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 100%. 

 

5.3.2. Demplot Pengendalian OPT Cengkeh dengan Metabolit Sekunder di 

Propinsi Bali 

 Kegiatan Demplot Pengendalian OPT Cengkeh dengan Metabolit Sekunder 

di Provinsi Bali ini merupakan kegiatan dana perikatan antara BBPPTP Surabaya 

dengan UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan Bali. Tujuan 

kegiatan demplot ini antara lain : (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknologi 

pengendalian serangan jamur akar putih (JAP) pada tananaman cengkeh; (2) Untuk 

mendapatkan informasi teknologi pengendalian yang efektif dan efisien yang 

nantinya dapat diterapkan di lapangan.  

 Kegiatan demplot ini dilaksanakan di Subak Abian Widya Sari, Desa 

Bengkel, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng pada kebun cengkeh seluas 5 

ha di 5 (lima) petani masing-masing seluas 1 ha. Kegiatan dimulai sejak bulan 

Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016. Kegiatan di lapangan 

menggunakan rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 8 perlakuan dan 5 

ulangan yang diujikan pada serangan Jamur Akar Putih (JAP), sedangkan di 

laboratorium dilakukan uji isolasi dan identifikasi jamur untuk memastikan 
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keberadaan jamur APH yang diuji.  Jumlah tanaman yang akan diamati setiap 

perlakuan sebanyak 25 pohon termasuk kontrol.  

 Berdasarkan analisis data pengamatan, diperoleh sejumlah kesimpulan 

sebagai berikut: (1) Penggunaan agensia pengendali hayati (APH) berupa metabolit 

jamur Trichoderma sp. dalam penggunaannya dikombinasi dengan paket kultur 

teknis, cukup baik dipergunakan untuk pengendalian penyakit jamur akar putih 

(JAP) pada tanaman cengkeh. (2) Hasil pengamatan pengaruh perlakuan terhadap 

penurunan tingkat serangan JAP berdasarkan nilai skor dan terjadinya 

pengurangan/penipisan miselium jamur yang menempel pada kulit akar didapatkan 

paket terbaik adalah dari  perlakuan P6 (21%) kemudian disusul paket P5 (15%) 

dan P4 (13%); dan (3) Hasil eksplorasi kembali dari contoh tanah yang pernah 

diaplikasi APH  berupa Trichoderma sp., setelah dianalisa di laboratorium 

Trichoderma sp masih dapat tumbuh dan berkembang. 

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 100%. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Gambar 12. Perbandingan kondisi leher akar pada tanaman cengkeh sebelum 

aplikasi, 3 bulan setelah aplikasi, dan 5 bulan setelah aplikasi 
 

 

 

Sebelum  Aplikasi 3 bulan  sesudah 
Aplikasi 

 

5 bulan   sesudah 
Aplikasi 
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5.3.3. Demplot Penerapan Teknologi PHT Hama Kumbang Janur di Propinsi 

NTB 

 Kegiatan Demplot Penerapan Teknologi PHT Pengendalian Hama 

Kumbang Janur (Brontispa longissima Gestro) Pada Tanaman Kelapa 

Menggunakan Parasit Tetrastichodes brontispae Ferr. dan Jamur  Metarhizium 

anisopliae Strain Brontispa di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini merupakan 

kegiatan dana perikatan antara BBPPTP Surabaya dengan UPTD NTB. Tujuan 

kegiatan demplot PHT ini antara lain : (1) Menekan tingkat serangan hama 

Brontispa sp. pada tanaman kelapa. (2) Mensosialisasikan Pengendalian Brontispa 

sp. menggunakan APH Parasitoid Tetrastichodes brontispae Ferr dan Jamur 

Metarhizium anisopliae Strain Brontispa.  

 Kegiatan demplot ini dimulai pada bulan Februari hingga bulan Oktober  

2016 di Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa 

Demplot dilakukan dengan membandingkan antara petak dengan perlakuan 

pengendalian dengan Parasit Tetrastichodes brontispae Ferr., petak dengan 

perlakuan Jamur  Metarhizium anisopliae Strain Brontispa serta petak kontrol. 

Pengamatan dilakukan dengan mengamati jumlah telur, larva, pupa dan imago serta 

hama yang terparasit. Terdapat peningkatan jumlah pupa terparasit T. brontispae 

dan hama yang terinfeksi M. anisopliae.  Seluruh pupa pada petak perlakuan 

pelepasan T. brontispae ditemukan terparasit parasitoid. Sedangkan pada petak 

perlakuan jamur M. anisopliae dan petak kontrol tidak ditemukan parasitoid larva 

T. brontispae. Pada petak perlakuan jamur M. anisopliae ditemukan sebanyak 53 

stadia telur, larva pupa dan imago yang terinfeksi jamur. Pada petak kontrol tidak 

ditemukan serangga yang terparasit ataupun terinfeksi jamur. Secara umum, dapat 

disimpulkan bahwa parasitoid Tetrastichodes brontispae Ferr dan jamur 

Metarrhizium anisopliae strain Brontispa sangat efektif dalam menekan populasi 

Brontispa longissima. 

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 96%. 
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Gambar 13.  1 = Aplikasi Metarhizium anisopliae strain Brontispa pada  
                        pohon kelapa yang terserang Brontispa longissima, 2 = Aplikasi  
                        koker berisi parasitoid pupa Tetrastichodes brontispae pada  
                        pohon kelapa yang terserang Brontispa longissima 
 

5.3.4. Pengendalian OPT Kakao dengan PHT di Propinsi DIY 

 Kegiatan Demplot Penerapan Teknologi PHT pada Tanaman Kakao di 

Kabupaten Gunung Kidul – DIY ini merupakan kegiatan dana perikatan antara 

BBPPTP Surabaya dengan BSMBPTKP DIY. Kegiatan demplot ini bertujuan 

untuk (1) Mengendalikan penggerek buah kako (PBK)  pada tanaman kakao di 

Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (2) Petani menerapkan 

metode pengendalian secara PHT dalam budidaya kakao.  

 Kegiatan ini dilaksanakan di kebun kakao di Dusun Sumber Tetes, Desa 

Patuk, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul yang lahannya terdapat/potensi 

serangan Penggerek Buah Kakao (PBK). Demplot Pengendalian OPT kakao 

dilakukan dengan pengendalian hama terpadu meliputi kegiatan sanitasi kebun, 

pemupukan, pemangkasan, dan sarungisasi. Pengamatan terhadap buah yang 

terserang PBK dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan dan selanjutnya 

dilakukan pengamatan setiap satu bulan sekali dengan jumlah 100 buah per blok 

pengamatan per hektarnya secara acak. Berdasarkan hasil kegiatan demplot ini 

diperoleh informasi bahwa pengendalian OPT kakao (PBK) di Gunungkidul 

mampu menurunkan jumlah serangan PBK yang menyerang buah kakao hingga 

97,85%. Sedangkan kebun kontrol yang tidak dikendalikan justru mengalami 

peningkatan serangan sebesar 33,77%. Pengendalian OPT kakao (PBK) dengan 

metode sarungisasi sangat efektif dan perlu diteruskan serta ditingkatkan. 
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 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 96%. 

 
 

Gambar 14. 1 = Pemangkasan ranting, 2 = pembuangan seresah ke dalam  
                       rorak, 3 = pemupukan 
 

5.3.5. Demplot Penerapan Teknologi PHT Kakao di Propinsi Banten 

 Kegiatan Demplot Penerapan Teknologi PHT pada Tanaman Kakao di 

Provinsi Banten ini merupakan kegiatan dana perikatan antara BBPPTP Surabaya 

dengan BP2TKP Banten. Kegiatan demplot ini bertujuan untuk mengendalikan 

OPT penting pada tanaman kakao dan menyadarkan petani akan pentingnya 

pemeliharaan kebun kakao.  

 Demplot Pengendalian OPT kakao dilakukan dengan pengendalian hama 

terpadu, meliputi kegiatan pembuatan rorak, pengumpulan seresah, pemangkasan, 

pembuatan istana cacing, pemupukan dan pembuatan sarang semut. Kegiatan 

demplot ini dilaksanakan mulai bulan Maret hingga bulan Desember 2016 di Desa 

Taman Sari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dari kegiatan 

ini diperoleh informasi bahwa tanaman kakao pada kebun demplot tumbuh dengan 

sehat dan para petani kakao perlahan mulai sadar akan pentingnya pemeliharaan 

kebun kakao dengan teknologi PHT. 

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 96%. 
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Gambar 15. Demplot PHT Kakao di Banten, A = pemangkasan; B = pembuatan 
    rorak; C = pembuatan sarang semut; D = irigasi tetes; E = kondisi 
    kebun demplot setelah penerapan teknologi PHT 
 
5.3.6. Demplot Penerapan Teknologi PHT pada Kopi di Propinsi Jawa 

Tengah 

 Kegiatan Demplot Penerapan Teknologi PHT pada Kopi di Provinsi Jawa 

Tengah ini merupakan kegiatan dana perikatan antara BBPPTP Surabaya dengan 

BPTP Jawa Tengah. Kegiatan demplot ini bertujuan untuk (1) mengetahui 

efektivitas pengendalian OPT kopi dengan menggunakan agens hayati Beauveria 

bassiana; (2) Sebagai ajang bimbingan dalam memasyarakatkan PHT kepada 

petani  kopi  sekitar lokasi demplot.  

 Kegiatan ini dilaksanakan pada akhir bulan April hingga bulan Oktober 

2016 dengan mengambil lokasi di Kabupaten Semarang. Demplot diakukan dengan 

membandingkan petak perlakuan PHT dengan petak kontrol. Petak perlakuan  PHT 

dilakukan perlakuan berupa pemberian pupuk kandang dosis 10 kg, pewiwilan 

cabang, pangkas pemeliharaan, aplikasi jamur B. Bassiana dosis 2-4 kg/Ha/ 200 

liter air dan aplikasi pestisida nabati 200 ml / Ha/ 200 liter air. Pengamatan 

dilakukan dengan mengamati intensitas serangan PBKO dan populasi kutu 

putih/hijau pada pucuk, daun dan buah kopi. Berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisis data yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa aplikasi Beauveria 

bassiana dan pestisida nabati kurang efektif dalam mengendalikan serangan kutu 

putih pada kopi karena tingginya curah hujan mengingat pada tahun ini terjadi 

musim kemarau basah. Aplikasi Beauveria bassiana dan Pestisida Nabati terbukti 
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lebih efektif digunakan secara bersama-sama dalam mengendalikan serangan hama 

penggerek buah kopi (PBKo).  

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 99%. 

 
 

Gambar 16. 1 = Aplikasi Beauveria bassiana pada Kebun Demplot PHT  
                              Kopi, 2 = Kondisi Tanaman Kopi Setelah Kegiatan Demplot  
                        PHT 
 

5.3.7. Demplot Pemanfaatan Teknologi Agensia Hayati Beauveria bassiana 

dan Musuh Alami pada Tanaman Jambu Mete di Propinsi NTT 

 Kegiatan Demplot Pemanfaatan Teknologi Agensia Hayati Beauveria 

Bassiana dan Musuh Alami pada Tanaman Jambu Mete di Provinsi NTT ini 

merupakan kegiatan dana perikatan antara BBPPTP Surabaya dengan UPT 

Pengelolaan Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Dinas Pertanian Dan 

Perkebunan Provinsi NTT. Kegiatan ini bertujuan untuk (1) Memperkenalkan 

teknologi pemanfaatan agens hayati kepada petani sehingga petani dapat 

termotivasi dalam pengendalian OPT tanaman jambu mente dengan mengunakan 

agensia hayati  dan musuh alami; (2) Mensosialisasi kepada petani tentang 

Pemanfaatan Agensia Pengendali Hayati (APH).  

 Kegiatan demplot ini dilaksanakan di Desa Oeteta, Kecamatan Sulamu, 

Kabupaten Kupang pada kebun jambu mete seluas 2,5 ha. Kebun tersebut dibagi 

menjadi 2 plot, yakni plot aplikasi APH Beauveria bassiana dengan luas 1 ha dan 

plot aplikasi pemanfaatan musuh alami sarang semut rang rang dengan luasan 1,5 

hektar. Jarak antara lokasi plot 1 dan plot 2 sekitar 300 meter. Berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pada plot aplikasi Beauveria 



                                                                                               Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya . . . . .  75 

bassiana, terjadi penurunan serangan OPT yang cukup signifikan setelah aplikasi 

yang kedua, sedangkan pada plot aplikasi pemanfaatan musuh alami sarang semut 

rang rang, adanya pemasangan sarang buatan semut rang rang pada percabangan 

pohon jambu mente, semut cenderung menetap dan berkembang biak di atas pohon 

jambu mente sehingga penyebarannya dapat menekan serangan hama yang 

menyerang pada tananan jambu mente tersebut.  

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 87%. 

 
 
Gambar 17. 1 = Aplikasi Beauveria bassiana pada plot areal Demplot PHT Jambu  
                        Mete, 2 = Pemasangan Sarang Buatan Musuh Alami Semut 
                        Rang-Rang 
 

5.3.8. Pengelolaan Habitat untuk Pengendalian OPT Tanaman Tebu 

 Tanaman tebu (Saccharum officinarum) merupakan salah satu komoditas 

penting untuk dijadikan bahan utama pembuatan gula yang sudah menjadi 

kebutuhan primer dalam rumah tangga, hal ini dikarenakan dalam batangnya 

terkandung 20% cairan gula. OPT utama tanaman tebu yang dapat menimbulkan 

kerugian adalah uret (Lepidiota stigma), Penggerek Pucuk Tebu (Scirpophaga sp) 

dan Penggerek Batang Tebu (Chilo sp). Salah satu upaya pengendalian OPT utama 

tanaman tebu dilakukan dengan pengelolaan habitat untuk pengendalian OPT 

tanaman tebu. 

 Pengelolaan habitat untuk pengendalian OPT tanaman tebu dilaksanakan di 

Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri pada bulan Februari sampai 

Oktober 2016. Hasil pengujian menunjukkan adanya penurunan populasi L. stigma 
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Rata rata populasi L. stigma yang dijumpai di petak perlakuan sebesar 2,63 ekor / 

meter2 sedangkan di petak kontrol sebesar 5,36 ekor / meter2. Rata – rata Intensitas 

serangan pada penggerek pucuk tebu  pada petak perlakuan 0,049 % sedangkan 

untuk petak kontrol, sedangkan untuk intensitas serangan penggerek batang pada 

petak perlakuan sebesar 0,71% sedangkan untuk petak kontrol sebesar 1,43%.  

 Pengelolaan habitat untuk pengendalian OPT tanaman tebu dapat 

mengendalikan serangan uret tebu L. stigma, karena diduga adanya peningkatan 

jumlah parasitoid sebagai musuh alami L. stigma. Parasitoid hama uret adalah dari 

Ordo Hymenoptera, yaitu Campsomeris sp dan parasit lalat Procena masicera. 

Adanya bunga S. indicum memiliki daya tarik yang kuat terhadap parasitoid. 

Demikian juga pengaruh terhadap intensitas serangan penggerek pucuk dan 

penggerek batang, serangan penggerek dapat ditekan oleh perlakuan kegiatan.  

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 93%. 

 
 

Gambar 18. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Habitat untuk Pengendalian OPT 
                 Tanaman Tebu, A = aplikasi NEP; B = aplikasi Trichogramma sp.; 
    C = pemasangan perangkap feromon; D = tanaman wijen sebagai 
    tanaman sela; E, F, G = serangga yang ditemukan di lokasi kegiatan; 
    E = predator Campsomeris sp.; F = famili Thipiidae; G = famili  
    Vespidae 
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5.3.9. Kajian Pemberian Pupuk Hayati Glomofert terhadap Pertumbuhan 

Bibit Tanaman Perkebunan 

 GlomoFert merupakan biofertilizer (pupuk hayati) berbasis mikoriza 

produksi BBPPTP Surabaya yang telah mendapatkan legalitas dari Menteri 

Pertanian. Aplikasi pupuk hayati GlomoFert pada bibit kakao terbukti dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tanaman kakao.  

 Untuk memperluas pemanfaatannya, perlu dilakukan uji pupuk hayati 

GlomoFert pada bibit tanaman perkebunan lainnya, yaitu kopi, kapas, dan jarak 

pagar.  

 
 

Gambar 19. Tanaman perkebunan di rumah kasa UPPT Kab. Mojokerto 
 

 Aplikasi GlomoFert pada bibit kopi yang ditanam di tanah steril 

menunjukkan hasil pertumbuhan dan jumlah daun yang berbeda nyata 

dibandingkan kontrol dengan tingkat signifikansi 0,01. Pada bibit kapas, aplikasi 

GlomoFert menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang kurang nyata. 

Peningkatan pertumbuhan yang dicapai menunjukkan hasil yang hampir seimbang 

dengan penambahan kompos. 
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Gambar 20. Tanaman kapas pada minggu ke-10 setelah aplikasi 
 

 Sedangkan aplikasi GlomoFert pada bibit jarak pagar yang ditanam di tanah 

steril dengan penambahan kompos menunjukkan hasil pertumbuhan dan jumlah 

daun yang paling baik namun pengolahan data menunjukkan hasil tidak berbeda 

nyata. 

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 95% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 74%. 

 
 

Gambar 21. Tanaman jarak pada minggu ke-10 setelah aplikasi 
 

5.3.10. Demplot Penerapan Teknologi PHT Tanaman Tebu 

 Program-program unggulan dalam rangka pencapaian target peningkatan 

produktivitas tebu dan rendemen gula nasional terus dilakukan dalam pemenuhan 

Swasembada Gula Nasional, beberapa faktor yang mempengaruhi produktifitas 

produksi diantaranya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 

merupakan salah satu faktor penghambat  produksi dan kualitas hasil pertanian 

termasuk tanaman perkebunan. Serangan OPT dapat  menurunkan hasil produksi 

rata-rata 30 %. Serangan OPT  juga menurunkan kualitas hasil sehingga 
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mempengaruhi harga produk menjadi rendah. Alternatif pengendalian OPT salah 

satunya dengan Penerapan Demplot Penerapan Teknologi PHT Tanaman Tebu. 

 Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten 

Kediri. Lahan yang digunakan adalah milik petani bernama Bapak Sukijo. Varietas 

tebu yang digunakan sebagai tanaman uji adalah Bululawang  berumur 3-4  bulan. 

Hasil Aplikasi NEP dengan dosis 20 spon/hektar yang diulang 2 kali mampu 

menurunkan populasi Lepidiota stigma. Rata-rata populasi  pada petak perlakuan 

7,64 ekor/m2 dan pada petak kontrol 10,9 ekor/m2. Aplikasi Trichograma sp dosis 

40 pias/ ha dan aplikasi ferotebs/ferocuk dengan dosis 10 traps/ha, mampu 

menurunkan Intensitas Serangan (IS)  penggerek pucuk tebu, rata – rata IS petak 

perlakuan 2,6% dan IS petak kontrol 5,3%. Sedangkan pada hama penggerek 

batang tebu perlakuan diatas mampu menurunkan IS pada petak perlakuan 3% lebih 

kecil dari pada kontrol. 

 Hasil wawancara dengan petani pemilik lahan, hasil panen pada petak 

kontrol 900 kwintal dan pada petak perlakuan 1260 kwintal. Hal ini menunjukkan 

bahwa penerapan teknologi PHT tanaman tebu mampu meningkatkan produksi. 

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 95%. 

 
 

Gambar 22. Pelaksanaan kegiatan Demplot Penerapan Teknologi PHT Tanaman 
          Tebu, A = pembubunan tanah; B= klentek; C = aplikasi NEP;  
           D = aplikasi feromon; E = petak perlakuan; F = petak kontrol 
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5.3.11. Demplot Penerapan Teknologi PHT Tanaman Kakao 

 Beberapa OPT utama  yang apabila tidak dikendalikan akan berpotensi 

menurunkan produksi secara signifikan pada komoditas kakao diantaranya adalah : 

Kepik Pengisap Buah Kakao (Helopeltis sp), Penggerek buah Kakao /PBK 

(Conopomorpha cramerella), pemakan daun (ulat jengkal Hyposidra talaca, ulat 

kantung, kumbang Adoretus sp., Exopolis sp.,  Belalang (Valanga sp.)),  penggerek 

batang (Zeuzera sp.), Bajing (Callosciurus notatus), Busuk Buah Kakao 

(Phytophthora sp), VSD, Colletotrichum sp., Jamur upas (Corticium salmonicolor 

), dan gulma. Dalam hal ini OPT bila dapat dikelola dengan baik, maka  kerugian 

secara ekonomis dapat dihindarkan dan pengaruh samping yang buruk dapat 

ditekan seminimal mungkin dengan cara memadukan berbagai teknik pengendalian 

seperti kultur teknis, mekanis, biologis  dan kimiawi. Berdasarkan hal tersebut 

maka perlu dilakukan Demplot Penerapan PHT Teknologi Tanaman Kakao.  

 Pelaksanaan Penerapan Demplot Teknologi Tanaman Kakao dilakukan di 

Desa Slatri Kecamatan Kasembon Kabupaten  dengan perlakuan teknik sanitasi 

kebun, pembuatan rorak, pemupukan, aplikasi jamur Verticillium sp., aplikasi jamur 

Tricoderma sp dengan penggunaan Tricho Zia 1.0 sp, aplikasi pestisida nabati 

serbuk biji mimba dan pemasangan perangkap feromon PBK.  

 Aplikasi Verticillium sp. dari isolat dengan kerapatan spora 108 dengan cara 

disemprotkan ke kebun kakao dan hama sasaran. Sedangkan untuk penggunaan 

Tricho Zia 1,0 sp. yang dilengkapi dengan perekat, biomassa dan mikroba tanah 

(Bacillus substilis , Pseudomonas fluoresces, Paenibacillus polimyxa, Lactobacillus 

bifidobacter dan Sacharomyces sp) diaplikasi dengan cara mencampurkan 2 gram 

Tricho Zia 1.0 sp perliter disemprot 2 kali untuk meningkatkan efektifitasnya. 

Pestisida nabati serbuk biji mimba komersil yang memiliki ijin edar dari kementan 

diaplikasi dengan konsentrasi 15 gram/l dengan cara merendam ekstrak biji mimba 

selama semalam (24 jam) kemudian diaduk rata dan disaring, suspensi siap 

diaplikasikan ke hama sasaran. Perangkap feromon PBK dipasang sebanyak 10 

perangkap dan penggantian lem serta feromon 2 kali untuk kebun kakao dan 

diaplikasikan untuk bagian tanaman diatas tanah terutama untuk imago PBK 

ataupun imago Helopeltis sp. yang masuk perangkap akibat bau feromon. 
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 Hasil dari perlakuan diatas terhadap OPT hama Helopeltis sp. didapatkan 

pada kebun perlakuan sebesar 15,12% dan pada kontrol sebesar 17,74% dengan 

penurunan intensitas serangan sebesar 2,62 %. Pada PBK didapatkan pada kebun 

perlakuan sebesar 5,45% dan pada kebun kontrol 7,78% dengan penurunan 

intensitas serangan sebesar 2,33%. Intensitas serangan terhadap penyakit busuk 

buah pada kebun perlakuan didapatkan pada kebun perlakuan sebesar 13,97% dan 

pada kontrol sebesar 17,77% dengan penurunan intensitas serangan  sebesar 3,80%. 

Dari hasil perlakuan menunjukkan adanya pengaruh terhadap penurunan intensitas 

serangan cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa demplot penerapan PHT 

tanaman kakao cukup efektif dilakukan untuk mengurangi intensitas serangan OPT 

tanaman kakao. Sedangkan hasil pemasangan perangkap feromon PBK pada kebun 

kakao dinyatakan sangat efektif dilakukan karena dapat memerangkap serangga 

dengan jumlah hasil sebagai berikut, PBK sebanyak 68 ekor, Helopeltis, sp. 

sebanyak 44 ekor dan serangga lain sebanyak 433 ekor dengan jumlah 10 

perangkap. 

 
 

Gambar 23. Pelaksanaan kegiatan demplot penerapan teknologi PHT tanaman  
                         kakao, A = penyemprotan Verticillium sp.; B = sanitasi kebun  
                         kakao; C = hasil pengamatan buah kakao; D = hasil pengamatan  
                         aplikasi feromon; E = populasi hama kutu putih; F = pengamatan  
                         kebun kakao pada perlakuan feromon PBK 
 
 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 98% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 98%. 
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5.3.12. Demplot Penerapan Teknologi PHT Tanaman Kopi 

 Kopi (Coffea sp.) merupakan komoditas perkebunan yang memegang 

peranan penting dalam perekonomian Indonesia, karena mempunyai peranan yang 

sangat besar sebagai penghasil devisa negara dan sumber pendapatan petani. Pada 

tahun 2010 luas areal kebun kopi mencapai 1.210.365 Ha dengan produksi 686,92 

ton (Ditjenbun, 2013). 

 Kegiatan Penerapan PHT Tanaman Kopi merupakan kegiatan 

pengembangan teknologi untuk mengendalikan OPT yang ada pada tanaman Kopi, 

kegiatan ini yang sebelumnya akan dilakukan di Kabupaten Madiun, akan tetapi 

kegiatan ini dialihkan di Kabupaten Pasuruan, karena kondisi lapang yang tidak 

memungkinkan untuk dijadikan sebagai kebun uji, kegiatan ini dilaksanakan pada 

Bulan Maret sampai Nopember 2016 dengan cara aplikasi beberapa macam APH    

(Beauveria bassiana, Trichoderma sp.), pestisida nabati, feromon, serta pemupukan 

pada pohon contoh. 

 Kegiatan  demplot penerapan  PHT tanaman kopi tahun 2016 diawali 

dengan melakukan diskusi dengan petani kopi yang dilanjutkan dengan survei 

lahan, plotting lokasi (penentuan pohon sampel dan pelabelan), dan pengamatan 

pendahuluan, serta melakukan sanitasi kebun, pemupukan dan aplikasi APH 

ditujukan untuk mengurangi intensitas serangan OPT yang ada di kebun. 

 Hasil dari pengamat di lapang ditemukan beberapa OPT dengan tingkat 

serangan yang berbeda. Beberapa OPT utama yang menyerang tanaman kopi yang 

diamati antara lain: PBKo, penggerek batang kopi Xylosandrus sp. dan karat daun 

kopi. Hasil uji T menunjukkan bahwa jumlah buah kopi yang terserang PBKo pada 

perlakuan PHT berbeda nyata (p=0,03) dibandingkan dengan perlakuan kontrol 

dengan intesitas serangan PBKo pada lahan PHT sebanyak 16,78% dan pada lahan 

kontrol sebanyak 26,13%. Untuk hasil uji T penggerek batang buah kopi 

menunjukkan pada perlakuan PHT berbeda nyata (p=0,00) dibandingkan dengan 

perlakuan kontrol dengan intesitas serangan penggerek batang pada lahan PHT 

sebanyak 22% dan pada lahan kontrol sebanyak 31,25%. Sedangkan hasil uji T 

untuk karat daun kopi menunjukkan pada perlakuan PHT juga berbeda nyata 

(p=0,01) dibandingkan dengan perlakuan kontrol dengan intesitas serangan karat 
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daun kopi pada lahan PHT sebanyak 28,5% dan pada lahan kontrol sebanyak 

36,6%.  

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 98% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 98%. 
 

 
 

Gambar 24. Pelaksanaan kegiatan Demplot Penerapan PHT Tanaman Kopi, 
           A = sanitasi kebun; B = pemupukan; C = aplikasi APH;  
           D = pemasangan feromon; E = pengamatan 
 

5.3.13. Validasi Metode Identifikasi Mikroorganisme dengan Menggunakan 

Polymerase Chain Reaction (PCR) 

 Sejak tahun 2014, laboratorium BBPPTP Surabaya dilengkapi dengan alat-

alat untuk pengujian secara molekuler dengan menggunakan Polymerase Chain 

Reaction (PCR) yang diharapkan dapat membantu dalam identifikasi APH maupun 

OPT hingga tingkat spesies, dengan tingkat akurasi yang tinggi. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya optimalisasi alat-alat PCR tersebut agar dapat berfungsi dengan 

baik, disertai dengan adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal 

ini adalah analis laboratorium. Untuk mendukung hal tersebut maka pada tahun 

2016 BBPPTP Surabaya melaksanakan kerjasama dengan Laboratorium Sentral 

Ilmu Hayati (LSIH) Universitas Brawijaya Malang. Adapun kegiatan yang 
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dilaksanakan adalah validasi metode identifikasi mikroorganisme dengan 

menggunakan Polymerase Chain Reaction (PCR). 

 Validasi metode ialah suatu proses pembuktian suatu metode pengujian 

secara objektif yang dilakukan di laboratorium untuk menyatakan bahwa metode 

tersebut memenuhi persyaratan tertentu dan sesuai dengan tujuan penggunaaannya 

(SNI 19-17025-2000 Klausul 5.4.5.1). Menurut Harmita (2004), parameter-

parameter dalam validasi metode antara lain akurasi, presisi, dan liniearitas. 

Akurasi adalah kemampuan suatu metode untuk mengukur dan mendeteksi nilai 

sebenarnya dari mikroorganisme target dalam contoh. Parameter ini merupakan 

ukuran ketepatan/kedekatan hasil pengujian dengan hasil yang sebenarnya.  

 Kegiatan dilaksanakan selama 8 bulan ini (April – November 2016) 

bertempat di Laboratorium PCR BBPPTP Surabaya dan di Laboratorium Sentral 

Ilmu Hayati (LSIH) Universitas Brawijaya, Malang. Hasil validasi metode 

identifikasi bakteri Pseudomonas fluorescens dan Ralstonia solanacearum dibagi 

menjadi 2, yaitu PCR dengan menggunakan sampel DNA dan PCR dengan 

menggunakan sampel pellet koloni. PCR  dengan sampel DNA dilakukan 

menggunakan primer P0 P6 dan primer BBPPTP Surabaya serta Go Taq Green 

Mastermix dari Promega dengan komposisi sebagai berikut: 0,5 µl primer R 10 pm/ 

µl, 0,5 µl primer F 10 pm/ µl, 2,75 µl steril water, 5 µl PCR mix, 0,25 µl BSA 10 

mg/ml, 1 µl DNA sampel. Adapun tahapan PCR untuk primer P0 P6 adalah dengan 

menggunakan suhu hot start 95oC selama 2 menit, suhu denaturasi 95oC selama 1 

menit, suhu annealing 57oC selama 1 menit, suhu extention 72oC selama 1,5 menit, 

post extention 72oC selama 10 menit, dan jumlah siklus sebanyak 35 kali, 

sedangkan menggunakan primer BBPPTP Surabaya, digunakan suhu annealing 

45oC selama 1 menit, dan jumlah siklus sebanyak 37 kali. 

 PCR  dengan sampel pellet koloni dilakukan menggunakan primer P0 P6 

serta Go Taq Green Mastermix dari Promega dengan komposisi sebagai berikut: 1 

µl primer R 10 pm/ µl, 1 µl primer F 10 pm/ µl, 7 µl steril water, 10 µl PCR mix, 1 

µl BSA 10 mg/ml. Adapun tahapan PCR untuk sampel pelet koloni adalah dengan 

menggunakan suhu hot start 95oC selama 10 menit, suhu denaturasi 95oC selama 1 
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menit, suhu annealing 57oC selama 1 menit, suhu extention 72oC selama 1,5 menit, 

post extention 72oC selama 10 menit, dan jumlah siklus sebanyak 35 kali. 

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 99%. 
 

 
 

Gambar 25. Pelaksanaan kegiatan Validasi Metode Identifikasi Mikroorganisme 
    dengan Menggunakan Polymerase Chain Reaction (PCR); A dan B = 
    kegiatan PCR di LSIH UB; C dan D = kegiatan PCR di lab PCR BBPPTP 
    Surabaya; E =  visualisasi hasil PCR menggunakan primer P0 dan  
    P6; F = diskusi hasil kegiatan PCR dan elektroforesis di Lab. PCR 
    BBPPTP Surabaya 
 

5.3.14. Uji Mutu Residu Pestisida dan Logam Berat di Wilayah Kerja 

 Kegiatan Pengujian Mutu, Residu Pestisida dan Logam Berat ini  

bertujuan untuk menguji ada tidaknya mutu, residu pestisida, cemaran logam 

berat pada produk perkebunan serta mengawal hasil perkebunan agar 

memenuhi Batas Minimum pada logam berat dan residu pestisida. Sampel 

mutu pestisida yang akan diuji diantaranya adalah formulasi pestisida berbahan 

aktif deltametrin, sipermetrin, klorpirifos, diazinon, lamda sihalotrin dan alfa 

sipermetrin. Sedangkan sampel uji residu pestisida dan logam berat disesuaikan 

dengan komoditi perkebunan yang berada pada kabupaten masing-masing, 

dengan parameter uji karbaril dan karbofuran untuk residu pestisida dan logam 

berat Tembaga (Cu), Mangan (Mn), Krom (Cr), Kadmium (Cd) dan Timbal 
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(Pb). Selain di Provinsi Jawa Timur, kegiatan ini  mengambil sampel di 

wilayah kerja BBPPTP Surabaya.  

 Pengambilan sampel produk pestisida dan produk perkebunan berupa 

biji kakao, kopi, tembakau, tebu, gula aren, dan jambu mete telah dilaksanakan 

di Kabupaten Madiun, Banyuwangi, Malang, Trenggalek, Pasuruan, Magetan, 

Tulungagung, Probolinggo, Pacitan, Bojonegoro, Pasuruan, Kediri, Banten, 

NTB, NTT, Bali, Jawa Tengah dan Yogyakarta.  

 Seluruh contoh yang diambil dari 17 wilayah kerja BBPPTP Surabaya 

tersebut juga sudah dilaksanakan pengujian dengan menggunakan 

UPLC/MS/MS untuk residu pestisida karbaril dan karbofuran. Untuk pengujian 

residu logam berat tembaga (Cu), kadmium (Cd), krom (Cr), Mangan (Mn), 

dan timbal (Pb) menggunakan AAS sedangkan untuk contoh pestisida 

berbahan aktif deltametrin, sipermetrin, alfametrin, diazinon, lamda sihalotrin 

dan klorpirifos menggunakan GC. Jumlah keseluruhan sampel residu pestisida 

dan logam berat adalah 52 sampel. Contoh residu pestisida yang mengandung 

karbaril adalah 6 sampel dan karbofuran 5 sampel. Contoh mutu pestisida yang 

tidak memenuhi syarat adalah 55 sampel dari 81 sampel. Contoh logam berat 

yang mengandung residu logam berat Cu adalah 50 sampel, Mn 51 sampel, Pb 

1 sampel, dan dari keseluruhan sampel tidak mengandung residu logam berat 

Cd dan Cr. Hasil pengujian semua sampel tersebut sudah diterbitkan dalam 

Laporan Hasil Pengujian (LHP). 

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 87%. 
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Gambar 26. Pelaksanaan kegiatan Uji Mutu, Residu Pestisida dan Logam Berat  
                       Di Wilayah Kerja, A = pengambilan sampe pestisida;  
                       B = pengambilan sampel perkebunan; C = preparasi sampel mutu  
                       dan residu pestisida D = pengujian pada UPLC/MS/MS;  
                       E = preparasi sampel logam berat; F = pengujian pada GC dan AAS  
 
 

5.3.15. Uji Mutu dan Efikasi Formulasi Pestisida pada Tanaman Kakao 

 Penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir dalam pengendalian 

hama Helopeltis sp. pada tanaman kakao. Pestisida yang biasa digunakan dalam 

mengendalikan hama Helopeltis sp. diantaranya deltametrin, sipermetrin, λ-

sihalotrin dan klorpirifos. Dalam kegiatan ini dilakukan pengujian terhadap mutu 

formulasi pestisida berbahan aktif keempat pestisida tersebut dan uji efikasi lapang 

pada tanaman kakao untuk mengetahui pestisida yang paling efektif dalam 

mengendalikan hama Helopeltis sp. serta uji residu pestisida dari keempat jenis 

pestisida tersebut pada biji kakao setelah perlakuan atau aplikasi. 

 Kegiatan efikasi lapang dilaksanakan di Perkebunan kakao Desa Batok 

Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, sedangkan uji mutu formulasi pestisida 

dan uji residu pestisida dilaksanakan di Laboratorium Analisis Pestisida BBPPTP 

Surabaya. 

 Berdasarkan hasil uji mutu formulasi pestisida, keempat formulasi pestisida 

yaitu Decis (Deltametrin), Arrivo (Sipermetrin), Matador (λ-sihalotrin) dan 

Dursban (klorpirifos) memenuhi persyaratan mutu pestisida sesuai dengan 
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Permentan No. 39/Permentan/SR.330/7/2015 tanggal 10 Juli 2015 sehingga dapat 

diaplikasikan ke lapang. 

 Uji efikasi lapang dari keempat formulasi pestisida dilaksanakan dengan 

melakukan aplikasi penyemprotan menggunakan sprayer pada blok tanaman 

sebanyak 6 kali aplikasi dengan interval satu minggu, dengan perbandingan satu 

blok tanaman sebagai control tanpa perlakuan. Data kenaikan intensitas serangan 

yang diperoleh kemudian diolah menggunakan SPSS dengan uji lanjut Duncan. 

Dari uji lanjut Duncan diperoleh hasil bahwa rata-rata kenaikan serangan Helopeltis 

sp. pada blok yang disemprot Sipermetrin berbeda signifikan dengan rata-rata 

kenaikan serangan Helopeltis sp. pada blok yang disemprot dengan perlakuan 

lainnya, termasuk dengan kontrol. 

 Uji residu pestisida dilakukan terhadap biji kakao yang berada pada 5 blok 

perlakuan, sebelum dan sesudah aplikasi pestisida menggunakan metode 

QuEChERS pada GC-ECD. Hasil uji residu pestisida menunjukkan penggunaan 

pestisida λ-sihalotrin tidak meninggalkan residu pestisida sedangkan pestisida 

sipermetrin meninggalkan residu pestisida yang jauh lebih sedikit dibanding dengan 

pestisida deltametrin dan klorpirifos. Hasil residu pestisida ini dibandingkan dengan 

Batas Maksimal Residu (BMR) sesuai European Commission Part A of Annex I to 

Reg. 396/2005, menunjukkan hasil uji residu pestisida λ-sihalotrin dan sipermetrin 

di bawah BMR, sedangkan hasil uji residu pestisida deltametrin dan klorpirifos 

berada di atas BMR yang ditetapkan. 

 Berdasarkan hasil uji mutu formulasi pestisida, uji efikasi lapang dan uji 

residu pestisida, formulasi pestisida berbahan aktif sipermetrin efektif untuk 

mengendalikan hama Helopeltis sp. pada tanaman kakao dengan meninggalkan 

sedikit residu pestisida sipermetrin pada biji kakao. 

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 86%. 
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Gambar 27. Uji mutu formulasi pestisida 

 

 
Gambar 28. Uji efikasi lapang 

 

 
Gambar 29. Uji residu pestisida 

 

5.4. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Teknologi Proteksi 

Tanaman Perkebunan  

5.4.1. Pengelolaan Data OPT Perkebunan 

 Tujuan kegiatan ini adalah menyediakan data dan informasi serangan OPT 

perkebunan. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari sampai Desember 2016 dan 

merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Realisasi pelaksanaan 

kegiatan hingga bulan Desember2016 adalah merekapitulasi data serangan OPT di 

wilayah Jawa Timur sampai bulan Desember2016. Pengelolaan data wilayah kerja 
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BBPPTP Surabaya dilakukan melalui pembuatan laporan triwulan 1-4 serta laporan 

tahunan 2016 di wilayah kerja BBPPTP Surabaya .  

 Dalam kegiatan pengelolaan data OP Perkebunan telah dilakukan perjalanan 

koordinasi penerapan teknologi sinkronisasi dan pemantapan data di beberapa 

UPTD yaitu UPTD Banten, BPTP Jawa Tengah, BSPMBPTKP DI Yogyakarta, 

UPTD Prop. NTB dan UPT Pengelolaan Kebun Dinas & Lab Hayati Prop. NTT. 

Tujuan dari perjalanan tersebut adalah untuk mengetahui perkembangan penerapan 

teknologi pengendalian OPT perkebunan di masing-masing UPTD yang ada di 

wilayah kerja, (2). Menginventarisir komoditi-komoditi dan OPT-OPT perkebunan 

di masing-masing provinsi yang ada di wilayah kerja, (3) Sinkronisasi dan updating 

data luas areal komoditi perkebunan di masing-masing provinsi yang ada wilayah 

kerja. (4) Memvalidasi data serangan OPT di masing-masing provinsi yang ada di 

wilayah kerja. (5) Mensosialisasikan form laporan data serangan OPT berikut 

petunjuk cara pengisiannya, (6) Mensosialisasikan aplikasi SIM OPT perkebunan 

online ke petugas analis data di masing-masing UPTD berikut petunjuk cara 

penggunaannya. (7) melakukan evaluasi kegiatan demplot dana perikatan. 

 Kegiatan perjalanan konsultasi UPPT ke BBPPTP Surabaya telah dilakukan 

dengan menghadirkan petugas pengamat dari UPPT ke BBPPTP dengan 

memberikan beberapa sosialisasi tentang evaluasi pelaporan data  petugas UPPT, 

dan melakukan konsultasi mengenai permasalahan OPT yang ada di wilayah 

kabupaten masing masing petugas UPPT.  

 Selain kegiatan perjalanan diatas dilakukan monitoring evaluasi kegiatan 

pengamatan dan pelaporan data pada beberapa wilayah UPPT. Tujuan perjalanan 

tersebut antara lain : (1) memperoleh informasi tentang metode dan teknik 

pengamatan OPT yang dipakai oleh pegawai di UPPT dan beberapa lokasi kebun 

sampel yang selama ini mereka amati, (2) Memperoleh informasi tentang 

kevalidan/keakuratan data perkembangan OPT yang selama ini dilaporkan ke 

BBPPTP Surabaya, (3) Meningkatnya kinerja pegawai di UPPT, khususnya terkait 

ketepatan waktu dalam melaporkan data perkembangan OPT setiap bulannya serta 

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas UPPT dalam menginput data 

perkembangan OPT pada aplikasi SIM OPT 
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Gambar 30. 1 = Memberikan bimbingan dalam pengisian SIM OPT BBPPTP  
                       Surabaya di UPPT Kab. Malang, 2 = monitoring evaluasi pengamatan  
                       OPT Kopi di Blitar, 3 = monitoring dan kunjungan lapang bersama  
                       PTPN X di lahan tebu di Bangkalan 
 

 Dari data yang diterima dari petugas UPPT maupun UPTD berupadata luas 

areal serangan, populasi atau intensitas serangan OPT sasaran, kondisi iklim 

(kelembaban, curah hujan). Data tersebut  kemudian dikompilasikan setiap bulan/ 

triwulan dan digunakan untuk dasar pengambilan keputusan perlu atau tidaknya 

tindakan pengendalian OPT.  

 Data pengamatan tersebut dibandingkan dengan data hasil pengamatan pada 

periode sebelumnya untuk melihat trend atau kecenderungan serangan OPT sasaran 

beserta rekomendasi pengendalian yang dapat dilakukan. Dari kompilasi data 

tersebut juga dibuat analisa peramalan untuk periode selanjutnya sebagai upaya 

peringatan dini terhadap potensi ledakan serangan OPT. 

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 99%. 

 

5.4.2. Peningkatan Kualitas Data Serangan OPT di Wilayah Kerja BBPPTP 

Surabaya 

Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Serangan OPT di Wilayah Kerja 

BBPPTP Surabaya merupakan kegiatan dana perikatan antara BBPPTP Surabaya 
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dengan 7 UPTD yang ada di wilayah kerjanya, yakni UPTD Banten, UPTD Jawa 

Barat, UPTD Jawa Tengah, UPTD DIY, UPTD Bali, UPTD NTB dan UPTD NTT. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data serangan OPT dan 

memperlancar pelaporan data serangan OPT di masing-masing provinsi.  

Berdasarkan hasil evaluasi selama tahun 2016 ini, kualitas data yang dilaporkan 

semakin baik, semua UPTD mengirimkan laporan data serangan OPT sesuai 

dengan format yang telah ditentukan oleh BBPPTP Surabaya. Sebagian UPTD juga 

telah mampu mengolah dan menganalisis data serangan OPT dengan baik, seperti 

penghitungan taksasi kerugian hasil, penyajian data dalam bentuk grafik dan peta, 

bahkan ada UPTD yang telah mengembangkan teknologi entri data OPT berbasis 

web. Dalam hal ketepatan waktu pelaporan, selama tahun ini, dari total 7 UPTD 

yang ada di wilayah kerja BBPPTP Surabaya, 6 UPTD diantaranya selalu 

mengirimkan data serangan OPT tepat waktu setiap triwulannya, hanya ada 1 

UPTD yang masih sering terlambat mengirimkan laporan data serangan OPT, yakni 

UPTD NTT. Secara keseluruhan, tingkat kedisiplinan pelaporan data serangan OPT 

tahun ini jauh lebih baik dari tahun lalu dimana sebagian besar UPTD pada tahun 

lalu masih sering terlambat dalam pelaporan data serangan OPT pada setiap 

triwulannya.  

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 100%. 

 

5.4.3. Sosialisasi Software Sistem Informasi OPT Perkebunan Online 

 Salah satu pilar penting dalam penerapan konsep Pengelolaan Hama 

Terpadu (PHT) adalah kegiatan pengamatan dan pelaporan data serangan 

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Dari kegiatan tersebut diperoleh data 

dan informasi seputar OPT, seperti luas serangan, intensitas serangan, usaha-usaha 

pengendalian OPT, serta masalah-masalah lain yang berhubungan dengan 

pelaksanaan perlindungan tanaman perkebunan. Data dan informasi tersebut 

dikumpulkan dan dikelola secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga 

ke pusat yang kemudian disebut dengan data serangan OPT.  
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Perkembangan pengelolaan data serangan OPT perkebunan sejauh ini dirasa masih 

belum optimal terutama terkait pelaporan (pengiriman) data dari daerah ke tingkat 

pusat. Hal ini disebabkan beberapa hal seperti luasnya wilayah pengamatan, 

sulitnya akses menuju lokasi pengamatan, terbatasnya jumlah petugas pengamat, 

kurangnya penerapan teknologi dan lain-lain. Balai Perbenihan dan Proteksi 

Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya sebagai salah satu instansi pemerintah 

yang bertanggung jawab di bidang perlindungan tanaman perkebunan, selama 

empat tahun terakhir BBPPTP Surabaya telah membuat dan mengembangkan 

sebuah aplikasi sistem informasi OPT perkebunan berbasis web, yakni Sistem 

Informasi OPT Perkebunan Online. Adapun fokus utama pada tahun keempat ini 

adalah mensosialisasikan aplikasi Sistem Informasi OPT Perkebunan kepada 

petugas entri data di masing-masing UPPT/BPT yang ada di Provinsi Jawa Timur.  

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada para petugas 

entri data di tingkat kabupaten (UPPT/BPT) yang ada di wilayah Provinsi Jawa 

Timur dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi OPT Perkebunan Online. 

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada bulan Mei 2016 bertempat di kantor 

BBPPTP Surabaya dan dihadiri oleh 26 orang petugas entri data dari total 28 

petugas entri data yang diundang. Secara umum, kegiatan sosialisasi ini berjalan 

cukup lancar dan bisa dikatakan cukup berhasil. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya 

petugas entri data di masing-masing UPPT/BPT yang telah mampu 

mengoperasikan aplikasi sistem informasi OPT perkebunan online. Berdasarkan 

hasil monitoring dan evaluasi hingga akhir tahun 2016, diperoleh informasi bahwa 

25 UPPT/BPT dari total 28 UPPT/BPT yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur 

telah mampu menggunakan aplikasi sistem informasi OPT perkebunan online 

dengan baik dalam mengirimkan data perkembangan serangan OPT setiap 

bulannya.  

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 100%. 
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5.4.4. Operasional Laboratorium Proteksi 

a. Pemurnian APH 

 Kegiatan pemurnian APH merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh 

laboratorium proteksi BBPPTP Surabaya. Adapun tujuan dilakukan pemurnian 

adalah mendapatkan biakan murni serta menjaga kualitas isolat yang di miliki. 

Kegiatan ini dilaksanakan 12 bulan yaitu Januari – Desember 2016. Tahapan dalam 

kegiatan pemurnian sebagai berikut : (1).Pencarian OPT inang (tanaman kakao 

Kabupaten Madiun, Malang, tanaman tebu dan kelapa Kabupaten Tuban, 

Tulungagung, Mojokerto dan tanaman tembakau Kabupaten Probolinggo), (2). Re-

infection (metode semprot dan metode celup), (3). Pemurnian dan (4). 

Perbanyakan. Hasil kegiatan pemurnian APH sebagai berikut :  

a. Metarhizium sp 

- Telah murni 4 isolat spesifik lokasi dari 10 koleksi  isolat yang dimiliki, 

yaitu 3 koleksi balai, dan 1 isolat dari jawa tengah  

- Jumlah spora yang dihasilkan yaitu 8.75x108, 18x108, 2.58x108 dan 

1.55x108 spora/ml 

- Viabilitas sebesar 70.1%, 91.7%, 70.6% dan 80,62%. 

- Inang yang diujikan : Xylotrupes gideon, larva Brontispa, larva Oryctes, 

ulat Corcyra  

b. Beauveria sp 

- Telah murni 5 isolat spesifik lokasi dan spesifik komoditi dari 6 koleksi 

isolat yang dimiliki, yaitu Jombang (kakao), Pacitan (kakao), Pacitan 

(kelapa), Probolinggo (tebu) dan Lembang (kakao) 

- Jumlah spora yang dihasilkan yaitu: 37.38x108, 1.35x108, 3x108, 3.75x10 

dan 2.98x109 spora/ml 

- Viabilitas sebesar 85%, 76.23%, 80%, 61.26% dan 98.87%. 

- Inang yang diujikan : Helopeltis sp., walang sangit, Brontispa sp. dan 

belalang. 

c. Trichoderma sp 

- Telah murni isolat spesifik lokasi dan komoditi, yaitu madiun komoditi 

kakao 
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- Jumlah spora yang dihasilkan 7.26x108 dan viabilitas sebesar 100 %. 

- Zona penghambatan Trichoderma terhadap patogen sebesar 54%. 

- Patogen yang digunakan adalah Phytophthora sp dari Madiun komoditi 

kakao. 

d. Pseudomonas fluorescens 

- Telah dilakukan uji antagonism dan uji deteksi sifat penghambatan 

terhadap 2 isolat yang berasal dari tanaman cengkeh yang berasal dari 

Trenggalek dan dari tanaman kakao yang berasal dari Mojokerto  

- Menunjukkan reaksi positif dengan adanya zona bening di sekitar koloni 

- Hasil uji deteksi sifat penghambatan menunjukkan bakteristatik 

- Patogen yang digunakan adalah Ralstonia solanacearum, berasal dari 

tanaman tembakau Jawa Kabupaten Probolinggo. 

e. Bacillus sp 

- Telah dilakukan uji antagonisme dan uji deteksi sifat penghambatan 

terhadap  isolat  tanaman kakao yang berasal dari Jombang  

- Menunjukkan reaksi positif dengan adanya zona bening disekitar koloni 

- Hasil uji deteksi sifat penghambatan menunjukkan bakteristatik 

- Patogen yang digunakan adalah Ralstonia solanacearum, berasal dari 

tanaman tembakau Jawa Kabupaten Probolinggo. 

f. Corynebacterium sp 

- Telah dilakukan uji antagonisme dan uji deteksi sifat penghambatan 

terhadap isolat berasal dari BBPOPT Jatisari 

- Menunjukkan reaksi positif dengan adanya zona bening disekitar koloni 

- Hasil uji deteksi sifat penghambatan menunjukkan bakteristatik 

- Patogen yang digunakan adalah Ralstonia solanacearum, berasal dari 

tanaman tembakau Jawa Kabupaten Probolinggo. 

g. Bakteri merah (Serratia sp) 

Tahapan reinfection bakteri Serratia sp dilakukan dengan cara 

menyemprotkan suspensi bakteri pada Helopeltis sp. Berdasarkan hasil 

reinfection tersebut diperoleh serangga Helopeltis sp. yang mati dengan 

gejala berwarna merah pada bagian tubuhnya 
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h. SlNPV (Spodoptera litura Nucleopolyhedrosisvirus) 

- Metode yang digunakan dalam pemurnian virus adalah dengan cara 

mencelupkan pakan kedalam suspensi virus kemudian pakan tersebut 

diberikan pada Spodoptera litura instar dua atau tiga 

- Hasil perhitungan kualitas virus sebesar 7.25x108 PIB/ml 

i. Nematoda entomopatogen 

- Kerapatan juvenil infektif berkisar 1.000-2.500 IJ/ml 

- Inang yang pernah diujikan : Lepidiota stigma, larva Oryctes dan 

Xylotrupes gideon. 

 

 
 

Gambar 31. Pelaksanaan kegiatan Pemurnian APH, A = pemurnian Metarhizium 
                              sp. pada larva Brontispa sp.; B = pemurnian Beauveria sp. pada 
   Helopeltis sp.; C = pemurnian Pseudomonas fluorescens;  
   D = pemurnian Serratia sp. pada Helopeltis sp.; E = pemurnian 
                 SlNPV; F = pemurnian NEP 
 

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 100%. 

 

b. Eksplorasi APH 

 Dalam rangka mendapatkan koleksi Agens Pengendali Hayati (APH) maka 

unit kerja bidang proteksi jaringan laboratorium Balai Besar Perbenihan dan 

Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya melakukan kegiatan Eksplorasi Agens 
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Pengendali Hayati (APH) Tanaman Perkebunan. Pemanfaatan musuh alami OPT 

menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekologis karena sumberdaya 

tersebut dikembalikan lagi ke alam sehingga kualitas lingkungan terutama tanah 

dapat dipertahankan. 

 Eksplorasi agens hayati diawali dengan pengambilan sampel tanah di 

lapang, adapun sampel yang diambil adalah tanah di sekitar perakaran tanaman 

yang sehat secara diagonal. Diindikasikan bahwa pada tanaman yang sehat terdapat 

agens hayati yang melindungi tanaman tersebut dari serangan OPT. Pengambilan 

sampel dilakukan di beberapa Kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Malang, 

Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten 

Nganjuk. Komoditi yang menjadi target eksplorasi adalah tanaman kakao, kopi, 

kelapa, cengkeh dan tebu, akan tetapi tidak semua kabupaten memiliki komoditi 

tersebut sehingga eksplorasi dilakukan tergantung pada potensi daerah tersebut. 

 Eksplorasi di laboratorium dilakukan dengan beberapa metode, yaitu : 

1. Metode pemancingan/baiting, metode yang dilakukan untuk mendapatkan jamur 

entomopatogen dengan menggunakan ulat Tenebrio molitor 

2. Metode pengenceran, untuk mendapatkan jamur antagonis dan bakteri  

3. Metode penyaringan, untuk mendapatkan mikoriza 

 

Agen pengendali hayaiti tersebut di dapatkan dari lokasi dan komoditi sebagai 

berikut: 

 a. Malang : 1. Kakao : Pseudomonas fluorescens 

          2. Cengkeh: P. fluorescens 

          3. Kopi : Beauveria bassiana, Trichoderma spp., P.  fluorescens 

          4. Kelapa : B. bassiana, Trichoderma spp., P. fluorescens 

         5. Tebu : Trichoderma spp., P. fluorescens 

b. Blitar  : 1. Kopi : B. bassiana, Metarhizium anisopliae 

                 2. Kakao : M. anisopliae, P. fluorescens 

                 3. Cengkeh : M. anisopliae, P. fluorescens, Glomus sp. 

                 4. Kelapa : B. bassiana, Trichoderma spp., P. fluorescens 
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c. Madiun  : 1. Kelapa : P. fluorescens 

                 2. Kakao : B. bassiana, Trichoderma spp., P. fluorescens 

                 3. Cengkeh : M. anisopliae 

                 4. Kopi : Trichoderma spp., P. fluorescens 

d.Tulungagung : 1. Kakao          : B. bassiana, P. fluorescens  

                   2. Tembakau  : P. fluorescens 

e. Kediri  : 1. Kopi : P. fluorescens, Bacillus sp. 

                 2. Kakao : P. fluorescens, Bacillus sp. 

f. Nganjuk :  1. Tebu : P. fluorescens, Bacillus sp. 

           2. Cengkeh : P. fluorescens, Bacillus sp. 

           3. Tebu : Bacillus sp. 

 
 

Gambar 32.  Hasil eksplorasi APH, A = isolat B. bassiana, isolat M. anisopliae, 
      C = isolat Trichoderma sp., D = spora Glomus sp. (mikoriza) 

 
 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 99%. 

 

c. Uji Banding Antar Laboratorium Penguji Mutu APH 

 Uji profisiensi adalah salah satu program pengembangan kompetensi terkait 

dengan aplikasi dan persyaratan sistem managemen laboratorium sesuai dengan 

persyaratan akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008. Bagi laboratorium yang akan 

melakukan akreditasi ataupun sudah terakreditasi ISO/IEC 17025, dalam hal ini 

KAN (Komite Akreditasi Nasional) sebagai lembaga independent yang mempunyai 

hak wewenang mengakreditasi sebuah laboratorium uji/kalibrasi mewajibkan bagi 

semua laboratorium yang telah terakreditasi untuk melakukan uji profisiensi 
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minimal 1 tahun sekali. Adapun tujuan utama dilakukan uji profisiensi adalah untuk 

menyediakan perangkat jaminan mutu bagi laboratorium-laboratorium dalam 

membadingkan kinerja suatu laboratorium terhadap laboratorium lain yang sejenis, 

sehingga dapat mengambil langkah perbaikan yang diperlukan apabila ada 

kesesuaian. 

 Peserta uji profisiensi antar pengujian laboratorium mutu APH sebanyak 8 

(delapan) peserta yaitu Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak, Balai 

Proteksi Tanaman Perkebunan Pasir Jati Jawa Barat, BSPMB-PTKP Yogyakarta, 

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon, Balai Besar 

Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan, Balai Proteksi Tanaman 

Perkebunan Salatiga Jawa Tengah, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Nusa 

Tenggara Barat, UPTD Pengelolaan Kebun Dinas Laboratorium Hayati Nusa 

Tenggara Timur. Waktu pelaksanaan serentak pada tanggal 25 – 26  Agustus 2016. 

 

 
 

Gambar 33. Pelaksanan kegiatan uji profisiensi antar pengujian laboratorium  
                       mutu APH 

  

 Data hasil pengujian uji banding peserta di analisa menggunakan metode 

Robust Z Score. Bedasarkan analisis data pengujian diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Uji banding pengujian kerapatan spora antar laboratorium peserta (Zbi) 

menunjukkan  ada 1 (satu) laboratorium  yang outlier yaitu Balai Besar 

Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan, sedangkan uji banding 
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didalam laboratorium (Zwi) terdapat 2 (dua) laboratorium yang outlier yaitu 

Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Salatiga Jawa Tengah dan Balai Besar 

Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan. dan 

questionable laboratorium UPT Pengelolaan Kebun Dinas Laboratorium Hayati 

Nusa Tenggara Timur 

2. Uji banding pengujian viabilitas spora antar laboratorium peserta (Zbi) tidak ada 

laboratorium peserta yang outlier maupun questionable artinya tidak ada 

perbedaan nilai presisi atau data duplo yang dihasilkan oleh masing-masing 

laboratorium peserta tidak terdapat berbedaan nilai, sedang pengujian didalam 

laboratorium (Zwi)  ada 1 (satu) laboratorium yang questionable yaitu 

laboratorium Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan 

(BBPPTP) Ambon. 

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 87%. 

 

d. Quality Control APH di Wilayah Kerja, Pengembangan Jaringan 

Laboratorium dan Bimbingan Teknis 

 Laboratorium dan Bimbingan Teknis merupakan kegiatan operasional 

laboratorium proteksi yang bertujuan untuk mengetahui kualitas agens pengendali 

hayati (APH) yang diproduksi UPTD Provinsi di wilayah kerja (BP2TKP Banten, 

BPTP Pasirjati Jawa Barat, BPTP Salatiga Jawa Tengah, BSPMB-PTKP DIY, 

UPTD Bali, BLPTP NTB, dan UPT PKDLH NTT) serta melakukan pembimbingan 

teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di wilayah kerja BBPPTP 

Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Desember 2016 

dengan mengambil sampel APH produksi laboratorium UPTD wilayah kerja 

BBPPTP Surabaya untuk selanjutnya diuji mutunya di laboratorium BBPPTP 

Surabaya. Selain itu, untuk bimbingan teknis dilaksanakan penyampaian hasil QC 

APH 2015 dengan maksud sebagai bahan evaluasi produk APH produksi 

laboratorium proteksi di wilayah kerja sehingga permasalahan terkait APH di 

wilayah kerja dapat ditemukan solusi dan produk APH di wilayah kerja BBPPTP 

Surabaya menjadi lebih baik ke depannya. 
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  Hasil kualitas APH yang diproduksi laboratorium UPTD wilayah kerja 

BBPPTP Surabaya 2016 ini masih terdapat produk APH yang tidak memenuhi 

syarat mutu APH berdasarkan SNI. APH tersebut berasal dari UPTD Provinsi Bali, 

UPTD Provinsi NTB, dan UPTD Provinsi NTT. Untuk APH dari UPTD Bali dan 

UPTD NTB, sampel APH dalam bentuk formulasi zeolit dan kaolin sedangkan dari 

UPTD NTT dalam media perbanyakan serbuk gergaji.  

 
Tabel 12. Hasil uji mutu APH UPTD wilayah kerja BBPPTP yang mutu APHnya di 

bawah standar mutu SNI 

No Pemilik APH Jenis APH Media 
Hasil Uji Laboratorium 

Spora/ml Viabilitas 
(%) 

1 UPTD Prov 
Bali 

Metarhizium sp. Zeolit 0 0 

2 UPTD Prov 
Bali 

Trichoderma sp. Zeolit 1,812 x 108 49,88 

3 UPTD Prov 
NTB 

B. bassiana Kaolin 0 0 

4 UPTD Prov 
NTB 

Metarhizium sp. Kaolin 0 0 

5 UPTD Prov 
NTB 

Trichoderma sp. Kaolin 0 0 

6 UPTD Prov 
NTT 

B. bassiana Serbuk 
gergaji 

4,75 x 107 0 

 

 Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 98%. 

 

5.4.5. Operasional Laboratorium Analisis Pestisida 

a. Koordinasi Laboratorium Analisis Pestisida 

 Kegiatan Koordinasi Operasional Laboratorium Analisis Pestisida ini 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM Analis Pestisida 

serta menambah informasi mengenai pengujian yang dapat diterapkan di LAP 

BBPPTP Surabaya. Realisasi pelaksanaan kegiatan hingga bulan Desember 2016 

adalah pelaksanaan kegiatan koordinasi ke UPT Proteksi Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Surabaya pada tanggal 22 Februari 2016 dalam rangka berkonsultasi 

pembuatan control chart sebagai salah satu persyaratan jaminan uji dalam SNI 
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ISO/IEC 17025: 2008. Selain itu juga meminjam standar pestisida sipermetrin. 

Selain itu pada tanggal 9-10 Agustus 2016 telah dilaksanakan koordinasi ke Pusat 

Penelitian Kopi dan Kakao Jember. Dalam kegiatan ini dilakukan koordinasi 

mengenai kerjasama pengujian residu pestisida pada kakao dimana BBPPTP 

Surabaya telah terkareditasi sehingga dapat menjadi partner dalam pengujian.  

 Tanggal 20-21 Oktober 2016 telah dilaksanakan koordinasi dengan Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Malang, perihal pengembangan metode 

pengujian mutu pupuk yang dilaksanakan di BPTP Malang dan membuka 

kemungkinan kerjasama untuk melaksanakan pengujian mutu pupuk di BBPPTP 

Surabaya ataupun pelaksanaan magang petugas/analis laboratorium BBPPTP 

Surabaya di BPTP Malang. 

 Pada tanggal 30 November – 2 Desember 2016 dan tanggal 16-17 Desember 

2017  berkoordinasi di Laboratorium Saraswanti Bogor untuk berkoordinasi 

mengenai pengujian residu pestisida dan pengujian residu logam berat pada 

tanaman perkebunan. PT. SIG sangat mengapresiasi dan menyambut baik 

kedatangan dari BBPPTP Surabaya. Dibahas pula kemungkinan-kemungkinan 

kerjasama yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dimasa yang akan datang. 

Selain itu, PT. SIG juga memberikan kesempatan kepada analis laboratorium 

BBPPTP Surabaya untuk magang /  pelatihan di PT. SIG sebagai salah satu cara 

untuk meningkatkan kompetensi dari analis sekaligus mempererat kerjasama dari 

kedua instansi. BBPPTP Surabaya juga memberikan peluang kepada PT. SIG untuk 

melakukan kunjungan ke BBPPTP Surabaya. 

Persentase pelaksanaan kegiatan (fisik) mencapai 100% dan persentase 

penyerapan anggaran mencapai 94%. 
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Gambar 34. 1.a-b. Koordinasi dengan Laboratorium UPT PTPH Jawa Timur; 2. a-

b. Koordinasi dengan Puslitkoka Jember; 3. a-b. Koordinasi dengan 

BPTP Malang; 4. a-b. Koordinasi dengan Lab Saraswanti Bogor 

 

b. Uji Banding Antar Laboratorium Penguji Mutu Pestisida 

 Uji banding antar laboratorium adalah suatu program untuk melakukan 

evaluasi kinerja laboratorium pengujian terhadap kriteria yang telah ditetapkan 

sesuai kompetensinya. Tujuan diselenggarakannya uji banding ini adalah sebagai 

salah satu pemenuhan persyaratan akreditasi laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 

17025: 2008 dan menilai unjuk kerja laboratorium pengujian mutu pestisida. 

Contoh yang digunakan sebagai bahan uji banding adalah pestisida berbahan aktif 

deltametrin, klorpirifos dan sipermetrin. 

 Sebelum bahan uji banding didistribusikan ke peserta, dilakukan uji 

homogenitas. Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa bahan uji banding 

homogen. Uji stabilitas dilakukan segera setelah hasil pengujian contoh uji banding 

dilaporkan oleh peserta. Hasil uji stabilitas menunjukkan bahwa bahan uji banding 

stabil. Kehomogenan dan kestabilan bahan uji ini menunjukkan keragaman hasil uji 

peserta disebabkan oleh kinerja laboratorium yang berbeda. 

 Peserta uji banding pengujian mutu pestisida sebanyak 8 peserta yaitu 

Laboratorium Analisis Pestisida BBPPTP Ambon, Balai Pengujian Mutu Produk 

Tanaman Jakarta, Laboratorium Mutu dan residu Pestisida UPT. PTPH Provinsi 

Sumatera Utara, Sub Unit Pelayanan Laboratorium Kimia Agro Lembang Jawa 
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barat, Laboratorium Pestisida dan Pupuk UPT Proteksi Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Jawa Timur, Laboratorium Pengujian Pestisida UPTD 

BPTPH Provinsi Sulawesi Selatan, Laboratorium Analisis Pestisida BBPPTP 

Medan dan Laboratorium Analisis Pestisida BBPPTP Surabaya. Waktu pengujian 

dilaksanakan mulai tanggal 10 s.d 21 Oktober 2016. Paling lambat tanggal 21 

Oktober 2016 peserta telah melaporkan hasil pengujiannya menggunakan formulir 

yang telah ditentukan. 

 

 
 

Gambar 35. a. Preparasi uji homogenasi, b. Sampel uji, c. Injeksi sampel 
                       pada GC, d. sampel uji siap didistribusikan, e. Distribusi  
                       sampel di BPMPT Jakarta 
 
 Data hasil pengujian contoh uji banding peserta diolah menggunakan 

metode Robust Z Score berdasarkan pedoman Komite Akreditasi Nasional (KAN) 

DPLP 23 Rev.0 tentang Pedoman Statistik Uji Profisiensi. Nilai assigned value 

yang digunakan untuk menghitung Z-Score diperoleh dengan pengolahan statistik 

terhadap data hasil uji peserta. Data hasil pengujian peserta diperoleh data yang 

tidak seragam sehingga sebelum dianalisis dengan metode Robust Z Score, 

diseleksi terlebih dahulu menggunakan uji Dixon. Berdasarkan analisis data 

pengujian Z-Score diperoleh hasil sebagai berikut : 

 Uji banding pengujian mutu berbahan aktif deltametrin menunjukkan ada satu 

laboratorium yang outlier yaitu Laboratorium Analisis Pestisida BBPPTP Ambon. 
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 Uji banding pengujian mutu berbahan aktif klorpirifos menunjukkan ada dua 

laboratorium yang outlier yaitu Laboratorium Analisis Pestisida BBPPTP Ambon 

dan Laboratorium Analisis Pestisida BBPPTP Medan; satu laboratorium yang 

questionable yaitu Laboratorium Mutu dan residu Pestisida UPT. PTPH Provinsi 

Sumatera Utara. 

 Uji banding pengujian mutu berbahan aktif sipermetrin menunjukkan ada dua 

laboratorium yang outlier yaitu Laboratorium Analisis Pestisida BBPPTP Ambon 

dan Laboratorium Analisis Pestisida BBPPTP Medan; satu laboratorium yang 

questionable yaitu Laboratorium Mutu dan residu Pestisida UPT. PTPH Provinsi 

Sumatera Utara. 
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VI. PENUTUP 

 
 Laporan Tahunan Kegiatan 2016 Balai Besar Perbenihan dan Proteksi 

Tanaman Perkebunan merupakan hasil implementasikan program dan serangkaian 

kegiatan dalam kurun waktu satu tahun yang pada intinya adalah untuk lebih 

meningkatkan fungsi pelayanan pemerintah sesuai dengan standar pelayanan publik 

yang lebih optimal dalam mendukung terselenggaranya pembangunan perkebunan 

yang berkelanjutan khususnya di bidang perbenihan dan proteksi tanaman 

perkebunan. 

 Untuk mencapai keberhasilan pengamanan dan keberlanjutan produksi 

perkebunan, sangat diperlukan persepsi yang sama, kepedulian, kesiapan dan 

komitmen dari seluruh stake-holders terkait baik di tingkat pusat maupun daerah 

serta dana dan prasarana sarana yang memadai. 
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