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KATA PENGANTAR 

 

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang 

memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai, termasuk strategi, kebijakan, 

program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Renstra memberikan 

arah pembangunan organisasi jangka menengah.  Rencana Strategis (Renstra) 

Puslitbang Hortikultura Tahun 2015–2019, merupakan kelanjutan Renstra tahun 2010–

2014.  Penyusunan Renstra Puslitbang Hortikultura Tahun 2014-2019, berpedoman pada 

Sembilan Agenda Prioritas Pemerintahan Jokowi-JK (NAWACITA), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Strategi Induk Pembangunan 

Pertanian (SIPP), Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian serta Reformasi Perencanaan dan Penganggaran.  

Penyusunan Renstra Puslitbang Hortikultura Tahun 2015–2019 dilakukan dengan 

memperhatikan dinamika lingkungan strategis global yang cenderung akan mendorong 

perubahan struktur perekonomian dan tatanan global  masyarakat dunia ke arah (1) 

liberalisasi pasar global dan ketidakadilan perdagangan internasional; (2) perubahan 

sistem dan manajemen produksi; (3) perubahan iklim global dan kelestarian lingkungan; 

serta (4) kemajuan penemuan dan pemanfaatan teknologi maju.  Selain itu Renstra juga 

disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional yang sangat 

berpengaruh terhadap arah dan sasaran pembangunan hortikultura pada masa 

mendatang. 

Renstra ini diharapkan dapat mengantarkan Puslitbang Hortikultura menjadi 

lembaga penelitian & pengembangan hortikultura terkemuka untuk menghela terwujudnya 

pertanian bioindustri berkelanjutan, melalui hasil invensi dan  proaktif mengembangkan 

inovasi terobosan serta mendukung penyediaan logistik inovasi di lapangan untuk 

mendukung pengembangan subsektor hortikultura.  Selain itu juga melalui peningkatan 

kualitas dan kapasitas sumberdaya penelitian, serta memanfaatkannya secara efektif, 

efisien dan akuntabel untuk mewujudkan kinerja litbang hortikultura yang terkemuka, serta 

dengan menerapkan corporate management dalam penata kelolaan penyelenggaraan 

litbang hortikultura dalam menerapkan paradigma scientific recognition  dan impact 

recognition. Mengembangkan jejaring kerjasama nasional melalui penguatan 

LITKAJIBANGLUHRAP dan kerjasama internasional menuju peningkatan kompetensi 

yang mampu menghasilkan inovasi terobosan, untuk pengembangan bioindustri 

hortikultura nasional.  

 

 

Jakarta,   November  2015 

Kepala Puslitbang Hortikultura, 

 

 

 

 

Dr. M. Prama Yufdy, MSc 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam struktur perekonomian modern saat ini, sektor pertanian masih menduduki 

posisi yang strategis dalam penyediaan kebutuhan pangan masyarakat,  penyediaan bahan 

baku bagi sektor industri (agroindustri), berkontribusi terhadap devisa negara melalui 

komoditas ekspor, penyediaan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap keseimbangan 

ekosistem (lingkungan). Subsektor hortikultura sebagai salah satu subsektor unggulan dalam 

pembangunan pertanian, telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu penghasil 

komoditas yang cukup diminati di pasar. Rata-rata pertumbuhan permintaan pasar terhadap 

produk hortikultura mencapai 11 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin tingginya 

kesadaran konsumen akan arti penting komoditas hortikultura yang tidak hanya sebagai 

bahan pangan, tetapi juga mempunyai kontribusi terhadap aspek kesehatan, estetika dan 

lingkungan. Subsektor hortikultura secara nasional juga memberikan kontribusi positif 

terhadap indikator ekonomi makro. PDB subsektor hortikultura pada tahun 2012 mencapai 

103,8 Trilyun rupiah dan diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi 120 Trilyun rupiah 

pada tahun 2014. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sektor hortikultura pada tahun 2013 

mencapai 101,93 dan diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2014 (Badan Pusat Statistik, 

2013). 

Berpijak pada kondisi terkini, sistem perekonomian dunia dewasa ini menghadapi tiga 

permasalahan besar yang terkait dengan krisis ketersediaan pangan, ketersediaan energi, 

dan krisis keuangan (Food-Fuel-Financial Global Crisis). Krisis pangan terjadi akibat jumlah 

produksi pangan global tidak berbanding lurus dengan kenaikan jumlah penduduk dunia. 

Keamanan pangan yang berupa ketersediaan pasokan pangan dan jaminan terhadap mutu 

pangan tidak dapat terpenuhi. Krisis energi terkait dengan semakin menurunnya cadangan 

energi tidak terbarukan yang selama ini menjadi bahan energi utama bagi kehidupan 

masyarakat. Dalam krisis finansial, kenaikan harga barang pokok  menyebabkan penurunan 

daya beli masyarakat sehingga standar dan kualitas hidup masyarakat baik di desa maupun 

perkotaan menurun. Dalam kerangka mikro, subsektor hortikultura sebagai salah satu pilar 

pertumbuhan ekonomi menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan 

strategis yang sangat dinamis di dalam dan luar negeri, semakin meningkatnya persaingan 

global, perubahan tatanan ekonomi dunia, perubahan iklim global dan berbagai kebijakan 

yang ditetapkan pemerintah terkait dengan subsektor tersebut. Dampak nyata dari berbagai 

permasalahan tersebut terhadap subsektor hortikultura adalah penurunan kuantitas dan 

kualitas produksi yang menyebabkan penurunan pasokan dan ketersediaan pangan, 

ketahanan energi, dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam.  

Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 juga  membuka 

tantangan dan peluang tersendiri bagi negara-negara ASEAN dalam memperluas cakupan 

pembangunan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan investasi, 

mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, 

mempermudah akses pasar regional, meningkatkan transparansi, serta mempercepat 

penyesuaian standardisasi domestik. Indonesia berpeluang menjadi negara pengekspor, 

dimana nilai ekspor Indonesia ke intra-ASEAN hanya 18-19% sedangkan ke luar ASEAN 

berkisar 80-82% dari total ekspornya. Hal ini berarti ekspor ke ASEAN masih harus 
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ditingkatkan menjadi laju peningkatan ekspor berimbang dengan laju peningkatan impor dari 

ke negara-negara ASEAN. 

 Derasnya  arus persaingan global khususnya pada sektor pertanian, menuntut 

kesiapan pada semua lini stakeholders pembangunan pertanian. Kemandirian dan 

swasembada pangan dalam rangka menyediakan produk pangan aman dan bermutu serta 

berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dunia, menjadi tuntutan utama untuk 

diselesaikan. Dalam menghadapi tantangan tersebut diperlukan upaya-upaya meningkatkan 

produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian. Pengembangan sistem usaha yang 

sesuai dengan kondisi lingkungan ekstrim melalui pengembangan inovasi hortikultura  yang 

berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal  dan memperhatikan 

perubahan iklim menjadi kebutuhan utama. Kebijakan pembangunan yang tercantum dalam 

agenda Nawacita (agenda prioritas Kabinet Kerja) secara tegas mengamanatkan bahwa 

pembangunan pertanian lima tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan 

pangan. Kementerian Pertanian telah menderivasi Nawacita pembangunan nasional 2015-

2019 dalam sasaran strategis pembangunan pertanian 2015-2019 yaitu : (1) Swasembada 

padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula; (2) Peningkatan 

diversifikasi pangan; (3) Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam 

memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; (4) Penyediaan bahan baku bioindustri dan 

bioenergi; (5) Peningkatan pendapatan keluarga petani; serta (6) Akuntabilitas kinerja aparatur 

pemerintah yang baik (Kementerian Pertanian, 2014).  

 Peran strategis subsektor hortikultura adalah berkontribusi terhadap pencapaian dua 

dari sembilan Nawacita yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

internasional serta meningkatkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Pengembangan peran 

subsektor hortikultura dilakukan melalui penetapan program-program pembangunan 

pertanian berbasis komoditas hortikultura yang bernilai tambah, berdaya saing dalam 

memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, dan ditargetkan mampu mendorong 

peningkatan volume ekspor komoditas pertanian kita sebesar 10% per tahun serta menekan 

pertumbuhan volume impor produk hortikultura. Hilirisasi produk-produk hortikultura juga akan 

didorong secara intensif sehingga mampu meningkatkankan nilai tambah dan daya saing 

produk. Era keterbukaan pasar menuntut kesiapan produk-produk hortikultura untuk 

berkompetisi memperebutkan peluang pasar. Kapasitas dan kontinyuitas produksi serta 

mutu hasil produk hortikultura, perlu ditingkatkan agar produk yang dihasilkan memiliki daya 

saing tangguh.  

Peraturan Presiden No 39 Tahun 2014 tentang Daftar Usaha yang Tertutup dan Bidang 

Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, dipandang sebagai 

payung hukum pelaksanaan MEA di Indonesia. Perpres tersebut menyebutkan bahwa usaha 

perbenihan dan budidaya hortikultura,  seperti  anggur,  buah  semusim,  jeruk,  apel,  buah  

beri;  sayuran daun, sayuran umbi, dan sayuran buah; tanaman hias dan jamur, 

diperbolehkan investasi asing maksimal 30%.  Usaha pengolahan, wisata agro hortikultura 

berikut usaha jasanya (masing-masing maksimal 30% modal asing); usaha penelitian dan uji 

mutu hortikultura (maksimal 30% modal asing); penelitian, pengembangan ilmu, serta 

teknologi rekayasa (maksimal 49% modal asing). Keterbukaan terhadap penanaman modal 

asing ini menjadi tantangan bagi industri hortikultura nasional untuk lebih produktif dan 

kompetitif sehingga mampu berswasembada, berdaya saing dan berdaulat. Di sisi lain, 

permasalahan yang dihadapi semakin kompleks terkait dengan degradasi lahan dan air, 

ketersediaan tenaga kerja pertanian, perubahan iklim yang ekstrim, serangan hama dan 
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penyakit, mutu produk yang rendah, serta permasalahan terkait distribusi yang menjadi faktor 

penghambat bagi pengembangan subsektor hortikultura. 

 Puslitbang Hortikultura sebagai salah satu leading institution yang menghasilkan 

inovasi hortikultura, bertanggung jawab untuk menghasilkan berbagai teknologi yang mampu 

mendongkrak daya saing produk hortikultura terutama untuk menghasilkan produk-produk 

hortikultura berkualitas premium. Daya saing subsektor hortikultura mencakup peningkatan 

kuantitas, kualitas, kontinyuitas pasokan, keamananan produk, ketepatan delivery, harga 

yang komptetif dan traceability bagi produk-produk hortikultura. Pada lima tahun mendatang, 

arah dan kebijakan penelitian dan pengembangan hortikultura masih ditekankan pada 

penciptaan inovasi teknologi yang dirancang untuk menjawab tantangan peningkatan 

produktivitas, mutu hasil, daya saing dan nilai tambah dengan berpijak pada efisiensi 

penggunaan sumberdaya, menekankan kemandirian, serta adaptif untuk mendukung 

pencapaian program utama Kementerian Pertanian (memiliki impact recognition dan scientific 

recognition). Teknologi yang dihasilkan juga harus mampu meningkatan kesejahteraan sosial 

ekonomi petani sebagai sasaran utama pembangunan pertanian. Upaya pengembangan 

teknologi hortikultura di masa mendatang harus tetap berpegang pada prinsip berkelanjutan, 

dimana teknologi yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip ramah lingkungan 

(environmentally/ecologically sounds), menguntungkan (economically sounds), tidak 

bertentangan dengan norma-norma sosial (socially just), manusiawi (humane), dan mampu 

menyesuaikan dengan perubahan-perubahan (adaptable) (Reinjtjest dalam Fahrurozi, 2013). 

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang semakin berat, serta 

capaian kinerja dalam periode 2010-2014, maka Puslitbang Hortikultura menyusun Rencana 

Strategis (Renstra) 2015-2019 sebagai acuan Puslitbang Hortikultura dan Balai Penelitian di 

bawahnya dalam merencanakan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan 

hortikultura periode 2015-2019 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis. Penyusunan 

Renstra Puslitbang Hortikultura mengacu kepada: 1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 1a) Undang-undang No. 13 Tahun 

2010 tentang Hortikultura; 1b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan 

dan Pemberdayaan Petani 2) NAWA CITA Kabinet Kerja 2015-2019; 3)  Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025; 4) Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; 5) Strategi Induk Pembangunan Pertanian 

2015-2045; 5a) Cetak Biru Pembangunan Hortikultura 2013-2035; 6) Renstra Kementerian 

Pertanian Tahun 2015-2019; dan 7) Renstra Balitbangtan Tahun 2015-2019. 

Secara umum, Renstra Puslitbang Hortikultura berisikan uraian tentang kondisi umum 

(struktur organisasi, sumberdaya penelitian, dan kinerja  2010-2014); potensi, permasalahan, 

dan tantangan; visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, 

kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan yang akan 

dilaksanakan oleh Puslitbang Hortikultura selama lima tahun ke depan (2015- 2019).  Renstra 

ini juga merupakan acuan dalam melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran 

2015-2019 yang menuntut Puslitbang Hortikultura merestrukturisasi program dan kegiatan 

dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) yang 

dilengkapi dengan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) sehingga akuntabilitas pelaksana 

kegiatan beserta organisasinya dapat dievaluasi secara berkala. 

 

1.2. Kondisi Umum 
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1.2.1. Sumberdaya Manusia Puslitbang Hortikultura 

1.2.1.1. Keragaan Sumberdaya Manusia Puslitbang Hortikultura 

Puslitbang Hortikultura memiliki empat UPT yaitu Balai Penelitian Tanaman Sayuran 

(Balitsa), Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika (Balitbu), Balai Penelitian Tanaman Hias 

(Balithi), dan Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro). Jumlah 

pegawai lingkup Puslitbang Hortikultura yang tercatat per 31 Desember 2014 sebanyak 626 

orang  terdiri atas 25 orang  menduduki jabatan struktural (4,99%), 247 orang menduduki 

jabatan fungsional tertentu (39,46%) dan 354 orang sebagai tenaga fungsional umum 

(56,55%).  

Pada tahun 2010 jumlah pegawai 672 orang dan pada tahun 2014 jumlahnya  626 

orang (Tabel 1). Terjadi penurunan selama empat tahun sebanyak 46 orang (6,85%) dengan 

rata-rata penurunan per tahun sebesar 1,71%. Hal ini terjadi karena jumlah yang pensiun lebih 

besar dari jumlah pegawai baru hasil rekrutmen. Pada kurun waktu tersebut telah terjadi minus 

growth ketenagaan di Puslitbang Hortikultura. Lima tahun terakhir rekrutmen pegawai 

dilaksanakan Kementerian Pertanian dan dalam pelaksanaannya jumlah yang diterima  belum 

mampu memenuhi kebutuhan, karena peneliti Balitbangtan mempunyai kualifikasi khusus 

terkait dengan bidang ilmu yang dimiliki, kapasitas individu dan dedikasi di bidang riset. Oleh 

karena itu dimasa mendatang diharapkan Balitbangtan dipertimbangkan untuk dilibatkan atau 

diberi peran dalam menyeleksi sumberdaya manusia (SDM) terutama untuk peneliti agar 

peneliti yang direkrut benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. 

Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu,berjumlah 166 orang sebagai 

peneliti, 72 orang sebagai Teknisi Litkayasa dan sisanya menduduki jabatan struktural 

fungsional tertentu lainnya. Dengan demikian pegawai yang  dikategorikan sebagai tenaga 

teknis  hanya berjumlah 238 orang atau 38,02% dan tenaga non teknis  berjumlah 388 atau 

61,98% dari jumlah seluruh pegawai. Idealnya di lembaga penelitian khususnya Unit 

Pelaksana Teknis (UPT), jumlah tenaga teknis lebih besar dari jumlah tenaga non teknis. 

Jumlah peneliti dari tahun 2010 sampai 2014 ada kecenderungan bertambah 

walaupun hanya sedikit. Hal ini terjadi karena penerimaan pegawai baru selama kurun waktu 

lima tahun terakhir sebagian besar dialokasikan untuk tenaga peneliti. Dari 166 orang peneliti 

di Puslitbang Hortikultura, sebanyak 27 orang menduduki jenjang Peneliti Utama dan dari 

jumlah tersebut empat orang telah mencapai jenjang profesor dengan distribusi satu orang di 

Puslitbang Hortikultura, satu orang di Balitsa dan 2 (dua) orang di Balithi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Perkembangan PNS Lingkup HortikulturaTahun (2010 - 2014) 

 



Rencana Strategis Puslitbang Hortikultura 2015-2019 

Edisi Review tahun 2015   7 

No. Jabatan 2010 2011 2012 2013 2014 

A Struktural 25 25 25 25 25 

B Fungsional Tertentu 215 212 212 236 247 

1 Peneliti 153 154 157 160 166 

2 Teknisi Litkayasa 56 53 48 69 72 

3 Arsiparis 3 3 3 3 4 

4 Pranata Komputer 2 1 2 2 3 

5 Pustakawan 1 1 1 1 1 

6 Analis Kepegawaian 0 0 1 1 1 

C Fungsional Umum 432 426 400 352 354 

   T o t a l   (A+B+C) 672 663 637 613 626 

 

Teknisi Litkayasa sebagai mitra kerja Peneliti sangat diperlukan dalam kegiatan 

penelitian di suatu lembaga penelitian. Teknisi Litkayasa dari tahun 2010 sampai 2012 

mengalami penurunan karena jumlah Teknisi Litkayasa  yang pensiun tidak tergantikan 

dengan rekrutmen baru. Kenaikan Teknisi Litkayasa pada tahun 2014 menjadi 72 orang,  

karena ada kebijakan Kementerian Pertanian mendorong tenaga fungsional umum beralih  

profesi menjadi Teknisi Litkayasa.  

Pada akhir tahun 2014, jumlah Teknisi Litkayasa hanya 72 orang dan Peneliti 166 

orang. Komposisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap satu orang tenaga teknisi litkayasa 

membantu dua sampai tiga orang peneliti. Penambahan tenaga Teknisi Litkayasa perlu 

menjadi prioritas agar dapat dicapai perbandingan yang ideal antara jumlah peneliti dengan 

Teknisi Litkayasa. 

Perkembangan jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dari tahun 2010 sampai 2014 

menunjukkan bahwa jumlah pegawai berpendidikan S3 cenderung meningkat (Tabel 2). 

Peningkatan jumlah jenjang S3 merupakan tambahan petugas belajar yang telah 

menyelesaikan pendidikannya dari S2 ke S3. Namun demikian pada tahun 2014 jumlah 

pegawai berpendidikan S3 baru mencapai  35 orang atau 5,6%. Jumlah jenjang S2 menurun 

dari tahun ke tahun disebabkan pengurangan pegawai berpendidikan S2  karena  pensiun dan 

telah lulus S3 karena  melanjutkan studi terhitung cukup banyak, sementara tambahan 

pegawai berjenjang S2  yang berasal dari rekrutmen dan pegawai yang lulus S2 karena 

melanjutkan studi relatif sedikit.  
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Tabel 2. Jumlah Pegawai Lingkup Puslitbang Hortikultura Berdasarkan Pendidikan 

(2010 – 2014) 

Pendidikan 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

S3 23 3,4% 26 3,9% 25 3,9% 30 4,9% 35 5,6% 

S2 85 12,6% 82 12,4% 76 11,9% 74 24,9 86 13,7% 

S1 146 21,7% 166 25,0% 161 25,3% 153 25,3% 151 24,1% 

D3/SM 43 6,4% 34 5,1% 37 5,8% 33 5,4% 35 5,6% 

< D3/SM 375 55,8% 355 53,5% 338 53,1% 323 52,7% 319 51% 

Total 672 100% 663 100% 637 100% 613 100% 626 100% 

 

Perkembangan pegawai berpendidikan S1 cenderung mengalami peningkatan dalam 

kurun waktu 2010 sampai 2012. Hal ini disebabkan jumlah rekrutmen pegawai berpendidikan 

S1  lebih banyak dari pegawai  yang pensiun. Dalam kurun waktu tahun 2009 sampai 2011  

jumlah pegawai berpendidikan D3/SM dan di bawah D3/SM cenderung mengalami 

penurunan. Pegawai berpendidikan di bawah D3/SM merupakan jumlah mayoritas dengan 

proporsi antara 51%  sampai 55,8%.   

Pegawai dengan pendidikan di bawah D3/SM sebagian besar menduduki jabatan 

fungsional umum yang bertugas di administrasi dan kerumahtanggaan. Salah satu 

permasalahan SDM di lingkup Puslitbang Hortikultura adalah pegawai berpendidikan D3/SM 

kompetensinya kurang memadai.  Hal ini terjadi karena sistem rekrutmen  terutama untruk 

tenaga administrasi dan kerumahtanggaan pada tahun 1980 sampai 2005 tidak dilakukan 

dengan seleksi yang ketat. Banyak pegawai yang diterima jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

karena yang bersangkutan diangkat sebagai PNS dari tenaga honor bulanan dan tenaga 

harian lepas.  

Balai penelitian lingkup Puslitbang Hortikultura perlu didukung tenaga peneliti yang 

mempunyai bidang kepakaran tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi balai yang 

bersangkutan. Setiap peneliti harus menekuni pekerjaan penelitian sesuai bidang 

kepakarannya. Dengan demikian seorang peneliti harus fokus pada bidang kepakarannya dan 

sedapat mungkin tidak menyeberang ke bidang kepakaran lainnya. Semakin sering 

melaksanakan penelitian dengan kepakaran berbeda-beda maka peneliti yang bersangkutan 

tidak fokus, sehingga akan menghambat pembentukan peneliti yang profesional dan 

menyulitkan peneliti yang bersangkutan meniti karir tertinggi sebagai peneliti yaitu sebagai 

profesor riset. 

Sepanjang karirnya, sebagian besar peneliti lingkup Puslitbang Hortikultura  sudah 

fokus pada kepakarannya. Namun demikian ada beberapa peneliti yang masih terlibat 

kegiatan  penelitian yang tidak sesuai dengan kepakarannya. Pembinaan  terhadap peneliti 

agar senantiasa dalam jalur kepakarannya perlu dilakukan  oleh segenap jajaran pimpinan 

dan peneliti senior lingkup Puslitbang Hortikultura. Dari tujuh peneliti di Puslitbang Hortikultura  

yang mempunyai  kepakaran ekonomi pertanian hanya ada satu orang, sementara  terbanyak 

adalah peneliti dengan kepakaran budidaya tanaman. Mengingat Kelti di Kantor Puslitbang 

Hortikultura bernama Kelti Analisis Kebijakan, semestinya mayoritasnya adalah kepakaran 

ekonomi pertanian. 

Tugas utama balai penelitian lingkup Puslitbang Hortikultura adalah menghasilkan 

Varietas Unggul Baru (VUB). Terkait tugas utama balai penelitian,  idealnya yang menjadi 
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mayoritas adalah peneliti dengan kepakaran pemuliaan dan genetika tanaman. Berdasarkan 

data kepakaran lingkup Puslitbang Hortikultura menunjukkan bahwa mayoritas peneliti di 

Balitsa  dan Balithi adalah dengan kepakaran “pemulia dan genetika tanaman” disusul 

kepakaran “hama dan  penyakit tanaman” dan berikutnya kepakaran “budidaya tanaman.”  

Sementara itu mayoritas peneliti di Balitbu dan Balitjestro dengan kepakaran “budidaya 

tanaman” kemudian kepakaran “hama dan penyakit tanaman” berikutnya kepakaran 

“pemuliaan dan genetika tanaman”  Diharapkan di Balitbu dan Balitjestro  rekrutmen peneliti  

mendatang ditekankan untuk menambah  peneliti dengan kepakaran “pemulia dan genetika 

tanaman”.  Jumlah peneliti berdasarkan bidang kepakaran disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Kepakaran Peneliti Lingkup Hortikultura per 31 Desember 2014 
 

No. Bidang Kepakaran Puslit Balitsa Balitbu Balithi Balitjestro Total 

1. Bioteknologi - 1 1 1 2 5 

2. Budidaya  Tanaman 3 12 15 4 4 38 

3. Ekonomi Pertanian 4 5 1 2 - 12 

4. Fisiologi Tanaman - - 1 4 1 6 

5. 
Hama dan Penyakit 

Tanaman 
- 13 11 7 5 36 

6. 
Kesuburan tanah dan 

Biologi Tanaman 
1 - - - 3 4 

7. Kebijakan Pertanian - 1 - - - 1 

8. 
Pemuliaan dan Genetika 

Tanaman 
1 17 10 19 5 52 

9. Sistem Usaha Pertanian 1 1 - - 1 3 

10. Teknologi Pasca Panen 1 3 2 1 2 9 

Total 11 53 41 38 23 166 

 

1.2.1.2. Pengembangan SDM Puslitbang Hortikultura 

Pengembangan SDM Puslitbang Hortikultura dilakukan melalui pelatihan jangka 

panjang dan jangka pendek. Tujuan pengembangan SDM adalah meningkatkan kompetensi 

individu, antara lain menyangkut  keahlian terapan,  pengetahuan, perilaku  dan personal 

attitude. Pengembangan SDM harus direncanakan dengan baik  agar tujuan meningkatkan 

kompetensi efektif dan tidak terjadi masalah-masalah dikemudian hari.  Untuk menjamin 

pelaksanaan pendidikan dan latihan jangka panjang maupun pendek berjalan baik, Puslitbang 

Hortikultura dan jajarannya menerapkan perencanaan pendidikan dan latihan dalam tiga 

tahap, yaitu:  1) tahap analisis kebutuhan diklat; 2) tahap penetapan calon peserta diklat (siapa 

yang menjadi prioritas untuk mengikuti diklat); dan 3) tahap penetapan tempat pelaksanaan 

diklat (dimana diklat dilaksanakan). Namun demikian, walaupun telah dilakukan perencanaan 

dengan baik, ternyata masih banyak petugas belajar dari Puslitbang Hortikultura tidak dapat 

menyelesaikan pendidikannya tepat waktu. Banyak petugas belajar yang melakukan 

perpanjangan waktu tugas belajar 6 sampai 9 bulan, bahkan ada yang sampai batas waktu 

maksimal tidak dapat menyelesaikan studinya. 

Pelaksanaan pelatihan jangka panjang pegawai Puslitbang Hortikultura dilakukan  

dengan mengirimkan pegawai untuk tugas belajar S3 dan S2  ke Universitas terkemuka di 

dalam dan luar negeri. Selama kurun waktu tahun 2010 sampai 2014 Puslitbang Hortikultura 

telah menugaskan 24 orang untuk mengikuti  pelatihan jangka panjang jenjang S3 dan 35 

jenjang S2. Dalam kurun waktu tersebut yang sudah menyelesaikan studi S3 sebanyak 4 
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orang dan S2 sebanyak 15 orang. Pada akhir tahun 2013 pegawai yang belum lulus 

pendidikan S3 berjumlah 19 orang dan S2 berjumlah 20 orang. Diharapkan jajaran pimpinan  

UK dan UPT lingkup Puslitbang Hortikultura melakukan monitoring  dan membina petugas 

belajar agar yang bersangkutan bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Perkembangan 

pegawai yang mengikuti training jangka panjang sebagaimana disajikan dalam Tabel 4. 

Tabel 4. Petugas Belajar Lingkup Puslitbang Hortikultura (2010– 2014) 

UK/UPT 
Jenjang 

2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah 

M L M L M L M L M L M L BL 

Puslit S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 S2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

Balitsa S3 1 0 6 0 0 1 0 2 1 1 8 4 4 
 S2 4 0 1 0 2 0 2 7 1 2 10 9 1 

Balitbu S3 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 5 2 3 
 S2 1 0 2 0 3 0 0 2 4 4 10 6 4 

Balithi S3 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 5 2 3 
 S2 2 0 3 0 0 0 1 3 0 2 6 5 1 

Balitjestro S3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 
 S2 0 0 1 0 0 0 3 1 2 1 6 2 4 

Total  S3 5 0 12 1 1 2 0 3 2 3 20 9 11 
 S2 8 0 7 0 5 0 6 14 7 9 33 23 10 

Keterangan: M = Masuk, L = Lulus,   BL = Belum Lulus 

 

Pelatihan jangka pendek dilakukan dengan mengikuti diklatpim tiga dan empat, 

pelatihan fungsional, pelatihan teknis, pelatihan penulisan karya ilmiah, dan pelatihan lainnya 

(Tabel 5). Total pelatihan yang dilakukan pada tahun 2014 berjumlah 15 jenis yang diikuti oleh 

53 peserta dari lingkup Puslitbang Hortikultura.  Pelaksanaan pelatihan baik dalam jangka 

panjang maupun jangka pendek telah memberikan manfaat bagi institusi di samping juba bagi 

individu peserta pelatihan, dengan semakin meningkatnya kinerja hortikultura baik internal 

maupun eksternal melalui kerjasama dalam dan luar negeri serta meningkatnya jumlah 

kegiatan dan jabatan baik struktural maupun fungsional.   
 

Tabel 5. Jenis Pelatihan Pelatihan Jangka Pendek Tahun  2014 

 Jenis Pelatihan Puslit Balitsa Balitbu Balithi Balitjestro Total 

A Pelatihan Jabatan Struktural 

 Diklatpim 1 - - - - 1 

B Pelatihan Jabatan Fungsional 

 Fungsional Peneliti 3 1 6 1 1 12 

 Fungsional Teknisi Litkayasa - 5 6 - - 11 

 Fungsional Analis Kepegawaian - 1 - - - 1 

 Fungsional Pranata Komputer - - - - 1 1 

 Fungsional Kehumasan - 1 - - - 1 

 Fungsional Arsiparis 1 - - - 1 2 

C Pelatihan Teknis 

 Pemuliaan - - - - 1 1 

 Hama dan Penyakit - 1 - - - 1 

 Peningkatan kapasitas SOSEK 1 1 - - - 2 

 Budidaya Pertanian - 2 - - - 2 

D Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah 

 Jurnal Terakreditasi 1 - - - - 1 

E Pelatihan Lainnya 

 Pengadan Barang dan Jasa 2 3 4 3 2 14 

 Manajemen 1 - 1 - - 2 

F Bahasa Inggris 1 - - - - 1 

  T o t a l 11 15 17 4 6 53 
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1.2.2. Sarana dan Prasarana Puslitbang Hortikultura 

1.2.2.1. Kebun Percobaan 

Kebun percobaan (KP) sebagai salah satu sarana penelitian sangat penting 

keberadaannya di UPT lingkup Puslitbang Hortkultura. Kebun percobaan dalam 

melaksanakan fungsinya perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendukung kegiatan penelitian maupun untuk kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian. 

Mengingat beberapa kebun percobaan mempunyai lahan yang cukup luas, maka kebun 

percobaan dapat difungsikan atau dimanfaatkan untuk tujuan lain untuk menunjang kegiatan 

penelitian secara luas. 

 

1.2.2.2. Pemanfaatan Kebun Percobaan 

Lahan KP dapat difungsikan atau dimanfaatkan sebagai   1) Lokasi Penelitian, 2) Kebun 

Koleksi Plasma Nutfah (Sumber Daya Genetik), 3) Penghasil Benih Sumber, 4) Show Window, 

5) Kebun Produksi dan 6) Agro Wisata. Pemanfaatan KP lingkup Puslitbang Hortikultura belum 

optimal karena keterbatasan sumberdaya pendukungnya sehingga seluruh KP lingkup 

Puslitbang Hortikultura pemanfaatannya belum mencakup 6 (enam) fungsi KP. Tabel 6 

menyajikan fungsi Kebun Percobaan lingkup Puslitbang Hortikultura. 

 

Tabel 6. Pemanfaatan Kebun Percobaan Lingkup Puslitbang Hortikultura (Per 31 

Desember 2014) 

No 
Kebun 

Percobaan 

Luas 

(ha) 

P e m a n f a a t a n Sarana 

Utama yg 

Masih 

Dibutuhkan 

Penelitian SDG UPBS 
Show 

Window 

Agro 

Wisata 

Pro 

duksi 

A BALITSA 

1 KP Margahayu 40,50  V V V V V V  

2 KP Berastagi 25,97  V V V V V V  

B BALITHI  

1 KP Segunung 10,58  V V - V V V  

2 KP Cipanas 7,52  V V V V V -  

3 KP Ps Minggu  0,38  V V - V V -  

C BALITBU  

1 KP Aripan 96,98  V V V V V V  

2 KP Sumani 25,00  V V V V V -  

3 KP Subang 104,41  V V V V V -  

4 

KP Cukur 

Gondang 13,03  V V V V V V 

 

5 KP Kraton 7,68  V V - - V V  

6 KP Pandean 3,42  - - - - V V  

C BALITJESTRO  

1 KP Tlekung 12,66  V V V V V V  

2 KP Punten 2,70  V V V V V -  

3 KP Kliran 0,60  V - - - - -  

4 KP Banaran 1,22  - V V - V -  

5 KP Banjarsari 4,66  V V V - V -  

 

 



Rencana Strategis Puslitbang Hortikultura 2015-2019 

12    Edisi Review tahun 2015  

1) Pemanfaatan sebagai Lokasi Penelitian; 

Sebagian besar lahan KP lingkup Puslitbang Hortikultura sudah dimanfaatkan sebagai 

lokasi penelitian. Namun demikian dari yang memanfaatkan sebagai lokasi penelitian 

belum seluruhnya dikelola dengan baik. Masih ditemukan beberapa KP belum tertata atau 

terpetakan dengan baik dalam bentuk zonasi atau blok-blok sesuai peruntukannya. 

Beberapa KP belum mencantumkan identitas blok termasuk luasan setiap blok. 

 

2) Pemanfaatan sebagai Kebun Koleksi Plasma Nutfah; 

Dalam rangka perakitan varietas koleksi plasma nutfah sangat diperlukan plasma nutfah 

sebagai sumberdaya genetik. Sebagian besar KP lingkup Puslitbang Hortikultura telah 

dimanfaatkan sebagai lokasi kebun konservasi plasma nutfah. Beberapa KP yang memiliki 

koleksi plasma nutfah yang ditanam di lahan yang cukup luas (KP Cukur Gondang, KP 

Sumani, KP Aripan) menghadapi permasalahan pemeliharaan  karena alokasi anggaran 

yang jauh memadai. Permasalahan lain adalah penyediaan sumber air dan jaringan irigasi 

belum tersedia sesuai kebutuhan. Hal ini terjadi di hampir KP lingkup Puslitbang 

Hortikultura.  Kebun koleksi plasma nutfah perlu ditata dan dipelihara dengan baik agar 

terjaga kelestariannya serta dapat dimanfaatkan dalam menghasilkan Varietas Unggul 

Baru (VUB).  

 

3) Pemanfaatan sebagai Penghasil Benih Sumber (UPBS); 

Penyediaan Benih Sumber perlu dilakukan balai penelitian lingkup Puslitbang Hortikultura 

khususnya untuk varietas unggul baru yang sudah dilepas. Sebagian besar KP sudah 

dimanfaatkan sebagai penghasil benih sumber. Permasalahan yang dihadapi dalam 

menghasilkan benih sumber karena belum lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki,  

antara lain belum tersedianya atau belum memadainya sumber air dan jaringan irigasi, 

gudang penyimpanan, ruang prosesing, rumah pembibitan/penyemaian, kendaraan roda 4 

dan roda 3 untuk transportasi mengangkut benih. 

 

4) Pemanfaatan sebagai Show Window;  

Show Window diperlukan untuk menampilkan atau memamerkan inovasi yang dihasilkan 

unit pelaksana teknis. Sebagian besar KP lingkup Balitbangtan telah dimanfaatkan sebagai 

Show Window inovasi dalam bentuk visitor plot.  

 

5) Pemanfaatan sebagai Kebun Produksi; 

Kebun Percobaan lingkup Puslitbang Hortikultura yang memiliki lahan lebih dari 10 ha 

memanfaatkan lahan yang ideal untuk lahan produksi. Namun demikian KP yang 

memanfaatkan lahan untuk kebun produksi belum menghasilkan PNBP sesuai dengan 

luasan lahan yang dipakai.  Oleh karena itu, pemetaan KP mendesak dilakukan untuk 

melaksanakan empat fungsi utama dan sisanya untuk usaha produktif. Pemanfaatan KP 

secara produktif tersebut dapat dilaksanakan oleh koperasi, sehingga selain dapat 

memberikan nilai tambah kepada lembaga juga dapat mensejahterakan pegawai. Saat ini 

adalah waktu yang tepat bagi KP untuk mulai usaha produktif dengan perhitungan bisnis 

yang matang. 

 

6) Pemanfaatan sebagai Agro Widya Wisata; 

Kebun Percobaan yang tertata dengan baik dan penuh dengan nilai ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK), tampil indah, menarik, mendidik, mempunyai nilai jual dan potensi untuk 

dijadikan lokasi agrowidyawisata. Beberapa Kebun Percobaan (KP) lingkup Puslitbang 

Hortikultura yang telah difungsikan menjadi lokasi agrowidyawisata, yaitu: KP. Margahayu, 
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Balitsa: KP Sumani Balitbu; KP. Segunung, Balithi, serta KP Tlekung dan KP. Punten, 

Balitjestro. Untuk menjadi lokasi agrowidyawisata yang menarik masih diperlukan investasi 

dalam infrastruktur, sarana dan prasarana, serta manajemen mutu layanan yang handal. 

 

1.2.2.3. Kondisi KP dan Sarana prasarana KP 

Puslitbang Hortikultura memiliki 16 KP yang beragam dalam hal jenis tanah, luas, 

penggunaan dan pemanfaatannya. Lokasi KP lingkup Puslitbang Hortikultura terdapat di 

Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur dengan kondisi  

agroekosistem yang berbeda, dari ketinggian lokasi KP mulai dari dataran rendah sampai 

dataran tinggi. 

Kebun Percobaan dan sarana prasarananya sangat dibutuhkan dalam mendukung 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT). Beberapa KP, terutama 

yang relatif luas belum dikelola dengan baik, karena keterbatasan sarana dan prasarana, 

SDM, serta anggaran untuk pembiayaan operasionalnya.  Dengan demikian perhatian dan 

upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja KP lingkup Puslitbang Hortikultura  

Laporan hasil pantauan Pokja Sarana Balitbangtan mengindikasikan bahwa kondisi 

sarana dan prasarana KP Lingkup Puslitbang Hortikultura belum memadai. Sebagian besar 

KP belum mengelola sumber air dengan baik dan belum memiliki jaringan irigasi yang 

memadai, sehingga beberapa KP belum termanfaatkan karena sumber air masih tergantung 

pada curah hujan. Sebagian besar KP belum didukung sarana yang memadai seperti fasilitas 

gudang, kamar pendingin, rumah pembibitan/persemaian, rumah kaca, bengkel peralatan, 

stasiun meteorologi, alsintan, alat transportasi dan alat pengolah data. Salah satu KP tidak 

bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik karena sarananya banyak yang rusak 

sehingga perlu direnovasi. 

Di beberapa KP, jumlah dan kompetensi SDM yang ditugaskan belum memadai. 

Beberapa KP hanya didukung oleh SDM yang jumlahnya sedikit dengan kompetensi 

seadanya. Disamping itu manajemen UPT tidak mengalokasikan dana yang memadai untuk 

operasional KP. Hal ini berakibat masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan secara 

optimal. 

 

1.2.3. Laboratorium 

Puslitbang Hortikultura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu didukung 

laboratorium yang berkualitas dengan sumberdaya manusia yang kompeten. Perlu disadari 

bahwa keberadaan laboratorium bukan lagi sekedar pelengkap UPT namun merupakan 

sentral kegiatan penelitian. Oleh karena itu laboratorium yang berkualitas, baik sarana, 

manajemen pengelolaan serta sumberdaya manusia yang kompeten di bidangnya sangat 

diperlukan dalam penciptaan inovasi teknologi. 

 

1.2.3.1. Akreditasi Laboratorium Pengujian SMM : ISO 17025-2005. 

Laboratorium lingkup Puslitbang Hortikultura berjumlah 21 buah yang tesebar di empat 

balai penelitian yaitu 8 buah di Balitsa, 7 buah di Balithi, 4 buah di Balitbu dan 2 buah di 

Balitjestro. Salah satu tolak ukuran suatu laboratorium kinerja pengujiannya baik adalah telah 

diperolehnya sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) :ISO 17025-2005. Belum semua 

laboratorium di UPT lingkup Puslitbang Hortikultura telah terakreditasi SMM : ISO 17025-

2005. Masih banyak ruang lingkup pengujian yang belum terakreditasi SMM : ISO 17025-

2005, sebagaimana disajikan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Jenis Uji dan Status Akreditasi Laboratorium Lingkup Puslitbang Hortikultura per 31 Desember 
2014 

 

UPT Laboratorium Jenis Uji Laboratorium 

Peralatan Utama 

yang Masih  

Dibutuhkan 

Status 

Akreditasi 

Balai 

Penelitian 

Tanaman 

Sayuran 

1 
Central/U

tama 

1 

2 

3 

4 

Sebagai tempat peralatan yang digunakan 

semua laboratorium. 

Uji residu pestisida (proses persiapan). 

Uji/analisis laju respirasi bahan. 

Pengamatan sitologi 

 

Belum 

Belum 

Belum 

Belum 

 2 
Hama-

Penyakit 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

6 

 

 

7 

8 

9 

Penelitian hama penyakit tanaman sayuran 

skala laboratorium. 

Pembuatan koleksi hama penyakit. 

Pembuatan dan efikasi biopestisida. 

Uji kesehatan benih kentang khususnya 

kandungan bakteri Ralstonia solanacearum, 

Erwinia carotovora pv. Carotovora dan 

cendawan Fusarium oxysporum. 

Uji resistensi hama terhadap insektisida. 

Uji kesehatan benih biji cabai terhadap 

cendawan Colletotrichum spp. dan bakteri 

Xanthomonascampetris vesicatoria serta 

tomat terhadap patogen cendawan  

Alternariasolani dan bakteri X.campetris 

vesicatoria. 

Identifikasi hama, penyakit, nematoda dan 

musuh alami. 

Efikasi pestisida. 

Uji strain, biovar dll 

 

Belum 

Belum 

Belum 

Terakreditasi 

 

 

Terakreditasi 

Terakreditasi 

 

 

Belum 

Belum 

Belum 

 3 
Fisiologi 

Hasil 

A 

1 

2 

3 

4 

 

 

B 

5 

C 

6 

Kimia : 

Uji kadar air. 

Uji kandungan abu. 

Uji kandungan protein. 

Uji kandungan karbohidrat/pati, serat, gula 

keasaman, lemak, vitamin C, vitamin A, 

antioksidan, beta karoten. 

Fisiko Kimia : 

Uji total soluble solid dan kekentalan. 

Fisik : 

Uji tekstur, diameter dan berat jenis. 

 

 

Re-akreditasi 

Re-akreditasi 

Re-akreditasi 

Belum 

 

Belum 

 

 

Belum 

 4 
Tanah dan 

Tanaman 

A 

1 

2 

 

3 

4 

 

 

 

 

B 

5 

 

C 

6 

 

 

D 

7 

Analisis Tanah : 

Uji pH 

Uji unsur makro : C-organik, N, P Bray, P 

Olsen, K Morgan V, NTK (Ca, Mg, K, Na), 

KTK, tekstur. 

Uji unsur mikro : Fe, Mn, Cu, Zn, Al, S, 

NO3,Cl, B. 

Uji unsur tambahan : Al.dd, H.dd, PK HCl 

25%, EC, tekstur  4-10 fraksi, N-NH4, N-NO3, 

kebutuhan kapur, pirit, P Retensi, kadar abu, 

silikat, logam berat : Ag, Pb, Hg. 

AnalisisTanaman : 

Uji Unsur makro dan mikro : N, P, K, Ca, Mg, 

S, Na, Cl, Fe, Mn, Cu, Zn, Al, B, Ag, Pb, Hg. 

Analisis Pupuk Organik dan Anorganik : 

Uji unsur makro dan mikro : pH, C, N, P, K, 

Ca, Mg, S, Na, Cl, Fe, Mn, Cu, Zn, Al, B, Ag, 

Pb, Hg, N-NH4, N-NO3, kadar abu dan silikat. 

Analisis Air : 

Uji unsur makro dan mikro : kadar lumpur, 

pH, DHL, P, K, Ca, Mg, S, Na, Cl, Fe, Mn, Cu, 

Zn, Al, B, Ag, Pb, Hg, Nh4, NO3, CO3, 

HCO3. 

 

 

Re-akreditasi 

Re-akreditasi 

 

Belum 

Belum 

 

 

 

Belum 

 

 

Belum 

 

 

Belum 

 5 
Ekofisiolo

gi 

1 

2 

3 

Pengujian berat kering. 

Pengujian luas daun    *) 

Pengujian kandungan klorofil. 

 

Terakreditasi 

Terakreditasi  

Belum 
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UPT Laboratorium Jenis Uji Laboratorium 

Peralatan Utama 

yang Masih  

Dibutuhkan 

Status 

Akreditasi 

 

 6 Benih 

A 

1 

2 

3 

B 

4 

5 

Benih biji tomat dan cabai  

Uji kemurnian fisik. 

Uji kadar air. 

Uji daya kecambah 

Benih umbi kentang : 

Uji kemurnian fisik 

Uji varietas lain secara visual. 

 

 

Terakreditasi 

Terakreditasi 

Terakreditasi 

 

Terakreditasi 

Terakreditasi 

 7 Virologi 

1 

 

2 

3 

4 

Uji kesehatan benih kentang khusus 

kandungan virus PLRV, PVY, PVX, dan PVS. 

Uji titer antiserum PVY dan PLRV. 

Uji resisiensi tanaman terhadap virus CMV. 

Uji kesehatan benih biji cabai dan tomat  

terhadap penyakit virus  terbawa benih (CMV, 

TMV, dan To MV). 

 

Terakreditasi 

 

Terakreditasi 

Terakreditasi 

Terakreditasi 

 8 
Kultur 

Jaringan  

1 

2 

3 

Penelitian kultur jaringan. 

Produksi benih kentang (planlet dan umbi 

mini). 

Produksi dan penyimpanan benih inti 

sayuran. 

 

Proses SMM 

Belum 

Belum 

Balai 

Penelitian 

Tanaman 

Buah 

Tropika 

1 

Pemuliaa

n dan 

Kultur In-

Vitro 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Kultur jaringan. 

Somatik Embriogenesis 

Embryo rescue 

Cryopreservation. 

Konservasi plasma nutfah secara in-vitro. 

Pengamatan sitogenetik. 

Penggandaan dan pengamatan kromosom. 

Pengamatan pollen. 

Analisis berbasis DNA. 

 

Belum 

Belum 

Belum 

Belum 

Belum 

Belum 

Belum 

Belum 

Belum 

 2 
Kimia dan 

Fisiologi 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Analisis nutrisi buah (vit C, total asam, kadar 

air, Ca, serat, TSS Uji organoleptik buah. 

Prosesing buah dan biji 

Karakterisasi dan dokumentasi buah. 

Pengolahan lepas panen. 

Analisis tanah. 

Analisis jaringan tanaman. 

 

Belum 

 

Belum 

Belum 

Belum 

Belum 

Belum 

Belum 

 3 
Proteksi 

Tanaman 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Koleksi, isolat, identifikasi dan konservasi 

mikroorganisme. 

Mass rearing serangga. 

Koleksi serangga (insectarium) 

Penelitian pengendali hayati. 

Penelitian pupuk hayati. 

Perbanyakan agens hayati. 

Uji ketahanan tanaman terhadap OPT. 

Uji efikasi pestisida. 

 

Belum 

 

Belum 

Belum 

Belum 

Belum 

Belum 

Belum 

Belum 

 

 4 
Uji Mutu 

Benih 

1 

2 

3 

4 

5 

Indeksing penyakit sistemik. 

Uji kemurnian varietas tanaman buah tropika. 

Uji BBTV. 

Uji CTV. 

Uji CVPD. 

 

Terakreditasi 

Terakreditasi 

Terakreditasi 

Terakreditasi 

Terakreditasi 

Balai 

Penelitian 

Tan. Hias 

1 Mikologi 1 
Identifikasi tanaman sakit, cendawan 

patogen/musuh alami. 
 Belum 

 2 
Entomolo

gi 

1 

2 

3 

Identifikasi hama. 

Bioekologi hama. 

Pengendalian hama. 

 

Belum 

Belum 

Belum 

 3 Biokontrol 

1 

2 

3 

Identifikasi tanaman sakit. 

Identifikasi  cendawan patogen tanaman. 

Uji pengendalian hayati. 

 

Belum 

Belum 

Belum 

 4 
Ekofisiolo

gi 

1 

2 

Uji unsur hara N, P, K, Ca, Mg. 

Pengujian bahan organik. 
 

Belum 

Belum 
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UPT Laboratorium Jenis Uji Laboratorium 

Peralatan Utama 

yang Masih  

Dibutuhkan 

Status 

Akreditasi 

3 Uji pH EC. Belum 

 5 Virologi 
1 

2 

Deteksi virus dan viroid krisan. 

Deteksi virus tanaman hias lain. 
 

Terakreditasi 

Belum 

 6 BUSS  
Pengujian varietas krisan terhadap kebaruan, 

keunikan, kestabilan dan keseragaman. 
 Terakreditasi 

 7 

Kultur 

Jaringan 

(4 unit) 

1 

2 

3 

4 

Eliminasi virus 

Analisis jumlah kromosom 

Perbanyakan cepat 

Penyiapan tanaman induk galur murni. 

 

Belum 

Belum 

Belum 

Belum 

Balai 

Penelitian 

Tanaman 

Jeruk dan 

Buah 

Subtropika 

1 

Terpadu 

meliputi 

kegiatan 

berbasis 

pemuliaa

n dan 

perbeniha

n, kultur 

jaringan, 

fitopatolo

gi serta 

entomolo

gi 

1 

2 

3 

 

Indeksing. 

Pemurnian varietas. 

Pengujian keragaman varietas. 

. 

 

 

Terakreditasi 

Belum 

Belum 

 

 2 

Analisis 

dan 

Pengolah

an Data 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Desain grafis. 

Pengembangan aplikasi komputer. 

Updating website. 

Pengembangan aplikasi internet. 

Pengelolaan jaringan komputer. 

Perawatan dan perbaikan hardware 

komputer. 

 

Belum 

Belum 

Belum 

Belum 

Belum 

Belum 

 

 

1.2.3.2. Kondisi Laboratorium 

Hasil kajian Balitbangtan tahun 2006 menunjukkan bahwa sebagian besar laboratorium 

belum dimanfaatkan secara optimal artinya pemanfaatan laboratorium masih rendah. Sejak 

tahun 2006 sampai saat ini Puslitbang Hortikultura belum melakukan evaluasi terhadap 

pemanfaatan laboratorium di balai penelitian, namun demikian hasil kajian Balitbangtan dapat 

dijadikan renungan terkait pemanfaatan laboratorium di UPT lingkup Puslitbang Hortikltura. 

Rendahnya pemanfaatan laboratorium antara lain disebabkan oleh: a) kesalahan 

perencanaan pengadaan alat laboratorium. b) peralatan tidak dikalibrasi c) aksesoris yang 

dibutuhkan tidak terpasang d) usia peralatan laboratorium yang sudah berganti generasi e) 

kompetensi SDM yang kurang memadai f) sumberdaya peneliti atau teknisi litkayasa yang 

menguasai peralatan atau laboratorium. Beberapa sarana laboratorium di Puslitbang 

Hortikultura sudah usang dan perlu diremajakan kembali. Beberapa sarana sudah habis umur 

teknisnya sehingga perlu direnovasi.  Beberapa peralatan juga sudah habis umur teknisnya 

sehingga hasil analisis dan hasil ukurnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. 

Kebijakan penerimaan pegawai secara sentral menyebabkan tenaga yang dialokasikan 

untuk memenuhi kebutuhan suatu unit kerja kurang tepat atau tidak memiliki keahlian sesuai 

yang diharapkan. Demikian juga rekrutmen teknisi litkayasa jumlahnya relatif sedikit, jauh dari 

jumlah yang dibutuhkan, sehingga jumlah teknisi litkayasa di laboratorium jumlahnya relatif 

sedikit. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah soal penamaan laboratorium yang belum 

seragam sehingga diperlukan pedoman penamaan laboratorium yang diterbitkan Balitbangtan 

sebagai atasan langsung. 
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1.2.4. Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) 

Setiap UPT di bawah Puslitbang Hortikultura mengembangkan Unit Pengelola Benih 

Sumber (UPBS). UPBS Balitsa mengelola 3 (tiga) jenis penghasil benih sumber yaitu UPBS 

Bawang Merah, UPBS Kentang dan UPBS Sayuran Lainnya. UPBS Balithi menghasilkan 

benih sumber tanaman hias dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu In vitro (kegiatan di laboratorium) 

dan in vivo (kegiatan di kebun/lapang). UPBS Balitbu menghasilkan benih sumber buah 

tropika dengan 2 (dua) cara perbanyakan yaitu cara generatif dan vegetatif. UPBS Balitjestro 

memproduksi benih sumber jeruk, stroberi, anggur dan klengkeng. 

Dalam rangka menghasilkan benih sumber sesuai yang dibutuhkan baik kuantitas 

maupun kualitas. UPBS memerlukan sarana yang memadai. Hasil evaluasi menunjukkan 

bahwa UPBS lingkup Puslitbang Hortikultura masih membutuhkan sarana dan prasarana 

untuk menunjang produksi benih sumber.  Hal ini berakibat produktifitas UPBS untuk 

menghasilkan benih/bibit tidak maksimum. Kebutuhan sarana dan prasarana UPBS lingkup 

Puslitbang Hortikultura disajikan dalam Tabel 8. 

 
Tabel 8. Kebutuhan Sarana UPBS Lingkup Puslitbang Hortikultura 

No Balitsa No Balithi No Balitbu No Balitjestro 

A UPBS Bwng. Mrh   A UPBS in Vitro  UPBS Generatif   

1 Heater 1 Oven Kering 1 Ruang kantor 1 Gedung UPBS 

2 Thermohigrometer 2 Rotary Shaker 2 Lahan prod. Bnh 2 Gudang Peralatan 

3 Blower 3 Shaker 3 Ruang pengol. bnh 3 Gudang ppk/ benih 

4 Rak penyimpan  4 Laminar Air Flow 4 Gudang simpan bnh 4 Ruang uji mutu bnh 

5 Gudang Benih 5 Autoclave 5 Lantai jemur 5 Ruang uji kimia bnh 

6 Timbangan analitik 6 pH Meter 6 Alat produksi 6 Ruang uji fisiologi  

7 Lantai jemur 7 Timbangan An. 7 Alat prosesing 7 R. Quality Control 

8 Alat power spayer 8 Thermohigrometer. 8 Seed germinator 8 Gazebo 

9 Motor Tossa   9 Cold storage 9 Bangsal persemaian  

10 Gerobak sorong      10 Bangsal media 

11 Soiltester Digital    UPBS Vegetatif 11 Rumah pembibitan 

   UPBS in Vivo 1 Rumah Plastik 12 Jalan kebun A275  

B UPBS Kentang 1 Rumah Lindung   2 Rumah istirahat 13 instalasi  irigasi 

1 Rumah kassa 2 Gudang Pupuk 3 Pagar blok UPBS 14 Screen house  

2 Cold storage 3 Gdg Peyimpanan 4 Pagar DPIT 15 Screen house BPMT  

3 Bak Beroda 4 Mobil Pendingin 5 Instalasi air (endap) 16 Rmh Kassa Stroberi 

4 Thermohigrometer 5 Motor Tossa 6 Gergaji mesin 17 Screen houseSE 

5 pH Meter digital   7 Mobil pick up L 300 18 Rmh Kasa Lengkeng 

6 Rak penyimpanan    8 motor roda 3  Kaisar 19 Rmh Kassa Anggur 

7 Autoclave   9 Gudang  20 Truk  Hino110 SDL 

8 Timbangan analitik   10 Mesin braver Tanaka 21 L300 Box 

9 Rak kultur   11 Molen   

10 Laminar Air Flow   12 Pompa Air   

11 Shaker   13 Saluran irigasi   



Rencana Strategis Puslitbang Hortikultura 2015-2019 

18    Edisi Review tahun 2015  

No Balitsa No Balithi No Balitbu No Balitjestro 

17 Sentrifugasi   14 Saluran vertigasi   

18 Mikroskop       

19 Sumur bor       

20 Torn penampung air       

21 
Tempat pembuatan 

media steril 
      

22 Laboratorium Kuljar       

23 Steam boiler       

        

C UPBS Sayuan Lainnya       

 Rumah kassa       

 Sumur bor       

 Torn penampung air       

 Soiltester Digital       

 Thermohigrometer        

 Gudang benih generatif       

 Ruang prossesing       

 Ruang pengering       

 Seed Moisture tester       

 AC (Suhu< 16oC)       

 

UPBS Balitsa menghasilkan benih/bibit kentang, bawang merah, cabai, tomat, bayam, 

ketimun dan kacang panjang, serta sayuran lainnya.  Benih-benih tersebut telah ditangkarkan 

dan disebarkan ke Jabar, Jateng, Sumbar, Sulsel dan NTB.  UPBS Balitbu menghasilkan 

benih/bibit durian, sirsak, alpukat, dan mangga. Benih-benih tersebut telah ditangkarkan dan 

disebarkan ke ke NAD, Riau, Sumbar, Jambi, Sumsel, DKI Jakarta, Banten, dan Jateng. UPBS 

Balithi  menghasilkan benih/bibit krisan, anyelir, anggrek, lily dan anthurium. Benih-benih 

tersebut juga telah ditangkarkan dan disebarkan ke Sumbar, Jabar, DKI, Jateng, DI 

Yogyakarta, Jatim,Bali, Sulsel dan Sulut.  UPBS Balitjestro menghasilkan benih/bibit jeruk, 

stroberi, anggur, dan apel. Bibit jeruk sudah ditanam di lahan PTPN VII. Benih-benih tersebut 

juga telah ditangkarkan dan disebarkan ke 29 provinsi di Indonesia. Jenis benih/bibit, jumlah 

produksi per tahun, lokasi penyebaran benih dan status akreditasi disajikan dalam Tabel 9. 
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Tabel 9. Jenis, Produksi dan Penyebaran Benih pada UPBS lingkup Puslitbang Hortikultura 

 

No 
UPBS  dan               
Jenis Benih 

Produksi           
Per Thn 

Penyebaran 
Benih 

SaranaUtama yang 
Masih Diperlukan 

Status Akreditasi 

1 UPBS BALITSA 

 Kentang 26.845 planlet 
47.824 umbi 

Jabar, Jateng, 
Sumbar, Sulsel 
dan NTB. 

Mobil  Sudah Terakreditasi 

 Bawang Merah 14.589 kg 

 Cabai 13,51   kg 

 Tomat 3,51     kg 

 Sayuran Lainnya 366,52 kg 

2 UPBS Balitbu 

 Manggis 1.500 bibit NAD, Riau, 
Sumut, Sumbar, 
Jambi Sumsel,  
Bengkulu, Babel, 
Lampung dan 
Jabar   

Rumah Pembibitan  
Gudang simpan, Seed 
Geminator, Cold 
Storage. Screen House. 
Traktor Mini, Mobil Pick 
up 

Sudah Terakreditasi 

 Mangga 4.650 bibit 

 Durian 4.500 bibit 

 Alpokat 800 bibit 

 Sirsak Ratu 500 bibit 

 Pisang 50 bibit 

3 UPBS Balithi 

 Krisan 484.788 setek Jabar, DIY 
Jateng, Jatim 
Bali, Sumbar, 
Sulsel dan Sulut 

Mobil Box Pendingin, 
Shaker Laminar Flow 

Sudah Terakreditasi 

 Anggrek 8.682 
tanaman& 
6.622 Planlet 

 Mawar 3.501 tanaman 

 Gladiol 9.030 subang& 
229.862 
Kormel 

 Lili 1.341  
tanaman& 
3.500 Planlet 

 Sedap malam 701 Kg umbi 

 Anthurium 936 tanaman& 
1.700 Planlet 

 Anyelir 1.705 tanaman 
& 505 Planlet 

4 UPBS Balitjestro 

 Jeruk 14.981 bibit 29 provinsi di 
Indonesia 

Screen House Sudah Terakreditasi 

 Strowbey - 

 Anggur - 

 Apel - 

 

1.2.5. Teknologi Informasi dan Perpustakaan Digital 

Sejalan dengan perkembangan teknologi, kompleksitas ruang lingkup masalah, 

tuntutan penggunaan waktu dan anggaran yang efisien serta tuntutan penyampaian informasi 

secara akurat  dan cepat maka penggunaan teknologi nformasi dan komunikasi (TIK) 

merupakan keharusan bagi suatu instansi. TIK di lingkup Puslitbang Hortikultura 

dimanfaatkan dalam rangka aplikasi sistem informasi  manajemen terkait tugas kedinasan 

yang bersifat teknis maupun administrasi. Pemanfaatan lain adalah digunakan sebagai 

sarana perpustakaan digital dan pengelolaan publikasi. Pemanfaatan Teknologi Informatika 

kantor Puslitbang Hortikultura dan Balai Penelitian di bawahnya belum maksimal karena 

keterbatasan peralatan yang dimiliki dan kompetensi SDM. 

Pengembangan perpustakaan digital bertujuan untuk mendukung kegiatan peneliti 

dalam penelitian dan pengembangan hortikultura. Peneliti dapat memanfaatkan perpustakaan 

digital untuk mencari referensi terkait penelitian yang sedang dilaksanakan dan penulisan 
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karya ilmiah seperti laporan hasil penelitian maupun artikel ilmiah.  Pengelolaan perpustakaan 

digital belum optimal karena terkendala pada peralatan  dan kompetensi pustakawan yang 

ada belum menguasai pengoperasian  komputer dan aplikasi perpustakaan digital. 

Pemanfaatan perpustakaan digital dapat dilihat dari jumlah kunjungan setiap hari atau setiap 

minggu. Tabel 10 menyajikan jumlah pengunjung perpustakaan digital lingkup Puslitbang 

Hortikultura.  

Tabel 10. Pengunjung Perpustakaan Digital Lingkup Puslitbang Hortikultura (2010-
2014) 

No 
Pengelola 

Perpustakaan 
Digital 

Jumlah Pengunjung 
Sarana Utama yang 
masih dibutuhkan 

Jumlah SDM 
Pustakawan Internal Eksternal Total 

1. Puslitbang 
Hortikultura 

840 260 1100  1 Server 

 1 Komputer untuk 
server core i5 

 1 Komputer untuk 
operator core i5 

0 

2. Balitsa 240 292 532  1 Server 

 1 Komputer untuk 
server core i5 

 1 Komputer untuk 
operator core i5 

1 

3. Balitbu 725 1144 1869  1 Server 

 1 Komputer untuk 
server core i5 

 1 Komputer untuk 
operator core i5 

1 

4. Balithi 271 760 1031  1 Server 

 1 Komputer untuk 
server core i5 

 1 Komputer untuk 
operator core i5 

0 

5. Balitjestro 415 1203 1618  1 Komputer untuk 
operator core i5 

1 

 

Aplikasi perpustakaan digital yang digunakan untuk mengolah data buku/koleksi 

perpustakaan adalah SIMPERTAN v.2. Aplikasi berbasis web dan ini dikembangkan oleh 

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (Pustaka). Atas prakarsa Pustaka, 

seluruh perpustakaan UK/UPT dibawah Balitbangtan memiliki sarana perpustakaan online 

yang berpusat di server Pustaka, Bogor. Selain itu perpustakaan Puslitbang Hortikultura 

bekerjasama dengan bagian TI, membuat aplikasi intranet perpustakaan dengan tujuan 

mengembangkan fungsi perpustakaan digital. Aplikasi tersebut diinstal pada komputer 

administrasi yang berguna untuk pengolahan data koleksi, penelusuran, dan pembuatan 

katalog koleksi. Input data dilakukan secara bertahap dengan diselingi proses upload data 

untuk perpustakaan online.  

Aplikasi SIMPERTAN merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mengelola informasi 

perpustakaan lingkup perpustakaan pertanian. Aplikasi yang berbasis web ini menggunakan 

database yang terpusat di PUSTAKA. Sehingga pustakawan/petugas perpustakaan UK/UPT 

dapat secara online mengelola databasenya masing-masing. Kemampuan dan keterampilan 

pustakawan/petugas perpustakaan yang berbeda-beda menjadi salah satu faktor dalam 

keberhasilan penggunaan aplikasi SIMPERTAN. Untuk itu melalui bimbingan teknis para 

pustakawan/petugas perpustakaan diberikan pengetahuan dan keterampilan lebih lanjut 

mengenai aplikasi SIMPERTAN. 
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Aplikasi Pengelola Perpustakaan Kementerian Pertanian (SIMPERTAN) merupakan 

sistem untuk mengelola Koleksi perpustakaan UK/UPT agar dapat dimanfaatkan oleh 

pengunjung melalui dunia maya maupun yang datang ke perpustakaan, Sirkulasi, Statistik 

Pemanfaatan, serta mem-backup-nya melalui koneksi jaringan internet. Koleksi perpustakaan 

yang dapat dikelola tipe monograph dan serial seperti prosiding, buku, majalah, buletin, 

koleksi info teknologi, multimedia serta artikel indonesiana. 

Bahasa pemrograman yang digunakan PHP (dengan Framework Code Igniter ) dan 

penyimpanan data menggunakan MySQL, dengan platform sistem operasi Windows atau 

Linux. Aplikasi ini berbasis web dengan penyimpanan database secara terpusat, dan 

merupakan satu kesatuan dengan aplikasi “Repositori Publikasi Balitbangtan”. Fasilitas yang 

tersedia pada apikasi ini berada pada fitur “Front End” (halaman depan) dan Back-End. 

1.2.5.1. Perpustakaan Online 

Perpustakaan Online Puslitbang Hortikultura dapat diakses melalui alamat website 

http://digilib.litbang.pertanian.go.id/v2/home/institusi/Puslitbang_Hortikultura. Data koleksi 

yang tersedia di perpustakaan online terdiri dari koleksi buku, majalah/jurnal, CD/VCD, IPTAN 

(artikel penelitian pertanian) dan artikel lainnya yang dihasilkan oleh peneliti UK/UPT lingkup 

Puslitbang Hortikultura. Perpustakaan digital lingkup Puslitbang Hortikultura dari tahun 2010 

sampai 2014 telah memiliki 13.336 record data publikasi yang sudah ter-upload ke 

perpustakaan digital, sebagai berikut; 1.132 record Puslitbang Hortikultura, 4.000 record 

Balitsa, 4,074 record Balitbu Tropika, 2,917 record Balithi, dan 1,213 record Balitjestro. Jenis 

informasi yang ter-record sebagaimana tertulis pada Tabel 11. Perangkat perpustakaan digital 

sampai saat ini belum dapat merecord data pengunjung perpustakaan.  

 

 
Tampilan Front End Perpustakaan Digital Puslitbang Hortikultura 

 

Disamping perpustakaan digital, kumpulan semua publikasi Puslitbang  Hortikultura 

dapat juga telah dikelola dalam sebuah webiste Repositori Balitbangtan. Aplikasi website 

repositori diperuntukkan untuk mengelola segala publikasi yang diterbitkan oleh masing-

masing UK/UPT lingkup Balitbangtan. Website repositori Pustlitbang Hortikultura dapat 

diakses melalui alamat website sebagai berikut: http://digilib.litbang.pertanian.go.id 

/repository/index.php/repository/institusi/Puslitbang_Hortikultura. 

 

http://digilib.litbang.pertanian.go.id/v2/home/institusi/Puslitbang_Hortikultura
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Tampilan Website repositori Pustlitbang Hortikultura 

 

Sumber daya yang mengelola perpustakaan digital lingkup Puslitbang Hortikultura 

sejumlah 9 orang, 3 orang Puslitbang Hortikultura, 2 orang Balitsa, 1 orang Balitbu Tropika, 2 

orang Balithi, dan 1 orang Balitjestro dengan tingkat pendidikan SLTA, D3 dan S1. 

 

Tabel 11.Publikasi Perpustakaan Digital lingkup Puslitbang Hortikultura 

 

1.2.5.2. Pengelolaan Publikasi Ilmiah  

Pemanfaatan TIK lainnya di Puslitbang Hortikultura adalah dalam ha pengelolaan 

publikasi ilmiah. Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan jurnal Balitbangtan kini 

memasuki era baru dengan penggunaan Open Journal System (OJS) sebagai sistem untuk 

mengelola berbagai jurnal yang diterbitkan Balitbangtan secara online. Mulai dari pengiriman 

naskah oleh penulis, editing hingga menerbitkan jurnal secara online, semua dilakukan secara 

online, praktis dan cepat. Cara ini diyakini akan mempercepat proses penerbitan jurnal dan 

mempermudah dalam pengelolaan jurnal oleh para redaktur, maupun pihak-pihak yang 

terlibat dalam penerbitan jurnal.  

Penggunaan OJS telah dimulai sejak beberapa tahun lalu, dengan mulai 

disosialisasikannya sistem ini ke pengelola jurnal di lingkup Balitbangtan dan dilanjutkan 

dengan penyiapan sistemnya. OJS dipilih karena sistem ini telah banyak dipakai oleh 

pengelola jurnal online baik nasional maupun internasional. Selain itu, metadata pada aplikasi 

tersebut dapat dengan mudah diambil oleh pihak-pihak lain untuk dipublikasikan, sehingga 

No UK/UPT 

Publikasi 

Jumlah 
Buku Majalah IPTAN 

Teknologi 
Tepat Guna 

CD/VCD 
Artikel 

dan 
Lainnya 

1 Puslitbang 
Hortikultura 

431 - 183 455 63  - 1,132 

2 Balitsa 805 220 2922 53 - - 4,000 

3 Balitbu 
Tropika 

3319 671 - 84 - - 4,074 

4 Balithi 1012 5 760 208 77 855 2,917 

5 Balitjestro 505 28 369 - - 311 1,213 

 Jumlah 6,072 924 4,234 800 140 1166 13,336 
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informasi yang ada alam jurnal tersebut dapat lebih banyak dimanfaatkan oleh pengguna baik 

di dalam maupun luar negeri. 

Pada tahun 2014, LIPI menargetkan semua jurnal ilmiah di tanah air sudah diterbitkan 

secara elektronik. Hal ini disikapi oleh Balitbangtan dengan mempersiapkan sistem tersebut 

mulai dari sekarang. Balitbangtan sendiri terus mendorong agar pengelolaan dan penerbitan 

jurnal dapat dilakukan dengan cepat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu upaya untuk 

memaksimalkan tingkat keterbacaan jurnal tersebut. Hal ini selaras dengan upaya untuk 

meningkatkan scientific recognition sekaligus sebagai upaya untuk menaikkan brand image 

Balitbangtan. 

Sehubungan dengan hal itu Puslitbang Hortikultura telah melakukan upaya berupa 

penyelenggaraan pelatihan OJS bagi para pengelola jurnal di tingkat internal Puslitbang 

Hortikultura maupun mengikuti workshop/pelatihan OJS yang diadakan oleh Pustaka Bogor. 

Dengan berpatisipasi dalam workshop tersebut, diharapkan para pengelola publikasi dapat 

mengenal dan memahami sistem ini, dan dapat menerapkannya secepatnya.   

1.2.6. Reformasi Birokrasi  Puslitbang Hortikultura 

Adanya kelemahan-kelemahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan perlu 

dilakukan reformasi birokrasi, terutama menyangkut aspek-aspek  kelembagaan (organisasi), 

ketatalaksanaan (business process), dan sumberdaya manusia aparatur. Reformasi birokrasi 

adalah proses perubahan atau pembaharuan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan 

dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diharapkan. Dasar Hukum pelaksanaan reformasi 

birokrasi adalah Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. 

Puslitbang Hortikultura sebagai institusi pemerintah di bawah Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian berkewajiban menindaklanjuti program reformasi birokrasi yang 

dicanangkan pemerintah. Dalam perjalanan waktu, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup 

Puslitbang Hortikultura telah menunjukkan kearah perbaikan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, walaupun beberapa aspek belum sempurna dalam pelaksanaannya. 

1.2.6.1. Aspek Kelembagaan 

Dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan strategis yang dinamis, 

perkembangan iptek dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2019, Puslitbang Hortikultura 

telah melakukan redefinisi visi dan misi dengan mengacu pada visi dan misi Badan penelitian 

dan Pengembangan. Demikian pula sasaran strategis diselaraskan dengan visi dan misi yang 

telah ditetapkan. 

Untuk mengetahui kinerja layanan organisasi dan budaya kerja, Puslitbang Hortikultura 

dan unit pelaksana teknis di bawahnya telah melakukan penilaian layanan publik dengan 

mengukur indeks kepuasan masyarat (IKM) serta melakukan penilaian penerapan budaya 

kerja dengan mengukur indeks penerapan nilai-nilai budaya kerja (IPNBK). Dalam mengukur 

IKM, Puslitbang Hortikultura telah menyebarkan kuesioner kepada pelanggan internal 

maupun eksternal. Hasil evaluasi terhadap layanan publik dalam kurun waktu 2010 sampai 

2014, Puslitbang Hortikultura termasuk kategori baik dengan nilai 80,22 Untuk mengetahui 

IPNBK, Puslitbang Hortikultura telah menyebarkan kuesioner kepada pegawai di lingkup 

masing-masing UK/UPT; Hasil evaluasi terhadap penerapan nilai-nilai budaya kerja dalam 

kurun waktu 2010 sampai 2014, Puslitbang Hortikultura termasuk kategori baik dengan nilai 
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78,95. Hasil penilaian merupakan umpan balik Puslitbang Hortikultura dan jajarannya untuk 

melakukan perbaikan di kemudian hari. 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dilaksanakan dengan baik di lingkup Puslitbang 

Hortikultura. Penerapan SPI dipantau setiap tahun oleh Inspektorat Jenderal Kementerian 

Pertanian. Petunjuk Teknis SPI telah disusun dan anggota satuan pelaksana SPI telah 

ditetapkan berdasarkan SK. Prestasi pada tahun 2014, UK dan beberapa UPT Puslitbang 

Hortikultura mendapat pengharagaan dalam melaksanakan SPI di lingkungannya, terkecuali 

Balitjestro. 

Disamping penerapan SPI, Puslitbang Hortikultura dan seluruh unit pelaksana teknis 

serta beberapa UPBS di bawahnya masing-masing telah medapatkan sertifikat akreditasi 

sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001-2008. Hal ini membuktikan bahwa Puslitbang 

Hortikultura dan jajarannya telah menerapkan SMM ISO 9001-2008, walaupun dalam 

pelaksanaannya masih harus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Beberapa 

laboratorium pegujian lingkup Puslitbang Hortikultura telah mendapatkan sertifikat akreditasi 

SMM ISO 17025-2005. Dengan sertifikat SMM ISO 17025-2005 menjamin hasil pengujian 

laboratorium Puslitbang Hortikultura dapat dipertanggungjawabkan. 

Pada kurun waktu 2010 sampai 2014 Puslitbang Hortikultura telah melakukan Analisis 

Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Analisis jabatan disuatu organisasi 

dilakukan untuk menetapkan jabatan apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi. 

Jabatan tersebut meliputi jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan 

fungsional umum.  Hasil analisis jabatan, di lingkup Puslitbang hortikultura perlu didukung 626 

jabatan yang terdiri 25 jabatan struktural, 247 fungsional tertentu dan 354 fungsional umum. 

Analisis Beban Kerja pada dasarnya dilakukan untuk menentukan beban kerja 

organisasi sehingga dapat dihitung kebutuhan personil yang mendukung suatu jabatan yang 

akhirnya dapat menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan 

fungsi organisasi. Hasil ABK tahun 2014, di Puslitbang Hortikultura membutuhkan 81 pegawai 

untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.  Walaupun Anjab dan ABK telah dilakukan 

namun perlu dievaluasi kembali mengingat hasil Anjab dan ABK belum sempurna karena 

konsep dan filosofi tentang Anjab dan ABK belum dipahami secara benar. 

 

1.2.6.2. Aspek Sumberdaya Manusia 

Dalam rangka melaksanakan PP 53 Tahun 2010, Puslitbang Hortikultura telah 

menegakkan disiplin kerja di lingkupnya, walaupun penegakkan masih terbatas pada jam 

hadir dan jam pulang. Setiap pegawai wajib melakukan rekaman pada saat hadir dan pulang 

kerja dengan menggunakan mesin finger print. Kesadaran pegawai untuk hadir dan pulang 

sesuai jam kerja telah dilaksanakan dengan baik oleh pegawai,walaupun masih banyak 

pegawai yang belum efektif bekerja selama 7,5 jam efektif per hari. Hal tersebut terjadi antara 

lain karena 1) masih lemahnya pengawasan melekat dari atasan langsung, 2) pegawai yang 

kekurangan beban kerja, dan 3) pegawai yang kapasitasnya tidak mampu bekerja sesuai 

jabatannya. Dalam hal pegawai yang tidak memenuhi jam dan hari kerja telah dikenakan 

sanksi sebagaimana tertuang dalam PP 53 Tahun 2010 dan Permentan 68 Tahun 2012. 

Sejak awal tahun 2014 telah disusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang berisi target-

target kinerja individu setiap pegawai di lingkup Puslitbang Hortikultura. Masing-masing 

pegawai sesuai jabatannya wajib menyusun SKP yang merupakan kontrak kerja kepada 

atasannya untuk melakukan pekerjaan dengan target kuantitas, kualitas dan waktu yang 

harus dicapai.   Mengingat SKP merupakan janji yang harus dicapai seorang pegawai maka 
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SKP harus ditandatangani yang bersangkutan dan atasan langsungnya. SKP merupakan 

sistem yang baru saja di sosialisasikan dan diterapkan, maka penyusunan SKP masih jauh 

dari sempurna. 

 

1.2.6.3. Aspek Ketatalaksanaan 

Standard Operating Procedures (SOP) dibutuhkan untuk menghindari miskomunikasi, 

konflik, dan munculnya permasalahan pada pelaksanaan tugas/pekerjaan. SOP merupakan 

petunjuk tertulis yang menggambarkan dengan tepat cara melaksanakan tugas/pekerjaan. 

SOP berisi mekanisme mengkomunikasikan peraturan dan persyaratan administratif, 

kebijakan organisatoris dan perencanaan strategis bagi pegawai/pekerja. Puslitbang 

Hortikultura dan jajarannya telah menyusun SOP. Setiap satuan tugas dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaannya telah dilengkapi SOP maupun Instruksi Kerja (IK). Penerapan SOP 

di setiap satuan tugas perlu dipantau secara berkelanjutan. 

Teknologi informasi dibutuhkan untuk mempermudah dan mempercepat bekerja.  

Pemanfaatan Teknologi Informatika di Puslitbang Hortikultura telah dilakukan baik untuk 

pelayanan masyarakat maupun untuk mendukung manajemen. Puslitbang Hortikultura telah 

mengelola sistem informasi meliputi Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg), Sistem 

Informasi Monitoring dan Evaluasi (i-monev), Sistem Informasi Penyusunan Program (i-

program), serta aplikasi terkait penyusunan laporan keuangan meliputi Sistem Akuntansi 

(SAK) yang terdiri atas SAI dan Simak BMN. Pemanfaatan yang lain digunakan untuk 

operasional perpustakaan digital. 

1.2.7. Link and Match Kegiatan Litbang Hortikultura, Peningkatan Kapasitas SDM dan 

Pengembangan Infrastruktur/Fasilitas 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis penelitian dan pengembangan hortikultura, 

dukungan sumberdaya manusia penelitian dan infrastruktur serta fasilitas yang memadai 

sangat diperlukan. Oleh karena itu, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

dan pengadaan infrastruktur serta fasilitas pendukung kegiatan penelitian dan pengembangan 

hortikultura, harus selaras dan sinkron dengan program-program yang dijalankan. Kegiatan 

pengembangan infrastruktur dan fasilitas dilakukan dalam bentuk pengembangan kebun 

percobaan, laboratorium, peralatan dan fasilitas penelitian lainnya. Program peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia, dilakukan melalui pelatihan jangka panjang dan pelatihan 

jangka pendek untuk bidang keahlian yang relevan program utama Puslitbang Hortikultura. 

Proses padu padan atau link and match kegiatan litbang hortikultura baik penelitian, 

pengembangan infrastruktur, maupun peningkatan kapasitas SDM ditampilkan pada gambar 

berikut: 
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Link and match kegiatan litbang hortikultura 

 

1.3. Kinerja Litbang Hortikultura 2010-2014 

1.3.1. Isu-isu dan sasaran strategis 2010-2014 

Pembangunan hortikultura telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi 
sektor pertanian maupun perekonomian nasional. Capaian kinerja pembangunan hortikultura 
dalam kurun waktu 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain yaitu : (a) 
Produksi, (b) Produk Domestik Bruto (PDB), (c) Tenaga kerja, (d) Neraca Perdagangan, (e) 
Nilai Tukar Petani (NTP), dan (f) Ketersediaan dan konsumsi (Renstra Ditjen Hortikultura 
2010-2014). 

Produksi komoditas utama hortikultura selama kurun waktu 2010-2014 menunjukkan 

pola yang fluktuatif. Laju produksi tertinggi selama kurun waktu tersebut adalah komoditas 

mangga sebesar 21,95% per tahun, manggis sebesar 13,82%, dan krisan 12,26% per tahun. 

Sedangkan komoditas strategis seperti cabai merah, bawang merah dan jeruk pertumbuhan 

produksinya di bawah 4,13% per tahun.  

Produktivitas komoditas hortikultura dalam kurun waktu 2010-2014 mengalami 

peningkatan untuk komoditas cabai merah dengan rata-rata pertumbuhan produktivitas 

sebesar 5,8% per tahun, krisan sebesar 29,87% per tahun, sedangkan komoditas hortikultura 

yang mengalami penurunan produktivitasnya antara lain mangga, jeruk, dan manggis. Pada 

parameter luas panen, selama kurun waktu 2010-2014 luas panen komoditas  hortikultura 

yang mengalami peningkatan adalah komoditas mangga, durian, manggis, kentang, dan 

bawang merah. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan luas panen adalah cabai 

merah, jeruk, dan krisan. 

PDB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang 

dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang 

besar, begitu juga sebaliknya. PDB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan 
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laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. 

Distribusi PDB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau 

peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai 

peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara. Pada tahun 2014, PDB sektor 

pertanian paling tinggi disumbang oleh subsektor perkebunan sebesar Rp 397,90 T, 

subsektor tanaman pangan sebesar Rp 343,95 T, subsektor peternakan sebesar Rp 167,08 

T, dan pada posisi ke empat adalah subsektor hortikultura sebesar Rp 159,52 T. Untuk 

subsektor hortikultura mengalami kenaikan dari tahun 2013 yaitu Rp 137,37 T (Pusdatin, 

2015). 

Pengembangan hortikultura di Indonesia diharapkan dapat menyerap tenaga kerja 

sehingga dapat membantu dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Salah 

contoh pengembangan hortikultura adalah pengembangan kawasan hortikultura, dimana 

dalampengembangan kawasan tersebut dibutuhkan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak 

mulai dari tenaga pembukaan lahan, penanaman hingga kegiatan pemeliharaan tanaman 

lainnya. Data jumlah tenaga kerja yang bekerja disub sektor hortikultura tahun 2010 adalah 

sebesar 3.899.921 orang dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 3.056.057 

orang (Ditjen Hortikultura, 2014). 

.  Secara umum, neraca perdagangan subsektor hortikultura pada kurun waktu 2010-

2014 masih mengalami defisit. Namun kinerja ekspor produk hortikultura mengalami 

peningkatan rata-rata sebesar 19,9% per tahun selama kurun waktu 2010-2014 dan impornya 

tumbuh 12,6% per tahun. Defisit neraca perdagangan komoditas hortikultura terjadi pada 

komoditas buah dan sayur, sedangkan pada tanaman hias menunjukkan surplus 

perdagangan. Penyumbang ekspor terbesar adalah mangga, manggis, kol, wortel, tomat, dan 

kentang. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap neraca tersebut di luar aspek budidaya 

mencakup elastisitas permintaan produk, perubahan preferensi konsumen, kebijakan bea-

cukai, regulasi di bidang tarif, belum adanya pemberlakuan quota impor, dan pemberlakuan 

Free Trade Areas.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peran penelitian dan pengembangan 

hortikultura sangatlah strategis untuk menjadi pengungkit pembangunan hortikultura nasional.  

Puslitbang Hortikultura sebagai institusi nasional penyedia inovasi teknologi hortikultura, 

secara aktif meningkatkan kapasitas penelitian dan pengembangannya.  Dengan demikian 

maka dirumuskanlah sasaran strategis Puslitbang Hortikultura untuk lebih memfokuskan pada 

peningkatan peran institusi dalam pembangunan hortikultura nasional. 

Sasaran strategis penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura  adalah 

“meningkatnya inovasi mendukung pengembangan kawasan agribisnis hortikultura untuk 

terwujudnya industri hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan”.  Sasaran utama dari 

kegiatan tersebut dijabarkan kedalam keluaran-keluaran yang terukur sebagai berikut:1) 

dihasilkannya varietas unggul baru (VUB), 2) tersedianya sumberdaya genetik yang 

terkonservasi dan terkarakterisasi, 3) tersedianya benih sumber horikultura, 4) tersedianya 

teknologi budidaya produksi hortikultura ramah lingkungan, 5) terselenggaranya diseminasi, 

6) tersedianya rumusan kebijakan, 7) terwujudnya kerjasama bidang hortikultura, dan 8) 

meningkatnya pemanfaatan teknologi hortikultura. Rata-rata realisasi capaian sasaran 

strategis penelitian dan pengembangan tersebut dari tahun 2010 sampai dengan tahun 

2013,pada umumnya ≥ 100% melebihi target, namun masih ada sasaran yang capaiannya 

<100% yaitu benih sumber bawang merah dan sayuran potensial mencapai 79,48% dan benih 

sumber jeruk hasil perbanyakan SE sebesar 63,25%.  Tidak tercapainya target sasaran benih 

sumber bawang merah disebabkan oleh ketersediaan benih inti bawang merah bebas virus 
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yang terbatas, dan keterbatasan dalam memprediksi musim yang dapat menghambat 

pertumbuhan varietas bawang merah. Sedangkan untuk benih sumber jeruk hasil 

perbanyakan SE yang tidak tercapai sasarannya karena mengalami hyperhydricity dan 

kematian pada embrio massal diproses maturasi pada media cair. 

 

1.3.2. Evaluasi Capaian Kinerja, Target IKU dan Capaian 2010-2014 

Renstra periode 2010-2014, berbagai inovasi teknologi dirancang untuk menjawab 

tantangan dalam pembangunan subsektor hortikultura, antara lain peningkatan produktivitas, 

mutu hasil, daya saing dan nilai tambah, sosial ekonomi dan kegiatan penyebaran inovasi 

teknologi, serta efisiensi penggunaan sumberdaya. Kegiatan penelitian dan pengembangan 

hortikultura diarahkan untuk memecahkan berbagai masalah terutama penyediaan varietas 

unggul untuk substitusi impor, penyediaan benih sumber bermutu tinggi, peningkatan produksi 

dan produktivitas, pengendalian hama dan penyakit, dan faktor-faktor lain yang turut 

menentukan pencapaian sistem produksi hortikultura yang berkelanjutan. Dalam periode 

2010-2014 Puslitbang Hortikultura telah menghasilkan berbagai teknologi seperti terlihat pada 

(Lampiran 1). Teknologi yang telah dihasilkan selanjutnya didiseminasikan melalui berbagai 

kegiatan gelar teknologi, pameran, M-KRPL, seminar/simposium, jurnal primer, tabloid Sinar 

Tani, forum komunikasi penelitian dan lain-lain. 

1.3.2.1. Output Unggulan 

Output unggulan adalah teknologi inovasi yang dihasilkan oleh Puslitbang hortikultura 

yang sudah menjadi publik domain. Pada umumnya teknologi inovasi tersebut merupakan 

output yang telah diadopsi oleh stakeholders atau pemangku kepentingan yang terkait dengan 

hortikultura.   

Tanaman Sayuran  

Bawang Merah 

Komoditas bawang merah selama beberapa 

tahun terakhir ini merupakan komoditas hortikultura 

penting, karena sangat diperlukan oleh masyarakat dan 

sempat terjadi kelangkaan produk di pasar,  sehingga 

harga bawang merah melonjak cukup tajam.  Untuk itu 

Balitbangtan merakit teknologi perbenihan dan 

budidaya melalui True Shallot Seed (TSS).  Di mana 

benih yang dihasilkan berupa butiran kecil, sehingga 

mudah di dalam pendistribusiannya. 

Lebih lanjut, dirakit juga VUB bawang merah 

yang sesuai untuk TSS ini, yaitu Varietas TSS Agrohorti 1 dan TSS Agrohorti 2. Permasalahan 

lain yang dihadapi oleh sistem produksi bawang merah adalah komoditas tersebut hanya 

dapat tumbuh pada musim tertentu. Gerakan inovasi teknologi yang dihasilkan oleh 

Balitbangtan adalah perakitan VUB bawang merah off season, yaitu Varietas Trisula yang 

dalam waktu dekat akan dikembangkan di Enrekang untuk mengisi kekosongan pasar pada 

saat paceklik di Brebes dan sentra produksi bawang merah lainnya di Pulau Jawa. 

Keunggulan dari bawang merah varietas Trisula ini adalah dapat beradaptasi dengan baik di 

dataran rendah pada ketinggian 6-85 meter di atas permukaan laut dan berproduksi tinggi 

mencapai 6,50-23,21 t/ha. 

Bawang Merah Varietas Trisula 
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Cabai Merah 

Tidak kalah pentingnya dengan komoditas bawang 

merah, cabai merah juga merupakan komoditas penting bagi 

masyarakat Indonesia, di mana beberapa waktu yang lalu 

cabai merah juga sempat mengalami kelangkaan di pasar dan 

fluktuasi harga cukup tinggi. VUB yang dihasilkan adalah 

Varietas Kencana yang tahan terhadap genangan 

serta Antraknosa. Sementara itu untuk 

mendukung budidaya cabai merah, dirakit 

beberapa teknologi pendukung seperti 

teknologi produksi cabai merah dengan   

menggunakan sistem LIHO (low input high 

output), di mana salah satunya adalah 

menggunakan netting house. Teknologi 

produksi cabai merah dengan menggunakan 

netting house ini dapat direkomendasikan untuk penelitian pengkajian di BPTP  karena dapat 

meningkatkan hasil cabai merah sampai 238%.  

Kentang 

Kentang, merupakan tanaman sayuran yang banyak mengandung karbohidrat 

sehingga banyak digunakan untuk diversifikasi pangan.  Di samping itu, kentang juga dapat 

diolah menjadi beranekaragam produk, antara lain kentang goreng, mash dan kripik.  

Kandungan gizi yang terdapat pada komoditas ini cukup tinggi dan mudah dicerna 

dibandingkan dengan tanaman umbi yang lain, sehingga konsumsi kentang di Indonesia 

cukup tinggi. Permasalahan yang dihadapi saati ini adalah tanaman kentang banyak ditanam 

di dataran tinggi dan terkait dengan isu lingkungan, seperti banjir dan erosi. Untuk menangani 

hal tersebut Balitbangtan telah merakit teknologi pengendalian OPT pada budidaya kentang 

toleran suhu panas yang akan menggiring petani untuk menurunkan ketinggian bertanam 

kentang menjadi di dataran medium, sehingga dapat mengurangi resiko banjir dan longsor. 

Balitbangtan juga merakit 

beberapa VUB kentang yang dapat 

digunakan sebagai kentang olahan, 

yaitu Varietas Medians yang telah 

mendapatkan lisensi dari PT. 

Papandayan dan Cikuray Farm di 

Kabupaten Garut. Kentang tersebut 

mempunyai keunggulan, yakni 

produktivitasnya tinggi mencapai 

24-27 t/ha, produk kripik yang 

dihasilkannya memiliki rendemen 

hasil yang tinggi melebihi  varietas 

pembanding Atlantik, dan 

kandungan airnya sedikit sehingga 

sangat efisien dalam penggunaan minyak goreng. 

 

Cabai Varietas Kencana 

Kentang Varietas Medians 
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Tentu saja VUB harus didukung oleh penciptaan teknologi perbenihannya untuk 

memastikan bahwa logistik benih tersedia di lapangan.  Ketersediaan benih sumber 

Balitbangtan yang dihasilkan diupayakan dapat memenuhi permintaan konsumen melalui Unit 

Pengelola Benih Sumber (UPBS), sehingga dapat mendistribusikan benih sumber hortikultura 

secara tepat jenis, tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat tempat.  Pada 

tahun 2010-2014 UPBS Balitbangtan mendistribusikan benihnya kepada pengguna benih 

sumber yang didistribusikan oleh UPBS masing-masing Balit. 

Hal lain yang menjadi unggulan Balitbangtan adalah telah berhasil diperolehnya 

Sistem Manajemen Mutu (SMM) pada Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) tanaman 

sayuran.  Dengan demikian maka Balitbangtan telah dapat memproduksi dan mensertifikasi 

benih sumber tanaman sayuran yang akan disebarkan kepada penangkar maupun lembaga 

perbenihan lainnya, di seluruh Indonesia. Peta distribusi benih sumber tanaman sayuran 

dapat dilihat pada gambar berikut.  

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki biodiversitas cukup tinggi di 

daerah tropis.  Untuk itu penelitian dan pengembangan pada tanaman buah tropis ini 

memegang peranan penting untuk menjawab tantangan konsumsi buah-buahan di Indonesia 

dan maraknya buah impor. Beberapa varietas yang telah dirakit adalah VUB manggis Varietas 

Ratu Tembilahan, bentuk buahnya cukup unik (bulat gepeng, berbobot 70-130 gr/buah, 

jumlah juring daging buah 4 – 11 buah, daging buah agak kering dan renyah dengan rasa 

manis sedikit asam, TSS 15 – 19,50 Brix, porsi dapat dimakan 25 – 28%, yang paling menarik 

dari manggis ini adalah daging buahnya hampir bebas dari getah kuning (kurang dari 2%). 

VUB pepaya Varietas Merah Delima yang memiliki daging buah berwarna oranye 

kemerahan dan rasa yang manis11-14,5 º Brix, produktivitas 64-70 buah/pohon/musim 

dengan berat buah 800-1900 gr, serta pepaya Varietas Agri Solinda, keunggulan varietas 

daging buah kenyal dan manis, warna daging buah kuning cerah, aroma harum, hasil buah 

600-100 t/ha/enam bulan serta toleran terhadap genangan.  Di samping itu, telah dihasilkan 

VUB mangga yaitu Varietas Agri Gardina dengan keunggulan sebagai berikut: buah manis 

(TSS 15-18ºBrix) dan aroma harum, dengan warna kulit buah merah, kandungan serat daging 

Peta Distribusi Benih Tanaman Sayuran 

Manggis Varietas Ratu Tembilahan 
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buah rendah. Tajuk tanaman rendah, ± 3 m, berumur genjah (berbuah pada umur 3 tahun dan 

dapat dipanen pada 90-100 hari setelah bunga mekar). Produktivitas tinggi, yaitu 136 

buah/pohon/tahun pada umur 3 tahun dan 273 buah/pohon/tahun pada umur 4 tahun, atau 

berkisar antara 225-273 buah/pohon yang setara dengan 25-30 kg/pohon/tahun. Lebih lanjut, 

Balitbangtan juga telah menghasilkan teknologi budidaya mangga dan teknologi pengendalian 

penyakit buah naga. 

Untuk mendukung perbenihan komoditas unggulan, UPBS tanaman buah tropika telah 

dapat menghasilkan benih sumber tanaman buah tropika seperti mangga, durian, manggis, 

pisang, pepaya, melon dan semangka yang sudah didistribusikan di seluruh wilayah 

nusantara. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Mangga  Varietas Agri Gardina45 

 

Pepaya Varietas Merah 

Delima 
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Tanaman Buah Sub tropika 

Selain tanaman buah tropika, Badan Litbang 

juga menghasilkan inovasi teknologi tanaman buah 

subtropika seperti jeruk, stroberi, dan lengkeng. 

Varietas unggulan yang telah dihasilkan adalah 1) 

VUB Jeruk Mandarin. Pada umumnya konsumen 

lebih menyukai rasa buah jeruk yang manis 

dibandingkan dengan rasa  asam, hal ini terdapat 

pada karakter buah jeruk Mandarin. Keunggulan 

lainnya adalah secara visual penampilan sangat 

menarik terutama warna kuning dan tingkat 

kemulusan kulit buah dan tekstur buah halus yang dapat menimbulkan sensasi bagi 

konsumen buah jeruk; 2) Anggur Agri Jestro-5 mempunyai keunggulan rasa tekstur daging 

buah halus, aroma sangat tajam yang dapat digunakan sebagai bahan sirup atau jus (wine) 

Anggur Agri Jestro-45 rasa tekstur crispy  sehingga cocok dikonsumsi segar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Beberapa teknologi unggulan yang dihasilkan adalah Teknologi Deteksi Cepat Penyakit 

Huang long bing Tanaman Jeruk, paket Teknologi Perbaikan Mutu Buah Jeruk Keprok, serta 

Teknologi Antisipasi Dampak Perubahan Iklim pada Tanaman Jeruk.  Balitbangtan juga telah 

mempersiapkan logistik benih jeruk melalui UPBS, mengingat pentingnya menanam benih 

VUB Jeruk Mandarin 

Agri Jestro45 Agri Jestro-5 
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jeruk yang bebas penyakit. Peta sebaran benih jeruk bebas penyakit dapat dilihat pada 

gambar berikut.  

 

 
 

Peta Distribusi Benih Sumber Tanaman Jeruk di Indonsia 

 
Tanaman Hias 

Tidak hanya tanaman yang dapat dikonsumsi dihasilkan oleh hortikultura, melainkan 

tanaman hias juga merupakan bagian dari hortikultura.  Inovasi teknologi unggulan tanaman 

hias adalah dihasilkannya berbagai VUB tanaman hias, yaitu VUB anggrek Phalaenopsis tipe 

standar, multiflora dan tahan penyakit busuk daun; anggrek Dendrobium mutan; varietas 

Krisan tipe standar, dan pot, serta Krisan mutan; serta varietas Gladiol.  

Sementara itu, teknologi budidaya tanaman hias yang cukup unggul adalah teknologi 

PTT leather leaf dan krisan, teknologi perbenihan krisan dan anggrek Dendrobium, 

biopestisida dan pupuk hayati. Beberapa VUB tanaman hias dengan keunggulannya adalah 

sebagai berikut : 

a. VUB krisan mutan Marimar 

mempunyai karakter tinggi 110 – 

120 cm, tipe bunga standar, bentuk 

bunga dekoratif, bunga pita warna 

kuning, diameter kuntum bunga 12 - 

14 cm, 1 kuntum bunga per tangkai, 

respon time 7-9 minggu setelah 

periode hari panjang, dan  

b. lama kesegaran bunga10-14 hari. 

c. VUB anggrek Phalaenopsis tipe 

standar mempunyai keunggulan warna garis dan bintik pada sepal lateral dan petal tajam, 

tipe standard dan jumlah kuntum bunga banyak, susunan bunga berderet rata dan rapih 

jika diletakan di atas meja akan sangat indah 
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d. Keunggulan VUB Kusuma Sakti adalah tinggi tanaman mencapai 100.3-114.0 cm dengan 

diameter batang 0.57-0.62 cm. Diameter kuntum bunga 9.3-10.8 cm dengan jumlah helai 

pita bunga sekitar 157-175 berwarna grey edred 180A. Tanaman ini memiliki sifat agak 

tahan terhadap penyakit karat 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peta Distribusi Krisan UPBS Balai Penelitian Tanaman Hias 

 
 
 
 
 

1.3.2.2. Hasil Terobosan 

Expo Buah Nusantara 
 

Krisan Varietas Kusuma Sakti 
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Acara Expo Buah Nusantara yang diselenggarakan pada Bulan November 2010, 

dibuka secara resmi oleh kepala Balitbangtan yang diwakili Kepala Puslitbang Hortikultura. 

Peserta yang hadir berasal dari berbagai institusi/lembaga penelitian, pengkajian, pemerintah 

pusat dan daerah, pengusaha sarana produksi pertanian, pelaku usaha, kelompok tani dan 

gabungan kelompok tani, industri sarana produksi pertanian dan perbankan. Jumlah perserta 

mencapai 5000 orang yang melebihi dari target yang diharapkan. Pada kesempatan ini Kepala 

Balitbangtan menyerahkan secara simbolis bantuan bibit pepaya kepada Pemda Kabupaten 

Solok, Kota Solok dan Padang yang diterima langsung oleh Bupati Solok, Wakil dari Walikota 

Solok dan Wakil Walikota Padang.  Bantuan bibit ini sebagai bukti kepedulian Balitbangtan 

akan komitmennya mengembangkan teknologi tanaman buah sebagai sarana peningkatan 

nilai tambah pendapatan bagi masyarakat pertanian. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Acara yang  spektakuler dalam kegiatan expo adalah penciptaan rekor dunia untuk 

Indonesia (MURI) yaitu penyajian nasi goreng berbahan baku pisang terbanyak (3000 porsi) 

dan koleksi aksesi pisang terbanyak 157 aksesi. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh program 

pemerintah tentang ketahanan pangan dengan memanfaatkan buah selain beras sebagai 

sumber pangan/kalori.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat petani, kegiatan expo 

juga berusaha memotivasi generasi muda untuk mulai mengenal, mengetahui dan mencintai 

dunia pertanian. Kegiatan ini dirangkai dalam lomba karya tulis ilmiah pertanian bagi siswa 

tingkat SLTP dan SLTA.  Kegiatan ini diikuti oleh 69 peserta.  Lomba karya tulis ilmiah  terdiri 

dari 3 topik: 1) fruit for healthier life 2), keragaman dan keunggulan buah tropika nusantara 

Penyambutan Bupati Solok, Wali Kota Padang dan rombongan 

Penyerahan piagam penghargaan dari MURI 



Rencana Strategis Puslitbang Hortikultura 2015-2019 

36    Edisi Review tahun 2015  

dan 3) mengangkat potensi buah lokal. Kegiatan ini berjalan sukses dengan banyaknya 

peserta yang mendaftar serta pemenang dari berbagai kabupaten/Kota yang tersebar merata 

di seluruh wilayah Sumatera Barat. 

Open House Inovasi Florikultura 2013  

Open House Inovasi Florikultura 2013 yang diselenggarakan pada bulan Agustus 

2013 ini dihadiri oleh sekitar 750 orang terdiri atas Pejabat Kementerian Pertanian, Pemda 

Cianjur, Pemda Wonosobo, Pemda Sumatera Barat, Pemda Tabanan, Pemda Temanggung,  

Pemkot Pagar Alam, Pemkot Tomohon, Pemkot Kota Liwa Lampung Barat, Ketua dan 

Anggota Asosiasi dan Perhimpunan di bidang tanaman hias, Pengusaha, Gapoktan dan 

Kelompok Tani, Koperasi Pertanian, PKK Kabupaten Tabanan, dosen Perguruan Tinggi, 

Pelajar dan Masyarakat Umum.Open house inovasi teknologi krisan berisi empat kegiatan 

utama, yaitu (1) Gelar Plasma Nutfah, Varietas Unggul Baru, dan Perbenihan, Teknologi 

Produksi dan pengendalian OPT, (2) Pameran Inovasi Florikultura, (3) Diorama 

Perkembangan Inovasi Florikultura, (4) Demo Inovasi Florikultura, (5)  Agrowidya Wisata, (6) 

Agroklinik, dan (7) Seminar Nasional Inovasi Florikultura. 

Di dalam rangkaian acara ini terdapat juga kegiatan penandatangan MoU antara 

Balitbangtan dengan : (1) Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dalam rangka kesepakatan 

membangun program Wonosobo Green City; (2) Panah Mas Farm dan BPTP Jogyakarta, 

menjalin kemitraan untuk meningkatkan produksi dan pengembangan benih sumber krisan 

dengan menerapkan prinsip sistem manajemen mutu sekaligus distribusi dan pemasaran 

dalam mendukung pembangunan industri florikultura di wilayah DI Yogyakarta maupun tingkat 

nasional; (3) Direktorat perbenihan, untuk perbanyakan dan pengembangan perbenihan lili 

tropis dan anggrek dalam rangka membangun industri benih lili tropis dan anggrek berbasis 

sumberdaya nasional.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teknologi Budidaya Bawang Merah Rumah Tangga Warnai KRPL Hari Pangan Sedunia 
(HPS) Sumatera Barat 

 

Hari Pangan Sedunia digelar pada tanggal 31 Oktober-3 Nopember 2013 di Padang, 

Sumatera Barat dengan tema: “Optimalisasi Sumber Daya Lokal ”Melalui Diversifikasi Pangan 

Menuju Kemandirian Pangan dan Perbaikan Gizi. Berbagai inovasi teknologi unggulan  

Penandatangan Kerjasama Penelitian 

Tanaman Hias 
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Balitbangtan digelar di lapangan termasuk komoditas hortikultura yang menghiasi Model 

Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL) dengan berbagai tipe mulai dari rumah dengan 

pekarangan sempit (tipe 21) hingga rumah bertipe luas (di atas 120m). Inovasi teknologi 

hortikultura terbaru yang mewarnai keberadaan KRPL adalah budidaya bawang merah untuk 

rumah tangga dimana tiap satu butir umbi yang ditanam mampu menghasilkan sepuluh butir 

umbir bawang merah dalam waktu 2 bulan. Budidaya ini bisa dilakukan dalam polybag 

maupun rak veltikultur atau ditanam ditanah menyatu dengan sayuran lainnya. Diharapkan 

inovasi teknologi ini mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan gejolak harga bawang 

merah yang terjadi belakangan ini. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gelar Inovasi Teknologi Jeruk Nusantara PENAS XIV-Malang 

 

Gelar teknologi merupakan salah satu cara atau strategi diseminasi inovasi teknologi 

pertanian yang dihasilkan oleh Balitbangtan. Tujuan gelar teknologi adalah untuk 

mempercepat proses diseminasi inovasi teknologi kepada pengguna. Pada acara gelar 

teknologi di area PENAS XIV di Kabupaten Malang yang berlangsung sejak 7-12 Juni 2014, 

Balitbangtan mengusung tema Pertanian Bioindustri. Pada klaster komoditas utama, salah 

satu target obyek kunjungan oleh Kepala Negara (pengambil kebijakan) dan penggunna 

teknologi adalah ekspose komoditas unggulan jeruk nusantara dari dataran tinggi sampai 

rendah. Secara lebih spesifik untuk gelar teknologi hortikultura  khususnya varietas unggul 

buah jeruk nusantara di Saung Agro Inovasi mendapatkan apresiasi yang sangat baik mulai 

dari Presiden Republik Indonesia dan  rombongannya. Inovasi teknologi komoditas 

hortikultura khususnya buah jeruk nusantara menjadi titik ungkit bangkitnya jeruk nasional 

menuju global dalam rangka untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan kesejahteraan 

petani.  Kualitas buah jeruk nusantara tidak kalah dengan produk buah impor.   

“Dua Jempol” merupakan ungkapan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam 

kunjungannya yang didampingi oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono beserta beberapa jajaran 

Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II setelah menikmati buah jeruk  di Saung Agro Inovasi 

Balitbangtan, Kementerian Pertanian di Gelaran PENAS XIV. Ungkapan tersebut 

disampaikan sebagai bentuk apresiasi yang sangat tinggi terhadap buah jeruk nusantara 

setelah beliau melihat dan merasakan secara langsung buah jeruk yang ditampilkan. 

Sistem Informasi Sumber Daya Genetik dan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) 

Hortikultura 

Dalam rangka mewujudkan sistem manajemen pengelolaan database sumber daya 

genetik berbagai komoditas yang menjadi mandat Puslitbang Hortikultura, telah dihasilkan 

Presiden RI dan Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono mendengarkan penjelasan 
MKRPL di lokasi Gelar Teknologi Balitbangtan 
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pengembangan sistem informasi database terintegrasi di lingkup Puslitbang Hortikultura. 

Dengan demikian, Puslitbang Hortikultura diharapkan dapat menjadi pusat database plasma 

nutfah hortikultura yang terstandardisasi dan berbasis web dengan data yang mudah diakses. 

 
 

 

Peta Sebaran Sumberdaya Genetik Hortikultura 

Selain itu saat ini, Puslitbang Hortikultura melalui kegiatan penguatan kelembagaan 

UPBS lingkup Puslitbang Hortikultura juga telah menyediakan data benih dari balai penelitian 

lingkupnya.  Data benih tersebut dapat diakses melalui aplikasi Sistem Informasi Perbenihan 

Hortikultura (SIBES Horti) dan Sistem Informasi Benih Sumber Intranet Balit (SIBESin Balai). 

Melalui aplikasi tersebut, telah memudahkan Puslitbang Hortikultura dalam menyebarkan 

informasi mengenai ketersediaan benih yang dimiliki oleh Balit. Selain itu koordinasi pada 

UPBS lingkup Puslitbang Hortikultura  dapat dapat dilakukan lebih efektif lagi, dengan adanya 

data mengenai kegiatan UPBS  lingkup Balit, meliputi data produksi dan data pemasaran, 

serta data administrasi lainnya.  

 
Potensi Dampak Teknologi Unggulan Hortikultura 

Beberapa teknologi unggulan hortikultura telah diadopsi dan memberikan manfaat 

bagi penggunanya, antara lain teknologi benih jeruk bebas penyakit, Varietas Kentang 

Granola L, Varietas Bawang Merah Bima Brebes, dan Varietas Cabai Tanjung 2.  Petani yang 

menggunakan benih jeruk bebas penyakit mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang menggunakan benih tidak bersertifikat.  Untuk varietas bawang 

merah yang banyak diadopsi adalah varietas Bima Brebes, dengan alasan hasil umbi, bentuk 

dan ukuran umbi, warna umbi, tingkat kepedasan, serta jumlah anakan lebih baik 

dibandingkan varietas lainnya.  Dampak dari adopsi varietas cabai Tanjung 2 yaitu terjadi 

peningkatan kesejahteraan petani 42,4 juta rupiah per hektar, dan peningkatan ROI=131%, 

dampak total adopsi yaitu terjadi peningkatan kesejahteraan petani 5,9 milyar rupiah dan 

Return of Investment  (ROI)=131%.  Sebaran adopsi bawang merah varietas Brebes adalah 

sekitar 20.000 ha, dengan potensi dampak adopsi secara total adalah petani mendapat profit 

sebesar 4,4 trilyun, menerima upah tenaga kerja sebesar 0,33 trilyun, memperoleh 

kesejahteraan sebesar 4,68 trilyun dan tingkat ROI=168% 

 
INTERNATIONAL EVENT 
 
International Conference on Tropical Horticulture (ICTH) 
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Balitbangtan mengadakan International Conference on Tropical Horticulture (ICTH) 

pada tanggal 2 - 4 Oktober 2013 di Royal Ambarukmo Hotel, Yogyakarta, Indonesia. ICTH 

diselenggarakan dalam rangka ulang tahun ke-40 Balitbangtan pada tahun 2014, dan 

bersinergi dengan Pameran Nasional Flori Flora. Tema ICTH adalah“Promoting Innovation 

Horticulture for Better Life”, yang menghasilkan beberapa output seperti (1) jumlah elevasi 

ide-ide baru dari inovasi hortikultura pengembangan, (2) menyebarkan informasi yang 

berkaitan dengan teknologi inovasi hortikultura antara ilmuwan hortikultura dan praktisi, dan 

(3) peningkatan kerjasama di antara berbagai pihak untuk mengembangkan jaringan 

agribisnis hortikultura. Acara ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari berbagai institusi seperti 

sebagai kantor pemerintah, sektor swasta dan praktisi hortikultura tidak hanya dari Indonesia, 

tetapi juga dari luar negeri seperti dari Jepang, Thailand dan Belanda. ICTH dihadiri oleh 18 

narasumber dari berbagai latarbelakang bidang ilmu, terdiri dari 10 orang dari Indonesia, 

seperti dari produsen hortikultura, perkumpulan Hortikultura, Universitas Gadjah Mada, 

Departemen Kesehatan dan Balitbangtan; dan 8 orang narasumber berasal dari luar negeri 

seperti dari BAPNET, ACIAR, JIRCAS, AVRDC, Kyushu University, Wageningen University, 

Kasetsart University, dan Sakata Seed Company.  

Konservasi Tanaman Buah Tropis 

Kegiatan konservasi tanaman buah tropis dimulai dari tahun 2009 sampai dengan 

2014.  Kegiatan ini adalah kegiatan berkesinambungan, diawali dengan baseline survey.  

Hasil dari baseline survey a.l.: didapatkannya 4 spesies dan 26 varietas mangga di Site Tiron, 

Kediri, Jawa Timur, 10 spesies  dan16 varietas mangga di Site Sungai Tabuk, Kab. Banjar, 

Kalimantan Selatan, 11 spesies dan 8 varietas mangga di Site Telaga Langsat, kab. Hulu 

Sungai Selatan, Kalsel, 6 spesies  dan14 varietas jeruk di Site Bibis, kab. Magetan, Jawa 

Timur, 10 spesies dan varietas jeruk di site Cerbon, kab. Barito Kuala, Kalsel, dan 5 spesies 

Garcinia dan 4 spesies rambutan, di Site Sijunjung, Sumbar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podang 

Urang 

Podang Lumut Jeruk Jowo 

Beberapa  spesies mangga dan jeruk yang ditemukan di Jatim 

Kasturi Hambawanang Putaran Limau Kuit 
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Hasil lain yang dicapai dari kegiatan ini adalah: kegiatan Diversity fair (Pameran 

keanekaragaman buah). Pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan adanya 

keanekaragaman buah tropika kepada masyarakat dan  meningkatkan pengetahuan 

masyarakat mengenai cara budidaya dan pemanfaatan buah-buahan tropis yang ada di 

lingkungan mereka. Kegiatan ini sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap keanekaragaman buah tropika. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan berikutnya adalah penyusunan Community Fruit Catalogue.  Fruit catalogue 

ini merupakan katalog buah-buahan yang dideskripsikan sendiri oleh petani.  Katalog ini berisi 

tentang nama lokal, nama latin dari buah, asal, dsb.  Fruit Catalogues terdiri dari satu National 

Fruit Catalogue dan  enam Community Fruit Catalogues. National Fruit Catalogue telah di 

launching pada Kongres Nasional Sumberdaya Genetik di Bali, sedangkan Community Fruit 

Catalogues telah di launching di setiap site. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Selain itu juga disusun Good Practices for Diversity.  Beberapa yang sudah disusun 

dan dicetak dalam bentuk flyer adalah: Integrated home garden for maintaining diversity on 

Mango and Citrus, for Family Well Being (Magetan and Kediri, East Java,  Utilizing community 

forest for productive activities combined with conservation efforts (Telaga Langsat, South 

Kalimantan) dan Empowering Women Farmers through Value Addition of Local Species and 

Varieties of Mango and Citrus and linking to Market (Kediri and Magetan, East Java).  

Beberapa kegiatan diversity fair 

Fruit Catalogue 
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Beberapa konsep yang dihasilkan dari kegiatan ini seperti: konsep Custodian Farmer, Fruit 

catalogue (tool) dan CBM approach, telah diadopsi oleh beberapa instansi, seperti: Komnas 

Sumberdaya Genetik, BB Biogen, dan BBP2TP 
1.4. Potensi, Peluang, Permasalahan, dan Tantangan Serta Implikasi bagi Puslitbang 

Hortikultura 

1.4.1. Potensi dan Peluang 

1.4.1.1. Keanekaragaman Hayati dan Agroekosistem 

Sumber daya alam, terutama sumber daya hayati (biodiversity) yang hidup di daratan 

Indonesia cukup berlimpah dan tercatat menduduki posisi kedua terbesar setelah Brazil dari 

segi jumlah keragaman yang dimiliki tetapi menempati posisi pertama dalam hal kepadatan 

keragaman per satuan luas khususnya untuk jenis sumber daya hayati yang hidup di darat. 

Dengan demikian, Indonesia sudah memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) 

yang lebih baik dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju sekalipun 

(Kementerian Pertanian, 2010). Aset tersebut dapat menjadi bahan baku pengembangan 

industri hortikultura dan cadangan pangan pada masa mendatang. Selain itu, kekayaan alam 

yang melimpah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber plasma nutfah untuk merakit 

varietas-varietas unggul tanaman hortikultura yang produktif, adaptif terhadap perubahan 

iklim, berdaya saing tinggi dan mampu memenangi persaingan di pasar  domestik maupun 

pasar luar negeri. Hal ini dapat dilihat dengan beragamnya jenis komoditas hortikultura yang 

sudah sejak lama diusahakan sebagai sumber pendapatan masyarakat. 

Kondisi agroekosistem, jenis tanah, dan iklim Indonesia yang sangat beragam, baik 

dalam bentuk bentangan, ketinggian, arah angin, curah hujan, suhu dan kelembaban udara. 

Kondisi ini memberikan peluang yang sangat besar untuk mengembangkan usaha budidaya 

berbagai  jenis dan varietas tanaman hortikultura yang menghendaki persyaratan tumbuh 

berbeda (spesifik lokasi), bernilai ekonomis tinggi,  serta memiliki peluang pasar yang baik. 

Dalam menghadapi MEA, Indonesia memiliki potensi dan peluang besar sebagai basis 

produksi terluas dan terkaya di kawasan ini.  

1.4.1.2. Inovasi Teknologi 

Puslitbang Hortikultura dan berbagai Balai Besar lingkup Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian telah menghasilkan banyak paket teknologi tepat guna yang dapat 

dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan kapasitas produksi 

aneka produk hortikultura. Berbagai varietas unggul berdaya hasil tinggi;  teknologi produksi, 

pupuk dan pestisida hayati; alat dan mesin pertanian; serta aneka teknologi pascapanen dan 

pengolahan sudah cukup banyak dihasilkan para peneliti di lingkup Balitbangtan. Beberapa 

keberhasilan alih teknologi yang diprogramkan Balitbangtan membuktikan bahwa sebagian 

dari kumpulan teknologi inovatif itu mampu menjadi pemacu inovasi kegiatan agribisnis 

hortikultura.  

Puslitbang Hortikultura telah menghasilkan beberapa teknologi unggulan yang 

mendukung ketahanan antara lain varietas bawang merah off season (adaptif musim hujan) 

dengan provitas > 20 ton/ha,  VUB cabai merah  off season (adaptif musim hujan) dengan 

provitas > 10 ton/ha, teknologi pembibitan bawang merah dengan True Shallot Seed, dan 

varietas unggul tanaman hias dan buah-buahan kualitas ekspor. Beberapa keberhasilan alih 

teknologi yang diprogramkan Balitbangtan juga terbukti mampu menggiatkan kegiatan 

agribisnis hortikultura spesifik lokasi. Namun kenyataannya hanya sebagian dari aneka paket 
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teknologi ini yang telah diadopsi oleh masyarakat petani, karena berbagai keterbatasan yang 

dihadapi seperti: proses diseminasi, sistem logistik yang belum menjangkau secara cepat di 

lapangan, kelembagaan pendukung yang belum siap, minimnya skala usaha dan 

keterampilan petani, serta tingginya biaya untuk menerapkan teknologi. Namun, aneka paket 

teknologi ini belum diadopsi secara optimal oleh masyarakat petani, karena berbagai 

keterbatasan yang dihadapi seperti: proses diseminasi, kelembagaan dan skala usaha, 

keterampilan serta tingginya biaya untuk menerapkan teknologi. 

Inovasi teknologi memerlukan manajemen pengetahuan yang prima mengenai peluang 

dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan hortikultura yang dapat disikapi dengan 

Inovasi teknologi, peluang dimanfaatkan, tantangan diatasi. Oleh karena itu proses 

penciptaan dan penyebaran teknologi baru hasil penelitian tidak lepas dari upaya manajemen 

pengetahuan yang prima. 

1.4.1.3. Kerjasama Nasional dan Internasional 

Sebagai lembaga penelitian yang kompeten di bidang riset dan pengembangan 

inovasi hortikultura, Puslitbang Hortikultura dituntut mampu mengembangkan potensi di 

antaranya melalui perluasan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan 

(stakeholders) di dalam dan luar negeri. Kerja sama tersebut diarahkan pada upaya 

pemanfaatan kekayaan intelektual dari inovasi yang dihasilkan, percepatan pematangan 

teknologi; akselerasi diseminasi dan adopsi teknologi, mendukung pencapaian tujuan 

pembangunan pertanian, peningkatan capacity building, transfer teknologi, mendapatkan 

umpan balik untuk penyempurnaan teknologi, optimasi sumber daya, serta  mendapatkan 

alternatif sumber pembiayaan.    

Kerja sama yang dapat dikembangkan ke depan ialah Kerja Sama Dalam Negeri 

(KDN), Kerja Sama Luar Negeri (KLN), Kerja Sama Internal dan Alih Teknologi. Kerja sama 

tersebut mengikuti Permentan 06/2012 tentang pedoman kerjasama penelitian dan 

pengembangan pertanian dan Permentan No. 67/2012 tentang perubahan Permentan No. 

06/2012. Kerja sama dalam negeri merupakan kerja sama dengan institusi  dan swasta 

nasional, sementara kerja sama luar negeri dijalin dengan mitra internasional.  Kerja sama 

internal merupakan kerja sama yang dilakukan antara dua atau lebih Unit Kerja/Unit 

Pelaksana Teknis (UK/UPT) dalam lingkup Balitbangtan. Kerjasama dilandasi oleh prinsip 

saling membutuhkan, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling memperkuat, 

menghindari tumpang tindih kegiatan dan pendanaan dengan asas kesetaraan, keadilan, dan 

kebersamaan; dan  memperhatikan etika profesionalisme. Dalam implementasinya, kegiatan 

kerja sama dihadapkan pada beberapa tantangan terkait mekanisme kerja sama, pengelolaan 

kekayaan dan kompensasi atas penggunaan aset negara, pemanfaatan hasil  kerja sama bagi 

masing-masing pihak dan optimalisasi sumber daya. 

 

1.4.1.4. Lahan Pertanian 

Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum 

dimanfaatkan secara optimal. Sebagian lahan potensi tersebut merupakan lahan suboptimal 

seperti lahan kering, rawa, lebak, pasang surut dan gambut yang produktivitasnya relatif 

rendah, karena kendala kekurangan dan kelebihan air, tingginya kemasaman/salinitas, jenis 

tanah yang kurang subur serta keberadaan lahan di daerah lereng dataran menengah dan 

tinggi.Data dari kajian akademis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan 
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Lahan dan Air, Kementerian Pertanian pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa total luas 

daratan Indonesia adalah sebesar 192 juta ha, terbagi atas 123 juta ha (64,6 persen) 

merupakan kawasan budidaya dan 67 juta ha sisanya (35,4 persen) merupakan kawasan 

lindung. Dari total luas kawasan budidaya, yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 

juta ha, meliputi lahan basah seluas 25,6 juta ha, lahan kering tanaman semusim 25,3 juta ha 

dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta ha. Sampai saat ini, dari areal yang berpotensi 

untuk pertanian tersebut, yang sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian sebesar 47 juta 

ha, sehingga masih tersisa 54 juta ha yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian. Badan 

Pertanahan Nasional sesungguhnya memiliki data lahan yang berpotensi untuk digunakan 

sebagai pengembangan komoditas pertanian seluas 7,2 juta hektar. Namun faktanya hanya 

sedikit yang dimanfaatkan, yaitu sekitar 500 ribu hektar saja menurut Kementrian Pertanian. 

Berkaitan dengan komoditas hortikultura, masih tersedia lahan pekarangan 10,3 juta ha yang 

merupakan salah satu potensi untuk pengembangan tanaman hortikultura, khususnya 

sayuran dan buah-buahan untuk kebutuhan sehari-hari 

1.4.1.5. Tenaga Kerja Pertanian 

Jumlah penduduk Indonesia saat ini  sangat tinggi yaitu sudah mencapai lebih dari 250 

juta yang sebagian besar berada di pedesaan dan memiliki kultur budaya kerja keras, 

sesungguhnya merupakan potensi tenaga kerja untuk mendukung pengembangan pertanian. 

Sebanyak 36,11 juta orang tenaga kerja  masih menggantungkan hidupnya dari sektor 

pertanian dan sebanyak 7,71 persen di antaranya bekerja di bidang hortikultura.Besarnya 

jumlah penduduk  belum tersebar secara proporsional sesuai dengan sebaran luas potensi 

lahan serta belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mendukung 

pengembangan pertanian yang berdaya saing.  Keberadaan penduduk yang besar di suatu 

wilayah dapat ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk dapat bekerja dan 

berusaha di sektor produksi, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, sehingga potensi 

jumlah penduduk Indonesia yang besar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas 

produksi aneka komoditas pertanian khususnya hortikultura bagi pemenuhan kebutuhan 

pasar nasional dan dunia. 

1.4.1.6. Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli, dan Pasar 

Seiring dengan keberhasilan pembangunan ekonomi yang saat ini tengah giat 

dijalankan, maka pendapatan per kapita penduduk juga akan meningkat. Peningkatan 

pendapatan akan meningkatkan daya beli sehingga diharapkan juga terjadi peningkatan 

permintaan produk hortikultura.Beberapa negara Asia seperti Cina, India dan Indonesia, 

akhir-akhir ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat melebihi rata-rata 

pertumbuhan ekonomi negara-negara maju. Data International Monetary Fund (IMF) tahun 

2013 mencatat bahwa perekonomian negara berkembang dengan penduduk 75% dari 

penduduk dunia mengalami pertumbuhan antara 6 - 8%. Dalam perkembangan terakhir, 

pertumbuhan ekonomi dunia maupun Indonesia diduga akan mengalami perlambatan yaitu 

menjadi 4-5 %. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia pada triwulan III 

tahun 2015 terhadap triwulan III 2014 (y-on-y) tumbuh 4,73 persen meningkat dibanding 

triwulan II-2015 yang tumbuh 4,67 persen, namun melambat dibanding capaian triwulan III-

2014 yang tumbuh 4,92 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua 

lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai Informasi dan Komunikasi yang 

tumbuh 10,83 persen. Perlambatan itu akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk 

miskin dan mengurangi pendapatan kelas menengah di Indonesia. Tapi daya beli kaum 
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menengah itu diharapkan akan tetap merupakan kekuatan untuk pengembangan pasar 

produk hortikultura. 

1.4.1.7. Perubahan Gaya Hidup 

Kesadaran akan pola hidup sehat mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

menentukan pola konsumsinya. Gaya hidup ini umumnya mengurangi konsumsi karbohidrat 

yang disediakan oleh beras dan sumber karbohidrat lainnya dan cenderung meningkatkan 

konsumsi produk kaya protein serta produk buah dan sayuran yang banyak mengandung 

vitamin, mineral dan serat. Di samping itu sangat banyak tanaman hortikultura yang 

menghasilkan metabolit yang mempunyai fungsi tertentu dalam kesehatan (functional food). 

Selain itu pula, dengan gaya hidup modern saat ini manusia tidak hanya mengonsumsi produk 

pangan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Mereka sudah memiliki kesadaran akan 

kebutuhan batiniah yang diperoleh dari alam sekitarnya. Produk hortikultura menyediakan 

kebutuhan tersebut dari produk-produk tanaman florikultura yang memiliki  fungsi estetika. 

Perubahan budaya manusia juga menumbuhkan kesadaran kolektif yang kemudian 

mendorong terciptanya kebijakan publik untuk memelihara dan memanfaatkan fungsi 

lingkungan yang terdapat di dalam kekayaan alam berupa kawasan geografis dan isinya untuk 

kesejahteraan manusia. Di dalam kawasan tersebut pasti terdapat banyak jenis tanaman 

hortikultura atau tumbuhan dan tanaman lokal asli yang berpotensi untuk dikembangkan 

sebagai tanaman hortikultura. 

1.4.1.8. Gerakan Swadaya Masyarakat Pengembangan Hortikultura 

Di antara karakteristik pelaku usaha, termasuk Petani, hortikultura adalah lebih 

memiliki jiwa wirausaha, mandiri, berani mengambil risiko, dan sampai taraf tertentu juga 

individualistis. Kalau karakter individualistis ini dikurangi atau dihilangkan, maka mereka 

berpotensi menggerakkan usaha bersama masyarakat yang mandiri dan memberdayakan. 

Gerakan seperti itu, sedang menjamur dalam beberapa tahun terakhir dan mulai tampak ke 

permukaan melalui forum komunikasi di media sosial. Kegiatan mereka mengambil berbagai 

bentuk seperti diskusi, pelatihan, usaha bersama, dan promosi atau pemasaran produk. Di 

antara jenis gerakan tersebut yang mulai tumbuh adalah usaha membangun kemitraan inti-

plasma yang dilakukan oleh perusahaan skala menengah dengan merangkul kelompk dan 

individu petani untuk bekerjasama dalam membudidyakan tanaman yang bernilai ekonomi 

tinggi. Dalam beberapa kasus, usaha seperti ini dapat menggerakkan jumlah petani dan 

volume usaha yang signifikan, tanpa banyak bantuan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah. 

 

 

 

1.4.2. Permasalahan 

1.4.2.1. Ketersediaan Infrastruktur, Sarana Prasarana, Lahan, dan Air 

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaanya sangat memprihatinkan 

adalah jaringan irigasi. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan 

adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran 

sungai; pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan; pengembangan sumber-sumber air alternatif 
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dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan 

bawah tanah; pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan 

sumber air tanah, danau, rawa dan air hujan. Penyediaan infrastruktur dan sarana irigasi 

selama ini lebih diprioritaskan untuk tanaman pangan, khususnya padi. Infrastruktur dan 

sarana irigasi khusus untuk hortikultura belum banyak dikembangkan.  

1.4.2.2. Status dan Luas Kepemilikan Lahan (9,55 juta KK < 0,5 Ha) 

Tahun 2010 rata-rata kepemililikan lahan petani hortikultura di Indonesia hanya sekitar 

0,3 ha. Kondisi kepemilikan lahan tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya 

konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya 

fragmentasi lahan karena proses pewarisan. Konversi lahan pertanian  tidak hanya 

menyebabkan menurunnya kapasitas produksi hortikultura, tetapi merupakan salah satu 

bentuk kerugian investasi dan degradasi agroekosistem. 

1.4.2.3. Lemahnya Sistem Perbenihan Nasional 

Penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan 

peningkatan produksi karena benih merupakan investasi awal yang dapat mempengaruhi  

kuantitas maupun kualitas produksi. Agar usaha agribisnis dapat maju dan berkembang, 

maka sistem dan usaha perbenihan  harus tangguh. Sistem perbenihan terdiri atas beberapa 

subsistem yang terdiri atas : (1) subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi 

perubahan dan perkembangan selera masyarakat; (2) subsistem produksi dan distribusi 

benih; (3) dan subsistem pengawasan dan perbaikan mutu  melalui sertifikasi dan pelabelan. 

Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen tersebut sangat dipengaruhi oleh 

komponen pendukung antara lain lembaga perbenihan, sumberdaya    manusia, sarana dan 

prasarana, kebijakan pemerintah, sistem informasi, dan kesadaran konsumen dalam 

menggunakan benih bermutu. Saat ini, infrastruktur perbenihan sulit berkembang karena 

memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan 

investasi di pengusahaan perbenihan/perbibitan. Investasi swasta asing dan dalam negeri 

masih terbatas pada jenis tanaman yang diperbanyak secara generative terutama yang 

memiliki potensi dikembangkan sebagai varietas hibrida, baik tanaman sayuran maupun 

tanaman buah semusim. Teknologi yang digunakan sudah cukup maju antara lain ditandakan 

dengan digunakannya teknik jantan mandul (male sterility) dan genetika molekular. Investasi 

pada tanaman yang diperbanyak secara vegetative baru terbatas pada kentang dan berbagai 

tanaman florikultura. Teknologi yang diguakan sudah cukup maju antara lain dengan 

memanfaatkan metode perbanyakan benih dengan kultur jaringan, hidroponik dan aeroponik. 

Sedangkan tanaman buah tahunan yang umumnya diperbayak secara vegetatif belum 

menarik investor skala besar. Di lain pihak, pemerintah sebagai pendorong kegiatan 

masyarakat juga kurang menunjukkan perhatian. Perlu ada upaya yang serius untuk 

membangkitkan kelembagaan perbenihan nasional mulai dari pusat sampai daerah, termasuk 

peningkatan kapasitas kemampuan penangkar benih lokal. 

1.4.2.4. Keterbatasan Akses Petani Terhadap Permodalan dan Suku Bunga Usaha 

Tani  Masih Tinggi 

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala 

penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan 

petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan reinvestasi. Sementara itu 

akses petani secara umum terhadap penyedia layanan keuangan dalam hal ini perbankan 

sangat rendah, sehingga dukungan modal untuk agribisnis hortikultura sangat terbatas. Hal 
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ini berdampak pada rendahnya tingkat adopsi petani terhadap teknologi inovasi yang 

dihasilkan Litbang Hortikultura yang pada akhirnya berakibat pada rendahnya produktivitas 

dan kualitas produk yang dihasilkannya. Akhir-akhir ini Bank Indonesia melakukan kajian 

pengembangan klaster Agribisnis beberapa jenis komoditas termasuk cabai dan Bawang 

merah yang melingkupi aspek perbaikan budidaya, pemasaran dan pembiayaan. Dari kajian 

ini dihasilkan konsep skim Value Chain Financing yang menyediakan pinjaman modal kepada  

semua pelaku rantai  nilai yang melakukan kemitraan usaha. 

1.4.2.5. Lemahnya Kapasitas dan Kelembagaan Petani 

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat formalitas, subsisten,  dan belum 

sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan 

aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan 

bagi pengembangan usahatani dan usaha industri berbasispertanian (agroindustri). Di sisi 

lain, kelembagaan usaha yang ada di perdesaan, seperti koperasi juga belum dapat 

sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan 

teknis. Kondisi ini menjadi pertimbangan  dalam menentukan strategi diseminasi teknologi 

yang harus dilakukan oleh Puslitbang Hortikultura. 

Undang-undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura menyediakan berbagai 

provisi bagi ragam opsi pemanfaatan kelembagaan usaha hortikultura untuk pengaturan 

usaha oleh masyarakat, diseminasi hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan hortikultura, dan sebagainya. Kondisi ini menjadi pertimbangan  dalam 

menentukan strategi pengembangan inovasi usaha hortikultura berbasis hasil penelitian dari 

Balit lingkup Puslitbang Hortikultura. 

1.4.2.6. Belum Padunya Antar Sektor dalam Menunjang Pembangunan Pertanian 

Pembangunan sektor hortikultura tidak bisa berdiri sendiri, melainkan melibatkan 

banyak sektor terkait. Pertemuan koordinasi antar sektor sudah sering dilakukan, hanya saja 

mengintegrasikan secara fisik kegiatan antar sektor sangat sulit dilaksanakan. Hal ini karena 

memerlukan waktu dan tenaga untuk menelaah kegiatan antar sektor, wilayah, komoditas, 

dan waktu, sehingga menjadi lebih sinergis dan tidak tumpang tindih. Kebijakan pembiayaan 

dan fiskal yang tidak berpihak kepada penumbuhan industri berbasis hortikultura di dalam 

negeri, misalnya, menyebabkan hilangnya kesempatan bangsa Indonesia untuk menambah 

pendapatan dan memperluas lapangan kerja. Draft Peraturan Pemerintah yang mengatur 

tentang fasilitasi dan pembiayaan usaha hortikultura, serta juga PP tentang Agrowisata perlu 

segera diresmikan dan dilaksanakan.  

1.4.2.7. Kondisi Sumberdaya Puslitbang Hortikultura 

Kondisi sumberdaya Puslitbang Hortikultura terutama Sumberdaya Manusia dan 

Saran Prasarana harus menjadi perhatian khusus. Dengan banyaknya pegawai yang pensiun 

akan menimbulkan kekosongan di beberapa posisi terutama peneliti. Begitu pula dengan 

rekrutmen pegawai baru untuk tenaga administrasi yang tidak dilakukan secara ketat. Selain 

itu masih ada beberapa sumberdaya laboratorium lingkup Puslitbang Hortikultura yang belum 

terakreditasi.    

1.4.3. Tantangan 

1.4.3.1. Pemenuhan Konsumsi Hortikultura Masyarakat yang Terus Meningkat 
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Penggunaan produk hortikultura telah berkembang tidak hanya untuk kebutuhan 

sumber pangan, tetapi juga telah digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup lainnya 

seperti pemenuhan sumber nutrisi, menjagadan memperbaiki kesehatan, kebutuhan estetika, 

serta untuk seni dan budaya. Hingga saat ini, data statistik BPS yang tersedia  berkaitan 

dengan ketersediaan dan konsumsi hortikultura masih terbatas pada produk buah dan 

sayuran. Konsumsi per kapita untuk produk buah dan sayuran di Indonesia saat ini masih di 

bawah rekomendasi FAO yaitu sebesar 73 kg/kapita/tahun untuk sayuran dan 65 

kg/kapita/tahun untuk buah. Saat ini, konsumsi sayuran di Indonesia masih berkisar 40,66 

kg/kapita/tahun, sedangkan konsumsi buah sebesar 32,59 kg/kapita/tahun. Namun demikian, 

seiring dengan meningkatnya golongan kelas menengah, ada kecenderungan menurunnya 

tingat konsumsi karbohidrat dan beralih ke protein dan hortikultura.  Dengan demikian, 

subsektor hortikultura akan menjadi semakin strategis menghadapi perkembangan 

kesejahteraan masyarakat. 

1.4.3.2. Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Global 

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat  

dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah perubahan pola 

dan intensitas curah hujan, semakin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim El-Nino dan 

La-Nina yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir, kenaikan suhu udara dan 

permukaan laut, serta peningkatan frekuensi  dan intensitas bencana alam.  Bagi sektor  

pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender 

tanam, perubahan  keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan   

hewan,  serta   pada  akhirnya adalah  penurunan produksi pertanian. Di tingkat lapangan, 

kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi 

prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu menentukan awal musim 

tanam serta melakukan mitigasi dan adaptasi  terhadap perubahan iklim yang terjadi. 

Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celsius, 

sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2-3% per 

tahun. Dalam 5 tahun terakhir rata-rata luas lahan sawah yang terkena banjir dan kekeringan 

masing-masing sebesar 29.743 Ha terkena banjir (11.043 Ha diantaranya puso karena banjir) 

dan 82.472 Ha terkena kekeringan (8.497 Ha diantaranya puso karena kekeringan).  Kondisi 

ini cenderung terus meningkat pada tahun-tahun ke depan. Tantangan ke depan dalam 

menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan 

petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan upaya 

adaptasi dan mitigasi yang diperlukan.    

Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan adaptasi dan mitigasi 

terhadap dampak perubahan iklim, salah satunya melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) serta 

membangun sistem informasi iklim dan penyesuaian pola dan kalender tanam yang sesuai 

dengan karakteristik masing-masing wilayah.  Di samping itu, inovasi dan teknologi tepat 

guna sangat penting   dan strategis untuk dikembangkan dalam rangka adaptasi dan mitigasi 

terhadap perubahan iklim.  Penciptaan varietas unggul yang memiliki potensi emisi Gas 

Rumah Kaca (GRK) rendah, toleran terhadap suhu tinggi maupun rendah, kekeringan, 

banjir/genangan dan   salinitas menjadi sangat penting.   

Selain itu, Indonesia termasuk wilayah dengan frekuensi bencana alam sangat tinggi 

dan sering disebut sebagai wilayah rawan bencana. Sejumlah bencana  alam kerap terjadi 

yang meliputi erupsi  gunung berapi, gempa   bumi,  tsunami,  banjir, kekeringan   dan macam 

bencana  alam lainnya. Semua bencana alam tersebut berpotensi mengganggu aktivitas 
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perekonomian nasional mulai proses produksi, jalur distribusi, rehabilitasi ekonomi, masa 

panen, dan menimbulkan trauma bagi masyarakat korban bencana. Karena itu, kemampuan 

untuk antisipasi  bencana alam, penanganan korban bencana, serta kemampuan rehabilitasi 

ekonomi pasca bencana menjadi penting. 

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi 

dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, 

peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya 

banjir dan kekeringan. Perubahan iklim dapat menyebabkan bergesernya pola tanam, 

perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman hortikultura, serta 

pada akhirnya mempengaruhi penurunan produksi.  Tantangan ke depan dalam menyikapi 

dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan 

petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, 

mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. Penciptaan varietas yang adaptif terhadap kondisi 

cuaca ekstrim (kekeringan, genangan) merupakan langkah antisipasi yang dapat dilakukan 

oleh Puslitbang Hortikultura dalam menghadapi perubahan iklim tersebut. 

1.4.3.3. Kondisi Perekonomian Global 

Perkembangan regional dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.  Pergeseran  

pusat kekuatan ekonomi terlihat dari menguatnya peran Asia dalam dekade terakhir.  

Beberapa negara di Asia, seperti Jepang   dan Korea Selatan, telah lebih dulu maju dengan 

basis perkembangan sektor industrinya.  Selanjutnya, China dan India menyusul sebagai 

penggerak pertumbuhan ekonomi regional dengan statusnya sebagai emerging economies   

dengan populasi terbesar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.  Indonesia dan negara 

anggota ASEAN lainnya juga mulai menunjukkan kekuatannya sebagai penggerak roda   

perekonomian regional, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus melaju serta 

besarnya jumlah penduduk yang menjadikannya   sebagai modal sosial yang besar maupun 

pasar yang potensial.  Sementara  itu, pelaksanaan MEA 2015 yang menjadikan seluruh 

kawasan ASEAN menjadi pasar tunggal memberikan konsekuensi bagi Indonesia terhadap 

tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam, terutama dalam perdagangan barang  

dan jasa di kawasan ASEAN. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi besar dengan ekosistem 

yang sangat beragam dan apabila dikelola dengan baik akan dapat menyediakan berbagai 

produk yang dibutuhkan oleh pangsa pasar ASEAN. Pelaksanaan MEA 2015 telah  didahului 

dengan penerapan ASEAN FreeTrade Area (AFTA) pada tahun   1992 yang implementasinya 

secara bertahap sejak 1 Januari 1993  sampai dengan tahun 2002. 

Jika dilihat dari sisi potensi ekonomi, Indonesia merupakan salah satu emerging 

economy yang saat ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi ASEAN.  Rata-rata 

pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,3 persen, dibandingkan dengan Malaysia 5,4 persen, 

Thailand 5 persen, Singapura 1,2 persen, Filipina 6,6 persen, dan Vietnam 5,7.  Dari sisi 

jumlah penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar yakni 247 juta jiwa 

sebagai pasar potensial dan tenaga kerja. Prospek Indonesia sebagai negara dengan 

perekonomian nomor 16 di dunia, nomor 4 di Asia setelah  China, Jepang dan India, serta 

terbesar di Asia Tenggara, semakin menjanjikan karena didukung oleh melimpahnya  sumber   

daya alam, pertumbuhan konsumsi swasta dan iklim investasi yang makin kondusif. Dengan 

masyarakat ekonomi ASEAN, Indonesia akan berkesempatan mengenjot ekspor 

keberbagai negara, disisilain bila tidak  siap, dunia usaha lokal akan tergulung diterpa  produk 

impor, masyarakat ekonomi ASEAN akan membuat pertukaran tenaga kerja, modal dan 

perdagangan berlangsung terbuka  antar negara ASEAN. Dengan karakter seperti itu, 
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persaingan tidak lagi semata-mata dalam konteks antar negara, tetapi juga antar daerah 

(region) dan bahkan antar individu. 

1.4.3.4. Peningkatan Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 268,07 juta jiwa pada tahun 

2019 dan 44% penduduk berada di pedesaan dan 56% diperkotaan. Sementara kapasitas 

ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang akibat konversi lahan yang cuku ptinggi 

untuk kebutuhan perumahan dan industri. Untuk itu perlu diupayakan langkah-langkah 

strategis dalam rangka menjaga atau mengurangi laju konversi lahan yang terus terjadi.  

Sementara itu, laju urbanisasi yang tinggi dimana generasi muda cenderung meninggalkan 

perdesaan/pertanian. Sektor pertanian menjadi kurang diminati generasi penerus.  

Fenomena urbanisasi dipandang   sebagai   konsekuensi   dari berkembangnya sektor 

industri di perkotaan yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi dibandingkan sektor 

tradisional perdesaan. Kondisi ini mengakibatkan transfer tenaga kerja sektor pertanian 

perdesaan ke sektor industri di perkotaan. Pada tahun 1990 persentase penduduk. Yang 

tinggal di wilayah perkotaan hanya sekitar 30,5%, pada tahun 2010 meningkat menjadi 

44,3% dan diperkirakan pada tahun 2030 menjadi sebesar 53,7%. Laju urbanisasi ini juga 

berdampak pada semakin langkanya ketersediaan tenaga kerja muda di sektor pertanian, 

karena diserap oleh kegiatan industri di perkotaan.  Kondisi ini membuat makin dominannya 

petani berusia tua di pedesaan yang mengusahakan budidaya pertanian. Oleh karena itu 

tantangan ke depan perlu menciptakan kegiatan pertanian yang lebih diminati oleh 

generasi muda. Salah satunya adalah pengembangan agro industri dan bio industri di 

pedesaan dengan teknologi yang dapat semakin mengurangi kekumuhan dan beban 

fisik pekerjaan.  

Isu yang juga menjadi titik perhatian adalah kurangnya tenaga profesional 

dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pertanian yang terjun ke dunia usaha 

pertanian. Hal ini terkait dengan rendahnya jiwa wirausaha pada generasi muda kita. 

Hal ini menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan kewirausahaan di 

berbagai fakultas atau jurusan berorientasi pertanian. 

1.4.3.5. Distribusi dan Pemasaran Produk Hortikultura 

Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan diperlukan aksesibilitas dan sarana 

transportasi yang lebih efisien. Masalah yang  dijumpai dalam mendukung  kelancaran 

distribusi dan akses terhadap produk hortikultura adalah: (1) infra struktur distribusi, (2) sarana 

dan prasarana pascapanen, (3) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah serta 

isolasi daerah, (4) sistem informasi pasar, (5) keterbatasan lembaga pemasaran daerah, (6) 

hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (7) kasus penimbunan 

komoditas oleh spekulan, (8) adanya penurunan akses terhadap produk hortikultura karena 

terkena bencana. 

Kestabilan pasokan sangat berpengaruh terhadap perkembangan harga yang 

terjadi, oleh sebab itu ketersediaan sarana dan prasarana distribusi sangat berpengaruh 

terhadap kelancaran distribusi produk tersebut. Ke dalam prasarana distribusi itu 

termasuk juga jalan di kawasan budi daya yang seharusnya dapat menyalurkan 

sarana produksi sampai ke lahan budi daya dan dapat mengangkut produk dari 

kawasan budi daya itu dalam unit kendaraan yang sama dengan yang 

mengangkutnya ke kawasan pemasaran. Dengan kata lain, daya dukung jalan di 
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kawasan budi daya itu harus dapat menampung ukuran alat transportasi yang besar 

agar biaya transportasi menjadi murah. 

Dari sudut pandang produsen hortikultura, pemasaran merupakan bagian hilir dari 

segala upaya yang dilakukan dalam   kegiatan produksi. Dalam pasar dan   pemasaran, faktor 

kualitas, kontinuitas dan kuantitas produk menjadi faktor kunci. Tantangan kedepan bagi 

produsen adalah bagaimana memproduksi produk hortikultura yang memenuhi standar 

mutu, kontinuitas pasokan   yang terjamin serta dalam skala kuantitas yang memenuhi 

permintaan pelanggan. Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) merupakan 

salah satu tantangan yang harus dapat dihadapi untuk dapat memenuhi syarat dan 

meningkatkan daya saing dari suatu produk pertanian dengan lebih baik. Namun sebaliknya, 

apabila produk dalam negeri tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan 

kuantitas yang diminta, maka pasar dalam negeri akan diisi oleh produk sejenis yang berasal 

dari impor. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing dari suatu 

produk pertanian menjadi lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk dalam negeri tdak 

mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka pasar dalam 

negeri akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor. 

1.4.3.6. Sistem Produksi 

Transformasi sistem produksi diarahkan dari pengelolaan yang bersifat subsisten ke 

arah sistem usaha tani berpola industri pada skala massal dengan penerapan teknologi 

inovatif mutakhir. Penerapan tenologi inovatif modern adalah pengusahaan hortikultura tidak 

hanya sekedar melaksanakan kegiatan mekanisasi pertanian, tetapi mencakup proses 

peningkatan nilai tambah, sampai pada koordinasi dan integrasi vertikal antara sektor hulu 

dan sektor hilir yang ramah lingkungan. Hilirisasi subsektor hortikultura didefinisikan sebagai 

suatu proses konsolidasi usahatani hortikultura dan disertai dengan koordinasi vertikal 

agribisnis dalam satu alur produk melalui mekanisme non pasar, sehingga karakteristik 

produk akhir yang dipasarkan dapat dijamin dan disesuaikan dengan preferensi konsumen 

akhir. 

1.4.4. Implikasi Bagi Litbang Hortikultura 

Potensi yang kita miliki dan tantangan yang harus dihadapi itu akan berimplikasi 

terhadap kebijakan yang harus diambil oleh Puslitbang Hortikultura terkait tugas pokok dan 

fungsinya, sehingga potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tantangan 

serta permasalahan yang dihadapi dapat dijawab dengan baik. 

1.4.4.1. Meningkatkan Produktivitas Usahatani Hortikultura 

Kondisi produktivitas komoditas hortikultura di sentra produksi masih jauh di bawah 

potensi genetiknya, karena belum diterapkannya teknologi hasil penelitian secara 

komprehensif sesuai dengan kondisi spesifik di lokasi yang bersangkutan dan permintaan 

pasar. Di antara faktor penyebab tidak diterapkannya hasil penelitian adalah kurang efektifnya 

sistem penyaluran hasil penelitian, lemahnya penyuluhan dan pendampingan dalam kegiatan 

usaha pertanian, kurangnya kapasitas pelaku usaha dalam mencari dan menerapkan praktisi 

usaha yang inovatif, serta keterbatasan kemampuan permodalan petani untuk menerapkan 

praktisi usaha yang inovatif, khususnya untuk membeli sarana produksi. Harga biaya lahan, 

tenaga kerja, benih, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, dan bahan sarana produksi 

lainnya yang cenderung terus meningkat juga semakin membebani biaya produksi.  
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Di sisi lain degradasi kualitas lahan, air dan udara juga terjadi akibat budidaya produksi 

yang tidak ramah lingkungan, misalnya dalam pembukaan lahan dan budidaya tanaman di 

daerah dengan kemiringan curam, penggunaan pupuk dan pestisida sintetik yang berlebihan, 

serta perlakukan pasca pakai terhadap bahan sarana produksi berbahan besi, kaleng dan 

plastik. Untuk dapat meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus meningkatkan nilai 

tambah melalui pengurangan biaya produksi serta menjaga produktivitas lahan dan sumber 

air, maka tantangan pengembangan hortikultura ke depan adalah bagaimana memajukan 

industri benih untuk menghasilkan benih bermutu dengan harga murah, mendorong 

penciptaan dan penyebaran teknologi ramah lingkungan, serta penyediaan berbagai skim 

pembiayaan dan fasilitas bantuan lainnya yang dirancang untuk mendorong petani 

menerapkan teknologi hortikultura yang ramah lingkungan. Dalam semua usaha tersebut 

Puslitbang Hortikultura dapat berkontribusi melalui kegiatan analisis kebijakan, penelitian 

berorientasi komoditas, maupun perancangan diseminasi hasil penelitian yang melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan. 

Peningkatan produktivitas di sektor hortikultura dapat diupayakan melalui penciptaan 

varietas unggul yang memiliki tingkat produktivitas tinggi termasuk pengembangan teknologi 

perbibitan yang inovatif, misalnya perbibitan bawang merah dengan sistem biji (True Shallot 

Seed-TSS).  SIstem budidaya tanaman hortikultura secara intensif di lahan sempit melalui 

teknologi vertikultur, hidroponik, roof garden, dan wall garden merupakan salah satu upaya 

intensifikasi budidaya hortikultura dengan iklim yang cenderung dapat dimodifikasi sehingga 

dapat lebih mudah untuk meningkatkan produktivitasnya. 

1.4.4.2. Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Agroinput Berbasis Kelestarian 

Sumber Daya 

Masih terkait dengan masalah produktivitas dan efisiensi di atas, saat ini produktivitas 

beberapa komoditas hotikultura tidak optimal yang diakibatkan oleh menurunnya kesuburan 

fisik tanah pertanian dan kesalahan penggunaan salah satu pupuk tunggal yaitu pupuk 

nitrogen secara berlebihan, sedangkan penggunaan jenis pupuk lainnya (P, K dan unsur 

mikro) masih sangat kurang. Untuk dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan lahan 

sekaligus mengurangi konsumsi pupuk N, maka harus diselenggarakan gerakan nasional 

penggunaan pupuk majemuk secara berimbang dengan menurunkan proporsi penggunaan 

pupuk kimia dan meningkatkan penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki kesuburan 

fisik tanah. Puslitbang Hortikultura perlu berkontribusi dalam gerakan nasional tersebut 

melalui penelitian yang bersangkutan dan kegiatan diseminasi hasilnya yang relevan. 

1.4.4.3. Memperbaiki dan Membangun Infrastruktur Lahan dan Air Serta Sistem 

Perbenihan 

Lahan dan air merupakan faktor produksi utama, sedangkan benih merupakan sarana 

produksi utama produksi hortikultura, sehingga keberadaan dan berfungsinya infrastruktur 

lahan, air serta benih merupakan prasyarat keberhasilan proses produksi hortikultura. 

Tantangan ke depan adalah bagaimana merencanakan dan mengelola penyediaan dan 

pemeliharaan infrastruktur dasar di wilayah sentra produksi lama dan wilayah pengembangan 

baru di tengah keterbatasan anggaran dengan melibatkan sebesar-besarnya partisipasi 

masyarakat. Kegiatan analisis kebijakan yang dlaksanakan Puslitbang Hortikultura dalam 

kerja sama dengan institusi terkait dapat ikut merancang sistem penyediaan dan pengelolaan 

lahan dan air serta sistem perbenihan yang diperlukan. Sedangkan penelitian terkait efisiensi 

lahan dan air serta penciptaan varietas unggul baru dan penyebaran benihnya dapat 

dilakukan oleh Balit terkait lingkup Puslitbang Hortikultura. 
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1.4.4.4. Mendukung Upaya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas 

Hortikultura 

Nilai tambah dan daya saing produk hortikultura terkait dengan penggunaan varietas 

dan teknologi budi daya, pasca panen dan pengolahan yang digunakan. Faktor manajemen 

penasaran juga turut berpengaruh di dalamnya. Peningkatan daya saing juga sangat relevan 

dDengan semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor hortikultura serta 

ketatnya standar mutu di pasar ekspor sebagai instrumen non-tariff barier yang kerap 

diberlakukan banyak negara di era globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin 

menekan dan mengancam daya saing produk-produk hortikultura. Meningkatkan daya saing 

produk pertanian melalui peningkatan mutu dan produktivitas, pengembangan produk, 

derivasi produk serta memperluas pangsa dan negara tujuan ekspor yang didorong dengan 

upaya peningkatan kerjasama ekonomi antar wilayah (kawasan), baik dalam skala nasional 

(antar daerah) maupun kerja sama regional. Pengembangan sumber daya genetik dan 

penciptaan varietas baru yang mempunyai nilai tambah dan daya saing yang tinggi perlu 

dilakukan. Selain melalui pemanfaatan SDG tersebut, Puslitbang Hortikultura menciptakan 

teknologi untuk memperbaiki mutu produk dan menciptakan nilai tambah sehingga daya saing 

produk hortikultura dapat ditingkatkan. Penelitiaan tersebut dapat dilakukan oleh Balit lingkup 

Puslitbang Hortikultura secara sendiri maupun dalam kerja sama dengan lembaga penelitian 

lain di dalam maupun di luar Balitbangtan. Sebagian permasalahan juga dapat diatasi dengan 

perumusan kebijakan yang sesuai.  

Hortikultura yang memiliki ragam jenis tumbuhan dengan aneka ragam karakter dan 

fungsi sangat prospektif dalam percaturan ekonomi nasional dan global. Untuk itu, kegiatan 

bio-prospecting serta penelitian dan kajian yang berorientasi pasar dengan tema rantai nilai 

global (global value chain) dan segi pasar (market intelligence) harus diperkuat untuk 

menghasilkan rujukan bagi perumusan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan 

hortikultura ke depan. 

1.4.4.5. Melanjutkan Dukungan Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura 

Sebagai Rintisan Terbentuknya TTP dan TSP Berbasis Komoditas 

Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura (PKAH) merupakan salah satu 

implementasi kebijakan Kementerian Pertanian, bahwa pembangunan komoditas unggulan 

diarahkan pada pengembangan kawasan yang terpadu secara vertikal dan/atau horizontal 

dengan konsolidasi usaha produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya 

saing tinggi di pasar lokal maupun internasional. Program tersebut perlu didukung secara 

optimal agar memberi dampak nyata terhadap peningkatan nilai PDB,  pendapatan ekspor 

dan kesejahteraan petani.  Salah satu dukungan yang diperlukan dalam pengembangan 

kawasan agribisnis hortikultura ialah penerapan inovasi sebagai faktor utama peningkatan 

daya saing dan nilai tambah. Mengingat peran inovasi di dalam pengembangan kawasan 

agribisnis hortikultura sangat strategis, maka dukungan penerapan inovasi perlu dilakukan 

secara sistemik.  Hal ini diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja keseluruhan subsistem 

agribisnis di dalam kawasan, sehingga mampu menumbuhkan pembangunan ekonomi di 

daerah.  

Dukungan inovasi tekonologi harus dirumuskan secara komprehensif agar memberi 

dampak nyata terhadap pengembangan kawasan hortikultura di wilayah yang telah 

ditetapkan. Perumusan dukungan inovasi perlu mempertimbangkan seluruh aspek agar 

inovasi yang diintroduksikan dapat diadopsi dan berkembang secara luas di dalam kawasan 
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hortikultura.  Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan dukungan inovasi 

dalam pengembangan kawasan agrobisnis hortikultura ialah sebagai berikut : 

a. Kondisi biogeofisik, termasuk komoditas utama, tanah dan agroklimat di dalam kawasan 

b. Kondisi insfrastruktur yang pada saat ini, termasuk jalan, sarana transportasi, jaringan 

irigasi, ketersediaan lahan dan sarana pendukung lainnya  

c. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, termasuk kebiasaan 

pengelolaan usaha tani, ketersediaan sumberdaya, kemampuan adopsi, komunikasi,  

pendidikan, dan kondisi sosiologis  

d. Status teknologi, sistem produksi, perbenihan, pasca panen, pemasaran, daya saing 

produk, pengembangan dan nilai tambah produk 

e. Keberadaan kelembagaan petani, kelembagaan usaha, kelembagaan pemasaran dan 

kelembagaan keuangan 

f. Keberadaan agen pengembangan inovasi, termasuk lembaga penyuluhan 

g. Ketersediaan dan keterjangkauan (accessibility dan affordability) sistem bantuan 

pembiayaan yang berpihak pada pengembangan produk hortikultura di kawasan 

agrobisnis hortikultura untuk pasar di dalam maupun luar negeri. 

Seluruh aspek tersebut dikaji melalui kegiatan Participatory Rural Appraisal (PRA) 

dengan melibatkan masyarakat setempat. Hasil kajian selanjutnya digunakan untuk bahan 

penyusunan rumusan dukungan inovasi. Perumusan dukungan inovasi perlu dilakukan 

secara partisipatif melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait agar pelaksanaannnya 

sejalan dengan keperluan masyarakat setempat dan searah dengan program pembinaan 

instansi pemerintah terkait di daerah maupun di tingkat pusat.  Prinsip pemberian dukungan 

inovasi ialah memberikan motivasi kepada stakeholder dalam membangun kawasan 

hortikultura dengan memasukkan unsur  inovasi sebagai elemen utama di dalamnya.  

1.4.4.6. Memperbaiki Kondisi Sumberdaya dan Manajemen Puslitbang Hortikultura 

Menghadapi semua tantangan yang ada Puslitbang Hortikultura harus memperbaiki 

kondisi sumberdaya dan manajemennya. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dapat 

dilakukan dengan peningkatan pelatihan-pelatihan baik jangka pendek atau jangka panjang. 

Rekrutmen pegawai juga perlu ditinjau ulang agar dapat memenuhi kebutuhan sumberdaya 

manusia yang tepat. Begitu pula dengan perbaikan sumberdaya sarana prasarana seperti 

laboratorium, kebun, rumah kaca/rumah kasa, dan gudang/bangsal pasca panen yang perlu 

ditingkatkan akreditasinya.  

Revitalisasi kebun percobaan juga sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 

kegiatan penelitian dan pengkajian secara komprehensif dan mampu menciptakan inovasi 

yang siap diterapkan di tingkat petani. Dalam pengelolaan sumber daya itu juga tidak boleh 

diabaikan pengelolaan aset tak berwujud antara lain dalam bentuk hak kekayaan intelektual 

dan perbendaharaan pengetahuan yang dimiliki. Selain itu aspek kordinasi internal Puslitbang 

Hortikultura dan kordinasi lintas unit kerja lingkup Balitbangtan perlu diperbaiki dengan 

semangat budaya dan manajemen korporasi yang prima.  
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

Visi dan misi Puslitbang Hortikultura tahun 2015-2019 dirumuskan dengan 
memperhatikan dinamika lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta kondisi yang diharapkan pada tahun 2019. 

2.1. Visi  

Visi Puslitbang Hortikultura untuk tahun 2015-2019 adalah “Menjadi lembaga 
penelitian dan pengembangan hortikultura terkemuka untuk menghela terwujudnya 
pertanian bioindustri hortikultura berkelanjutan”. 

2.2. Misi 

(1) Menghasilkan invensi dan  inovasi terobosan serta mendukung penyediaan logistik 
inovasi di lapangan untuk mendukung pengembangan pertanian bioindustri hortikultura; 

(2) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya penelitian baik yang berwujud 
maupun tidak berwujud, serta memanfaatkannya secara efektif, efisien dan akuntabel 
untuk mewujudkan lembaga litbang hortikultura yang terkemuka; 

(3) Menerapkan  corporate management dalam penyelenggaraan litbang hortikultura 
dengan mengacu pada tercapainya scientific recognition  dan impact recognition; 

(4) Mengembangkan  jejaring kerjasama nasional melalui penguatan LITKAJIBANGRAP 
dan kerjasama internasional menuju peningkatan profesionalisme dan kompetensi 
kelembagaan yang mampu menghasilkan inovasi terobosan  untuk pengembangan 
pertanian hortikultura bioindustri yang berkelanjutan. 

2.3. Tujuan 

(1) Menghasilkan  varietas unggul, benih sumber  bermutu, dan teknologi pendukungnya,  
untuk pengembangan  pertanian bioindustri hortikultura  berkelanjutan  melalui 
pemanfaatan biosain,  bioenjinering dan teknologi informasi; 

(2) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia dan penelitian untuk 
mendukung  program utama Kementerian Pertanian yang bersifat massal dan 
berdampak langsung ke masyarakat melalui rekomendasi kebijakan, penerapan 
teknologi inovatif dan penyediaan SDM professional; 

(3) Meningkatkan  kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam melaksanakan penelitian 
dan pengembangan hortikultura, mendiseminasikan iptek,  serta membangun jejaring 
kerjasama nasional  dan internasional. 

2.4. Tata Nilai 

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Puslitbang Hortikultura menetapkan 
tata nilai yangmenjadi pedoman dalam pola kerja dan mengikat seluruh komponen yang ada 
di Puslitbang Hortikultura.  Tata nilai tersebut antara lain: 

1. Puslitbang Hortikultura  merupakan lembaga yang terus berkembang dan  Fast Learning 
Organization; 

2. Puslitbang Hortikultura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengedepankan 
prinsip terkoordinasi, efisien, efektif dan disiplin tinggi; 

3. Mengutamakan penerapan corporate management dalam menghasilkan teknologi 
inovatif maupun memecahkan permasalahan pertanian hortikultura; 
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4. Menjunjung tinggi integritas lembaga dan personal dengan mengikuti peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan kerja;  

5. Bekerja secara cerdas, cermat, keras, ikhlas, tuntas dan mawas. 

 

2.5. Sasaran Kegiatan 

(1) Tersedianya  varietas unggul baru hortikultura melalui metode konvensional dan 
inkonvensional, serta terdistribusinya benih sumber dalam mendukung sistem pertanian 
bioindustri hortikultura berkelanjutan;   

(2) Tersedianya teknologi produksi hortikultura yang berbasis teknologi maju dan ramah 
lingkungan untuk mendukung terwujudnya sistem pertanian bioindustri berkelanjutan; 

(3) Tersedianya rekomendasi kebijakan 

(4) Tersedianya jejaring kerja nasional dan internasional yang kuat untuk mendukung 
terwujudnya lembaga litbang hortikultura yang  terkemuka. 

(5) Terselenggaranya diseminasi inovasi hortikultura 

 

2.6. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja 

Komponen kegiatan di masing-masing UPT lingkup Puslitbang Hortikultura terdiri atas: 
(a) Pengelolaan plasma nutfah, (b) Perakitan Varietas Unggul Baru (VUB), (c) Penyediaan 
benih sumber, (d) Penguatan kelembagaan UPBS, (e) Penyediaan teknologi menuju 
pertanian bioindustri, (f) Diseminasi teknologi inovatif, dan (g) Manajemen pengembangan 
kerjasama litbang, dan (h) Pengelolaan satker mencakup keuangan dan perlengkapan, serta 
rumah tangga dan kepegawaian, (i) Peningkatan layanan perkantoran, (j) Perencanaan dan 
anggaran, (k) Monitoring dan evaluasi, (l) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana, 
(m) Pengadaan bangunan, dan (n) Pengadaan peralatan.   

IKU Puslitbang Hortikultura disajikan pada Tabel 12 meliputi jumlah VUB hortikultura 
dan benih sumber, jumlah Teknologi hortikultura menuju pertanian bioindustri, , tersedianya 
jumlah rekomendasi kebijakan, tersedianya jejaring kerjasama nasional dan internasional 
yang kuatuntuk mendukung terwujudnya lembaga litbang hortikultura yang  terkemuka, dan 
terselenggaranya diseminasi inovasi hortikultura. 

 

Tabel 12. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Puslitbang Hortikultura 2015-2019 

No. Sasaran Indikator Kinerja 

1. Tersedianya VUB 
Hortikultura dan Benih 
Sumber  
 

Jumlah VUB  hortikultura yang adaptif terhadap lingkungan 
dan Benih Sumber 

2. Tersedianya Teknologi  
Hortikultura Menuju 
Pertanian BioIndustri 

Jumlah teknologi hortikultura unggul menuju pertanian 
bioindustri 

3. Tersedianya Rekomendasi 
Kebijakan  

Jumlah rekomendasi kebijakan litbang  
hortikultura  

4. Tersedianya jejaring 
kerjasama nasional dan 
internasional yang kuatuntuk 
mendukung terwujudnya 
lembaga litbang hortikultura 
yang terkemuka.  

Jumlah kerjasama  nasional dan internasional yang kuat 
untuk mendukung terwujudnya lembaga litbang hortikultura 
yang  terkemuka 

5. Terselenggaranya 
Diseminasi Inovasi 
Hortikultura 

Jumlah Diseminasi Inovasi Hortikultura 
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BAB III 
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA 

KELEMBAGAAN 
 

Arah kebijakan Puslitbang Hortikultura dalam pembangunan hortikultura mengacu 

pada tiga dokumen penting yaitu sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2015-2019, 

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2015-2019, dan Renstra Balitbangtan 

Tahun 2015-2019. Pembangunan pertanian dalam lima tahun ke depan berlandaskan pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-tiga (2015- 2019), di mana 

RPJMN tersebut sebagai penjabaran dari Visi dan Program Aksi Presiden/Wakil Presiden 

Joko Widodo dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional 2005-2025. Visi pembangunan dalam RPJM 2015-2019 adalah 

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong 

Royong”. Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi dan Sembilan Agenda Prioritas (Nawa 

Cita). Ideologi, Pancasila 1945 dan Trisakti menjadi ideologi bangsa sebagai penggerak, 

pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah. 

Kesembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) lima tahun ke depan ialah (1) Menghadirkan 

kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh 

warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan 

terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan 

desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan 

reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) 

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan 

daya saing di pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 

menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter 

bangsa, dan (9) Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.  

Berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) tersebut, maka agenda 

prioritas di bidang pertanian terdiri dari dua hal, yaitu Peningkatan Agroindustri, dan 

Peningkatan Kedaulatan Pangan.  

Peningkatan Agroindustri merupakan bagian dari agenda 6 Nawa Cita (Meningkatkan 

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional). Sasaran dari peningkatan 

agroindustri adalah: (a) meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta 

produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif, (b) meningkatnya jumlah 

sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor, dan (c) berkembangnya agroindustri 

terutama di perdesaan. Komoditi hortikultura yang menjadi fokus dalam peningkatan 

agroindustri di antaranya mangga, nenas, manggis, salak, jeruk, bawang merah, cabai, 

kentang,  anggrek, krisan dan lili. 

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi 

pertanian yang telah ditetapkan tersebut, arah kebijakan difokuskan pada: (1) peningkatan 

produktivitas dan mutu hasil hortikultura komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan 

substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di 

perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan 

meliputi:  

a. Revitalisasi hortikultura rakyat,  

b. Peningkatan dan pengembangan mutu hasil hortikultura 

c. Pengembangan agroindustri perdesaan,  
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d. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan  

pemasaran,  

e. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif. 

3.1. Arah Kebijakan Litbang Pertanian 

Arah kebijakan pengembangan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan 

dilaksanakan di berbagai bidang, dan yang terkait dengan tupoksi Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Hortikultura adalah : 

(1) Mengelola  dan memanfaatkan SDG hortikultura dalam perakitan VUB; 

(2) Memfokuskan penyediaan VUB, benih bermutu, dan teknologi inovatif berbasis HKI 

dengan memanfaatkan SDG lokal untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri, 

substitusi impor, bahan baku industri, meningkatkan devisa, mengatasi permasalahan 

lahan suboptimum dan mengantisipasi dampak perubahan iklim; 

(3) Mengkonsolidasikan hasil-hasil penelitian dan memformulasikannya dalam bentuk 

rakitan teknologi untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang; 

(4) Mendorong peningkatan adopsi melalui diseminasi dan rekomendasi pengembangan 

inovasi hortikultura untuk peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dan konsumen 

hortikultura; 

(5) Menganalisis dan menyusun rancangan kebijakan yang terkait langsung dengan 

permasalahan pengembangan agribisnis hortikultura; 

(6) Memberdayakan secara optimal kompetensi SDM dan ketersediaan fasilitas untuk 

mendukung pelaksanaan penyediaan invensi dan pengembangan inovasi sesuai 

kebutuhan; 

(7) Mempercepat peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya penelitian 

hortikultura melalui perencanaan dan implementasi pengembangan institusi yang 

berkelanjutan; 

(8) Memperluas  jaringan IPTEK hortikultura, membangun kemitraan, dan meningkatkan 

interaksi dengan pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan penelitian tematik 

mendorong terbangunnya klaster industri hortikultura berbasis inovasi. 

3.2. STRATEGI (PENCAPAIAN SASARAN) 

Strategi yang akan ditempuh untuk mencapai luaran (output) kegiatan penelitian dan 

pengembangan hortikultura dalam kurun waktu 2015 – 2019 ialah: 

a) Optimasi dan pengembangan sumberdaya manusia dan penelitian dalam rangka 

memacu peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian (scientific recognition), dan 

menghasilkan produk hortikultura berwawasan lingkungan, aman dan sehat serta 

dihasilkan dalam waktu yang singkat, efisien dan berdampak luas (impact recognition) 

melalui kegiatan diseminasi yang intensif; 

b) Meningkatkan  perakitan dan penyediaan varietas/galur unggul (yang dapat menjawab 

permasalahan dan preferensi konsumen), benih, dan inovasi sistem perbenihan 

berdaya saing serta memperkuat Unit Pengelolaan Benih Sumber (UPBS); 

c) Memanfaatkan  teknologi yang bersifat high technology untuk analisis genom dan 

ekspresi gen dalam mempercepat penciptaan varietas unggul baru hortikultura; 

d) Mengembangkan inovasi teknologi yang tepat guna sesuai dengan permasalahan; 
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e) Meningkatkan  kerja sama penelitian dan pengembangan dengan lembaga nasional dan 

internasional terutama untuk mewujudkan industri hortikultura yang tangguh; 

f) Meningkatkan  promosi dan diseminasi hasil penelitian melalui spektrum multi channel 

kepada seluruh stakeholders nasional melalui jejaring PPP  (public-private–

partnership), maupun internasional untuk mempercepat proses pencapaian sasaran 

pembangunan hortikultura (impact recognition) pengakuan ilmiah internasional 

(scientific recognition) dan perolehan sumber-sumber pendanaan penelitian lainnya di 

luar APBN (external fundings); 

g) Meningkatkan  kuantitas, kualitas dan kapabilitas sumberdaya penelitian melalui 

perbaikan sistem rekrutmen dan pelatihan SDM, penambahan sarana dan prasarana, 

dan struktur penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan institusi litbang hortikultura 

dalam mewujudkan sistem bioindustri hortikultura berkelanjutan; 

h) Mengoptimalkan  pemanfaatan dana penelitian melalui re-focusing program, penajaman 

sasaran dan target, serta efisiensi prosedur dan metode penelitian. 

3.3. Program dan Kegiatan 

Puslitbang Hortikultura, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan 

pengembangan tanaman hortikultura, sebagai salah satu kegiatan pada “Program Penciptaan 

Teknologi dan Pertanian Bioindustri Berkelanjutan” (Renstra Kementerian Pertanian 2015-

2019).   

3.3.1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 

Puslitbang Hortikultura juga melakukan penelitian dan pengembangan kegiatan-

kegiatan unggulan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi, kesehatan dan lingkungan, memiliki daya saing global, serta mensubstitusi produk 

hortikultura impor. Selain itu, Puslitbang Hortikultura melakukan kegiatan blok program yang 

merupakan corporate program Balitbangtan yang disusun secara tematik, komprehensif, 

scientific based dan cross cutting issues.  Kegiatan-kegiatan Penelitian dan Pengembangan 

Hortikultura menghasilkan indikator kinerja atau output yang terukur dengan satuan yang 

spesifik untuk kurun waktu 2014-2019.   Output yang dihasilkan merupakan bagian integratif 

dengan outcome program di tingkat Balitbangtan.  

3.3.1.1. Kegiatan Unggulan Hortikultura 

Kegiatan unggulan hortikultura meliputi hal-hal sebagai berikut: 

A. Batasan / Definisi Kegiatan Unggulan 

Kegiatan unggulan adalah kegiatan penelitian komoditas yang diminati oleh produsen 

dan konsumen, memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kesehatan 

dan lingkungan, memiliki daya saing global, serta dapat mensubstitusi produk hortikultura 

impor.  Komoditas yang ditangani difokuskan pada sumberdaya genetik lokal yang 

memiliki karakteristik di atas 

B. Identifikasi Kegiatan Strategis/Terobosan/Unggulan 

Kegiatan strategis/terobosan/unggulan meliputi kegiatan penelitian yang mampu 

meningkatkan produktivitas dan kualitas secara berkelanjutan, serta adaptif terhadap 

perubahan iklim dan lingkungan sub-optimal. Kegiatan-kegiatan tersebut memberikan 

sumbangan terhadap peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta peningkatan 

pendapatan dan ekspor. Selain itu, kegiatan strategis/terobosan/unggulan berkaitan 
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dengan functional food dalam rangka mendukung program peningkatan kesehatan 

masyarakat a.l. produk-produk antioksidan, beta karotin, minyak atsiri, parfum, kosmetik, 

pewarna, sumber protein pakan, pupuk hayati dan biopestisida 

C. Prioritas  Kegiatan Unggulan Puslitbang Hortikultura 

Prioritas kegiatan unggulan mencakup: 

(1) Ekplorasi, koleksi, karakterisasi, evaluasi, konservasi dan pemanfaatan plasma 

nutfah hortikultura strategis yang memiliki sifat-sifat unggul seperti umur genjah, 

produksi tinggi, kualitas baik, tahan simpan dan tahan terhadap cekaman biotik dan 

abiotik, serta dapat digunakan sebagai pangan fungsional, minyak atsiri, parfum, 

kosmetik, pewarna, sumber protein pakan, pupuk hayati dan biopestisida; 

(2) Perakitan varietas unggul dan teknologi hortikultura yang berdaya hasil tinggi, 

berkualitas, umur genjah, tahan OPT, tahan simpan dan tahan terhadap cekaman 

perubahan iklim yang berbasis sumberdaya genetik lokal; 

(3) Perakitan  varietas dan teknologi hortikultura yang produktif dan efisien pada lahan 

sub optimal sepert lahan kering, lahan rawa, lahan gambut, lahan masam dan lahan 

bersalinitas tinggi; 

(4) Sistem  produksi dan distribusi benih hortikultura, serta kelembagaan pendukungnya 

(5) Verifikasi paket teknologi dan analisis usahatani untuk pengembangan; 

(6) Diseminasi dilakukan untuk memperkenalkan inovasi teknologi yang memiliki 

karakteristik unggul,  teknologi  yang sudah mantap dan teruji, serta dilaksanakan 

tepat sasaran dan tepat waktu; 

(7) Penyusunan  rancang bangun bioindustri berbasis hortikultura 

(8) Pengembangan  dan komersialisasi inovasi teknologi diarahkan pada terwujudnya 

bioindustri berbasis hortikultura. 

D. Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Unggulan 

Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan meliputi: 

(1)   Perencanaan 

Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan terdiri dari : 

a) Mekanisme perencanaan bersifat terpadu (lintas disiplin) dan melibatkan 

partisipasi stakeholders yang dilakukan dengan metode Focus Group 

Discussion (FGD); 

b) Waktu perencanaan sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan oleh 

Balitbangtan (Permentan 44/2011) 

c) Diseminasi, pengembangan dan komersialisasi inovasi teknologi bersifat 

holistik, terintegrasi, sesuai dengan karakteristik inovasi dan kebutuhan 

stakeholders, serta menggunakan media diseminasi yang efektif dan efisien. 

(2)   Pelaksanaan  Kegiatan Penelitian Unggulan 

Pelaksanaan kegiatan penelitian unggulan mencakup: 

a) Kegiatan  penelitian unggulan dilakukan oleh tim lintas disiplin dengan 

penanggung jawab sesuai dengan persyaratan yang berlaku (Pedum 
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Kelembagaan Internal Badan Litbang yaitu minimal peneliti madya atau S3 

sesuai kompetensi di bidangnya); 

b) Pelaksanaan penelitian unggulan yang melibatkan stakeholders dan/atau 

bersifat participatory; 

c) Diseminasi, pengembangan dan komersialisasi inovasi teknologi dilaksanakan 

oleh tim multidisiplin yang melibatkan stakeholders dengan sasaran yang jelas 

dan terukur. 

3.3.2. Kegiatan Blok Program 

Kegiatan blok program meliputi kegiatan penelitian komoditas hortikultura menjawab isu 

strategis jangka pendek dan menengah, yang dihela oleh Puslitbang Hortikultura. 

3.3.2.1. Batasan/Definisi Blok Program 

Kegiatan blok program merupakan corporate program Balitbangtan yang dapat disusun 

secara tematik, konprehensif, scientific based dan cross cutting issues yang dikendalikan 

dalam kesatuan manajemen yang tidak dibatasi oleh klasterisasi UK/UPT.  

3.3.2.2. Identifikasi Kegiatan Blok Program Lintas UK/UPT 

Kegiatan blok program meliputi kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas, daya saing 

produk hortikultura nasional, serta meningkatkan pendapatan petani. 

3.3.2.3. Prioritas Kegiatan Blok Program Puslitbang Hortikultura 

Dalam Prioritas Kegiatan Blok Program Puslitbang Hortikultura disusun beberapa target, 

isu dan kegiatan blok program dan unit kerja yang terlibat di dalamnya (Tabel 13) 

Tabel 13.  Target, Isu dan Kegiatan Blok Program Puslitbang Hortikultura tahun 2015-

2019 

Target Isu Blok Program 
Lembaga 
Penghela 

Institusi Terkait 

Daya saing 
dan nilai 
tambah 

- Lahan sub 
optimal 

- Perubahan iklim 
- Degradasi lahan 
- Pencemaran 

lingkungan 

Pengembangan 
agribisnis varietas 
unggul adaptif 
terhadap perubahan 
iklim di lahan sub 
optimal 

Puslitbang 
Hortikultura 
 
 
 
 

BBSDLP, BB 
Pascapanen, 
BBP2TP, BB 
Mektan, Dirjen 
Horti, Ditjen PSP 

 - Sistim agribisnis 
belum terbentuk 
dan terpadu 

- Lambatnya 
adopsi teknologi 

 
 
 
 

Model Bio-industri 
Hortikultura  (Sayur, 
Buah dan Tanaman 
hias) 

Puslitbang 
Hortikultura 

Kelompok Tani, 
BPTP, BB Pasca 
panen, BB 
Mektan, Dirjen 
Horti, Perguruan 
Tinggi, Pemda, 
Dinas Pertanian, 
Bapeluh, 
Perbankan, 
Kemendagri, 
Kemendag, 
Kemenprin 
Swasta    

 - Kualitas produk 
rendah 

- Pencemaran 
lingkungan dan 
produk 

Pemanfaatan 
sumberdaya hayati 
untuk mensubstitusi 
input produksi 

Puslitbang 
Hortikultura 

Balingtan,  
Balittanah, BB 
Pascapanen, BB 
Biogen, Ditjen 
Horti, Ditjen PSP 
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Target Isu Blok Program 
Lembaga 
Penghela 

Institusi Terkait 

- Input produksi 
mahal 

 - Harga produk 
berfluktuasi 

- Kurangnya 
insentif terhadap 
produk 

Perbaikan 
kelembagaan dan 
Supply Chain 
Management produk 
hortikultura 

Puslitbang 
Hortikultura 

PSEKP, Dirjen 
Hortikultura, 
Kemendag, 
Kemenprin, 
Kemenko 

 

3.3.2.4. Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Blok Program 

Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan meliputi : 

(1)   Mekanisme Perencanaan 

Ada tiga kegiatan dalam mekanisme ini: 

a) Perencanaan disusun secara komprihensif oleh tim ahli dan bersifat terpadu 

(lintas disiplin dan lintas institusi).  Perencanaan blok program secara top down 

mengikuti arahan pimpinan Balitbangtan.  Usulan bottom up bisa saja disalurkan 

melalui keanggotaan dalam tim ahli, atas usulan lembaga riset terkait; 

b) Waktu perencanaan sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan oleh 

Balitbangtan (Permentan 44/2011); 

c) Penyusunan  perencanaan dilakukan dengan metode Focus Group Discussion 

(FGD) dengan melibatkan stakeholder/ beneficiaries. 

(2)   Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Blok Program 

Pelaksanaan kegiatan penelitian terdiri atas  

a) Kegiatan Kegiatan penelitian blok program dilakukan oleh tim lintas disiplin dan 

lintas unit kerja dengan penanggung jawab sesuai dengan persyaratan yang 

berlaku (Pedum Kelembagaan Internal Badan Litbang yaitu minimal Peneliti 

Utama atau S3 sesuai kompetensi di bidangnya) 

b) Penelitian blok program melibatkan stakeholders dan  bersifat participatory. 

3.3.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Program penciptaan teknologi dan model pengembangan inovasi pertanian bio-

industri berkelanjutan merupakan program yang akan dilaksanakan oleh Balitbangtan pada 

Renstra 2015-2019 dengan mengacu pada 9 subsistem inovasi pertanian yaitu: 1) 

Pengelolaan SDL, air, agroklimat & SDG, 2) Produksi berkelanjutan, 3) Pasca panen dan 

pengolahan, 4) Logistik dan distribusi, 5) Pengelolaan lingkungan & konservasi sumberdaya 

pertanian, 6) Pemasaran hasil & perdagangan, 7) Kelembagaan, 8) Blok program, dan 9) 

Dukungan Manajemen.  

Berdasarkan 9 subsistem inovasi tersebut di atas, kegiatan Puslitbang Hortikultura 

mencakup 5 subsistem inovasi yaitu 1) Pengelolaan SDL, air, agroklimat dan SDG, 2) Sistem 

produksi berkelanjutan, 3) Logistik dan distribusi, 4) Blok program dan 5) Dukungan 

manajemen.  Sedangkan sub kegiatan yang dilaksanakan di tingkat satker Puslitbang 

Hortikultura, adalah: 

(1) Sub kegiatan  Manajemen Litbang Hortikultura mencakup : (a) perencanaan dan 

anggaran, (b) monitoring dan evaluasi (monev), (c) pengembangan kerjasama litbang 
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hortikultura, (d) koordinasi dan pengawalan Program Dukungan Pengembangan 

Kawasan Agribisnis Hortikultura (PDPKAH), (e) penguatan database plasma nutfah 

hortikultura, (f) pengelolaan Satker Puslitbang Hortikultura (g) peningkatan layanan 

perkantoran, (h) pengadaan sarana dan prasarana, serta (i) pengadaan bangunan 

(2) Sub kegiatan  Analisis Kebijakan dan Diseminasi Inovasi Hortikultura mencakup: (a) 

Analisis kebijakan hortikultura, dan (b) Diseminasi inovasi hortikultura; 

Sub kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing UPT lingkup Puslitbang Hortikultura 

adalah: 

(1) Sub kegiatan penelitian tanaman sayuran oleh Balai Penelitian Tanaman Sayuran 

(Balitsa), Lembang, Jawa Barat 

(2) Sub kegiatan penelitian tanaman buah tropika, dilaksanakan oleh Balai Penelitian 

Tanaman Buah Tropika (Balitbu Tropika), Solok, Sumatera Barat; 

(3) Sub kegiatan penelitian tanaman hias, dilaksanakan oleh Balai Penelitian Tanaman 

Hias (Balithi), Segunung, Cianjur, Jawa Barat; 

(4) Sub kegiatan penelitian tanaman jeruk dan buah subtropika, dilaksanakan oleh Balai 

Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro), Batu, Jawa Timur. 

Komponen sub kegiatan di masing-masing UPT lingkup Puslitbang Hortikultura 

tersebut terdiri atas: (a) Pengelolaan plasma nutfah, (b) perakitan varietas unggul baru (VUB), 

(c) penyediaan benih sumber, (d) penguatan kelembagaan UPBS, (e) penyediaan teknologi 

menuju pertanian bioindustri, (f) diseminasi teknologi inovatif, dan (g) manajemen 

pengembangan kerjasama litbang, dan (h) pengelolaan satker mencakup keuangan dan 

perlengkapan, serta rumah tangga dan kepegawaian, (i) peningkatan layanan perkantoran, (j) 

perencanaan dan anggaran, (k) monitoring dan evaluasi, (l) pengadaan dan pengelolaan 

sarana dan prasarana, (m) pengadaan bangunan, dan (n) pengadaan peralatan.   

IKU Puslitbang Hortikultura disajikan pada Tabel 14 meliputi jumlah VUB hortikultura, 

jumlah teknologi hortikultura menuju pertanian bio-industri, tersedianya benih sumber varietas 

hortikultura. Sementara di dalam table tersebut dapat dilihat juga indikator kinerja Puslitbang 

Hortikultura lainnya yaitu tersedianya jumlah rekomendasi kebijakan, tersedianya model 

pengembangan kawasan agribisnis hortikultura dan dukungan penelitian dan pengembangan 

tanaman hortikultura.  

Tabel 14. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Puslitbang Hortikultura 2015-2019 

No. Sasaran Indikator Kinerja 

1. Tersedianya VUB Hortikultura 
dan Benih Sumber 

Jumlah VUB  hortikultura yang adaptif terhadap lingkungan 
- Jumlah benih sumber (G0) kentang,  
- Jumlah benih sumber bawang  
merah, cabai dan sayuran potensial   

- Jumlah benih sumber durian, mangga, manggis dan buah 
tropika lainnya  

- Jumlah benih sumber tanaman hias  
- Jumlah benih sumber jeruk dan buah subtropika  
Benih batang bawah dan batang atas hasil perbanyakan SE 
 

2. Tersedianya Teknologi  
Hortikultura Menuju Pertanian 
Bio-Industri 

Jumlah teknologi hortikultura menuju pertanian bioindustri 

3. Tersedianya Rekomendasi 
Kebijakan  

Jumlah rekomendasi kebijakan litbang  
hortikultura  
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No. Sasaran Indikator Kinerja 

4. Tersedianya jejaring 
kerjasama nasional dan 
internasional yang kuatuntuk 
mendukung terwujudnya 
lembaga litbang hortikultura 
yang terkemuka.  

Jumlah kerjasama  nasional dan internasional yang kuat 
untuk mendukung terwujudnya lembaga litbang hortikultura 
yang  terkemuka 

5. Terselenggaranya Diseminasi 
Inovasi Hortikultura 

Jumlah Diseminasi Inovasi Hortikultura 

 

3.4. Kerangka Regulasi 

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan 

dan penjabaran peran Puslitbang Hortikultura mendukung pencapaian sasaran strategis. 

Regulasi yang terkait dengan dukungan litbang hortikultura pada sub sistem input, sub sistem 

budidaya (on farm), sub sistem pascapanen, pengolahan dan pemasaran serta kelembagaan 

usahatani anatara lain sebagai berikut: 

1) Undang – undang Nomor  41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5068); 

2) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; 

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 

4) Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran 

Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 

5) Undang – undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT); 

6) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penelitian, 

Pengembangan, dan Penerapan Iptek; 

7) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Protokol Nagoya; 

8) Undang – undang Nomor 03 tahun 2014 tentang Perindustrian; 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu, dan Gizi 

Pangan; 

10) Permentan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan 

Kawasan Pertanian; 

11) Permentan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Renstra; 

12) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang 

Kebutuhan Pokok dan Kebutuhan Penting 

13) Permentan dan Permendag tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan 

Ketentuan Impor Produk Hortikultura; 

14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi 

Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; 

15) Peraturan Menteri Pertanian No. 02 Tahun 2014 tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Benih; 
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16) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 45/Pementan/Ot. 140/8/2011 tentang Tata 

Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian Dan Pengembangan, Dan 

Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN); 

17) Permentan tentang Pestisida; dan 

18) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/Sr.140/10/2011 tentang Pupuk 

Organik, Pupuk Hayati Dan Pembenah Tanah. 

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya litbang pertanian mendukung tugas dan 

fungsi diperlukan beberapa regulasi antara lain: 

1) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4421); 

2) Undang – undang tentang Haki; 

3) Permentan No. 44/2011 tentang Perencanaan Penelitian; 

4) Permentan  tentang No.53/2012 Kerjasama Litbang Pertanian; dan 

5) Permentan No.05/2003 tentang Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, dan Penerapan 

Teknologi Pertanian. 

Regulasi dalam manajemen litbang pertanian baik dalam bentuk Undang-undang, 

Peraturan Presiden, maupun dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian serta produk 

peraturan operasional lainnya. 

3.5. Kerangka Kelembagaan 

Dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan strategis yang dinamis, 

perkembangan iptek dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2019, Puslitbang Hortikultura 

telah melakukan redifinisi visi dan misi dengan mengacu pada visi dan misi Badan penelitian 

dan Pengembangan. Demikian pula sasaran strategis diselaraskan dengan visi dan misi yang 

telah ditetapkan. 

Untuk mengetahui kinerja layanan organisasi dan budaya kerja, Puslitbang 

Hortikultura dan unit pelaksana teknis di bawahnya telah melakukan penilaian layanan publik 

dengan mengukur Indeks Kepuasan Masyarat (IKM) serta melakukan penilaian penerapan 

budaya kerja dengan mengukur indeks penerapan nilai-nilai budaya kerja (IPNBK). Dalam 

mengukur IKM, Puslitbang Hortikultura telah menyebarkan kuesioner kepada pelanggan 

internal maupun eksternal. Hasil evaluasi terhadap layanan publik dalam kurun waktu 2009 

sampai 2013, Puslitbang Hortikultura termasuk kategori baik dengan nilai 80,22 Untuk 

mengetahui IPNBK, Puslitbang Hortikultura telah menyebarkan kuesioner kepada pegawai di 

lingkup masing-masing UK/UPT; Hasil evaluasi terhadap penerapan nilai-nilai budaya kerja 

dalam kurun waktu 2009 sampai 2013, Puslitbang Hortikultura termasuk kategori baik dengan 

nilai 78,95. Hasil penilaian merupakan umpan balik Puslitbang Hortikultura dan jajarannya 

untuk melakukan perbaikan di kemudian hari. 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dilaksanakan dengan baik di lingkup 

Puslitbang Hortikultura. Penerapan SPI dipantau setiap tahun oleh Inspektorat Jenderal 

Kementerian Pertanian. Petunjuk Teknis SPI telah disusun dan anggota satuan pelaksana 

SPI sudah ditetapkan. Prestasi pada tahun 2013, seluruh UPT Puslitbang Hortikultura 

mendapat penghargaan dalam melaksanakan SPI di lingkungannya. 
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Di samping penerapan SPI, Puslitbang Hortikultura dan seluruh unit pelaksana teknis 

serta beberapa UPBS di bawahnya masing-masing telah medapatkan sertifikat akreditasi 

sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001-2008. Hal ini membuktikan bahwa Puslitbang 

Hortikultura dan jajarannya telah menerapkan SMM ISO 9001-2008, walaupun dalam 

pelaksanaannya masih harus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Beberapa 

laboratorium pegujian lingkup Puslitbang Hortikultura telah mendapatkan sertifikat akreditasi 

SMM ISO 17025-2005. Dengan sertifikat SMM ISO 17025-2005 menjamin hasil pengujian 

laboratorium Puslitbang Hortikultura dapat dipertanggungjawabkan. 

Pada kurun waktu 2009 sampai 2013 Puslitbang Hortikultura telah melakukan Analisis 

Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Hal serupa belum pernah dilakukan sebelum 

tahun 2009. Analisis jabatan disuatu organisasi dilakukan untuk menetapkan jabatan apa saja 

yang diperlukan dalam suatu organisasi. Jabatan tersebut meliputi jabatan struktural, jabatan 

fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.  Hasil analisis jabatan, di lingkup Puslitbang 

Hortikultura perlu didukung 613 jabatan yang terdiri 25 jabatan struktural, 233 fungsional  

tertentu dan 355 fungsional umum. 

Analisis Beban Kerja pada dasarnya dilakukan untuk menentukan beban kerja 

organisasi sehingga dapat dihitung kebutuhan personil yang mendukung suatu jabatan yang 

akhirnya dapat menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan 

fungsi organisasi. Hasil ABK tahun 2013, di Puslitbang Hortikultura membutuhkan 81 pegawai 

untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.  Walaupun Anjab dan ABK telah dilakukan 

namun perlu dievaluasi kembali mengingat hasil Anjab dan ABK belum sempurna karena 

konsep dan filosofi tentang Anjab dan ABK belum dipahami secara benar. 

Dalam rangka melaksanakan PP 53 Tahun 2010, Puslitbang Hortikultura telah 

menegakkan disiplin kerja di lingkupnya, walaupun penegakkan masih terbatas pada jam 

hadir dan jam pulang. Setiap pegawai wajib melakukan rekaman pada saat hadir dan pulang 

kerja dengan menggunakan mesin finger print. Kesadaran pegawai untuk hadir dan pulang 

sesuai jam kerja telah dilaksanakan dengan baik oleh pegawai, walaupun masih banyak 

pegawai yang belum efektif bekerja selama 7,5 jam efektif per hari. Hal tersebut terjadi antara 

lain karena 1) masih lemahnya pengawasan melekat dari atasan langsung, 2) pegawai yang 

kekurangan beban kerja, dan 3) pegawai yang kapasitasnya tidak mampu bekerja sesuai 

jabatannya. Dalam hal pegawai yang tidak memenuhi jam dan hari kerja telah dikenakan 

sanksi sebagaimana tertuang dalam PP 53 Tahun 2010 dan Permentan 68 Tahun 2012. 

Sejak awal tahun 2014 telah disusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang berisi target-

target kinerja individu setiap pegawai di lingkup Puslitbang Hortikultura. Masing-masing 

pegawai sesuai jabatannya wajib menyusun SKP yang merupakan kontrak kerja kepada 

atasannya untuk melakukan pekerjaan dengan target kuantitas, kualitas dan waktu yang 

harus dicapai. Mengingat SKP merupakan janji yang harus dicapai seorang pegawai maka 

SKP harus ditandatangani yang bersangkutan dan atasan langsungnya. SKP merupakan 

sistem yang baru saja disosialisasikan dan diterapkan, maka penyusunan SKP masih jauh 

dari sempurna. 

Standard Operating Procedures (SOP) dibutuhkan untuk menghindari miskomunikasi, 

konflik, dan munculnya permasalahan pada pelaksanaan tugas/pekerjaan. SOP merupakan 

petunjuk tertulis yang menggambarkan dengan tepat cara melaksanakan tugas/pekerjaan. 

SOP berisi mekanisme mengkomunikasikan peraturan dan persyaratan administratif, 

kebijakan organisatoris dan perencanaan strategis bagi pegawai/pekerja. Puslitbang 

Hortikultura dan jajarannya telah menyusun SOP. Setiap satuan tugas dalam melaksanakan 
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tugas dan pekerjaannya telah dilengkapi SOP maupun Instruksi Kerja (IK). Penerapan SOP 

di setiap satuan tugas perlu dipantau secara berkelanjutan. 

Teknologi informasi dibutuhkan untuk mempermudah dan mempercepat bekerja.  

Pemanfaatan Teknologi Informatika di Puslitbang Hortikultra telah dilakukan baik untuk 

pelayanan masyarakat maupun untuk mendukung manajemen. Puslitbang Hortikultura telah 

mengelola sistem informasi meliputi Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg), Sistem 

Informasi Monitoring dan Evaluasi (Simmonev), Sistem Informasi Penyusunan Program 

(Simprog), serta aplikasi terkait penyusunan laporan keuangan meliputi Sistem Akuntansi 

(SAK) yang terdiri atas SAI dan Simak BMN. Pemanfaatan yang lain digunakan untuk 

operasional perpustakaan digital. 

Diklat dilaksanakan secara terencana, efisien, dan berkelanjutan, melalui pelatihan 

jangka panjang dan pelatihan jangka pendek. Pelatihan jangka panjang dengan menugaskan 

pegawai untuk tugas belajar program Master dan Doktoral. Pelatihan jangka panjang 

disarankan berdasarkan prioritas kondisi ketersediaan SDM sesuai bidang kepakaran dan 

kapasitas akademik yang dimiliki oleh peneliti. Prioritas utama sesuai dengan kebutuhan dan 

ketersediaan calon adalah bidang kepakaran (1) Bioteknologi pertanian,  (2). 

FisiologiTanaman, (3) Hama dan Penyakit Tanaman, (4). Sosial Ekonomi Pertanian. 

Sedangkan pelatihan jangka pendek dilaksanakan melalui pelatihan fungsional, pelatihan 

teknis, manajemen, workshop atau seminar, dan scientific exchange. Bidang atau topik diklat 

diprioritaskan pada bidang-bidang advanced technology 
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BAB IV. 
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Hortikultura dalam melaksanakan  

tugas penelitian dan pengembangan hortikultura, memiliki target kinerja dan kerangka 

pendanaan sesuai dengan Renstra Balitbangtan dalam pencapaian “Program Penciptaan 

Teknologi dan Varietas Unggul yang Berdaya Saing” (Nawa Cita Presiden RI, 2014-2019). 

 

4.1. Target Kinerja 

Target kinerja Puslitbang Hortikultura dalam melakukan penelitian dan pengembangan 

dikelompokan dalam hasil kegiatan litbang hortikultura unggulan dan hasil kegiatan litbang 

strategis/terobosan, serta blok program yang dapat memberikan dampak positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, kesehatan dan lingkungan, serta memiliki daya saing global, dan 

mensubstitusi produk hortikultura impor. Blok program merupakan corporate program 

Balitbangtan yang disusun secara tematik, komprehensif, scientific based dan cross cutting 

issues untuk komoditas hortikultura. 

4.1.1. Kegiatan Unggulan Hortikultura 

Kegiatan unggulan adalah penelitian dan pengembangan komoditas yang diminati 

oleh produsen dan konsumen, memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, 

kesehatan dan lingkungan, memiliki daya saing global, serta bisa mensubstitusi produk 

hortikultura impor. Target komoditas difokuskan pada sumberdaya genetik lokal yang memiliki 

karakteristik unggul di atas. 

4.1.2. Kinerja Kegiatan Unggulan Puslitbang Hortikultura 

a) Eksplorasi,  koleksi, karakterisasi, evaluasi, konservasi dan pemanfaatan plasma nutfah 

hortikultura strategis yang memiliki sifat-sifat unggul (umur genjah, produksi tinggi, 

kualitas baik, tahan simpan dan tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik), serta dapat 

digunakan sebagai pangan fungsional, minyak atsiri, parfum, kosmetik, pewarna, sumber 

protein pakan, pupuk hayati dan biopestisida; 

b) Perakitan varietas unggul dan teknologi hortikultura yang berdaya hasil tinggi, kualitas 

baik, umur genjah, tahan OPT, tahan simpan dan tahan terhadap cekaman perubahan 

iklim yang berbasis sumberdaya genetik lokal; 

c) Perakitan varietas dan teknologi hortikultura yang produktif dan efisien pada lahan sub 

optimal (lahan kering, lahan rawa, lahan gambut, lahan masam dan lahan bersalinitas 

tinggi); 

d) Sistem produksi dan distribusi benih hortikultura, serta kelembagaan pendukungnya; 

e) Verifikasi  paket teknologi dan analisis usahatani untuk pengembangan; 

f) Diseminasi dilakukan untuk memperkenalkan inovasi teknologi yang memiliki 

karakteristik unggul dan teknologi  yang sudah mapan dan teruji, serta dilaksanakan tepat 

sasaran dan tepat waktu; 

g) Penyusunan rancang bangun bioindustri berbasis hortikultura; 

h) Pengembangan dan komersialisasi inovasi teknologi diarahkan pada terwujudnya 

bioindustri berbasis hortikultura. 
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4.1.3. Kegiatan Strategi/Terobosan 

Kegiatan strategis/terobosan merupakan kegiatan litbang yang dapat meningkatkan 

produktivitas dan kualitas produk secara berkelanjutan, serta adaptif terhadap perubahan 

iklim dan lingkungan sub-optimal. Kegiatan tersebut upaya peningkatan nilai tambah dan daya 

saing, serta untuk peningkatan pendapatan dan ekspor, termasuk pengembangan produk 

hortikultura functional food mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat (a.l. 

produk-produk antioksidan, beta karotin), minyak atsiri, parfum, kosmetik, pewarna, sumber 

protein pakan, pupuk hayati dan biopestisida). 

4.1.4. Kinerja Kegiatan Strategi/Terobosan 

a) Hasil kegiatan penelitian unggulan dilakukan oleh tim lintas disiplin dengan penanggung 

jawab sesuai dengan persyaratan yang berlaku (Pedum Kelembagaan Internal Badan 

Litbang yaitu minimal peneliti madya atau S3 sesuai kompetensi di bidangnya); 

b) Hasil penelitian unggulan yang melibatkan stakeholders dan/atau bersifat partisipatory; 

c) Diseminasi, pengembangan dan komersialisasi inovasi teknologi dilaksanakan oleh tim 

multidisiplin yang melibatkan stakeholders dengan sasaran yang jelas dan terukur. 

4.1.5. Kegiatan Blok Program 

Kegiatan blok program merupakan corporate program Balitbangtan yang dapat 

disusun secara tematik, konprehensif, scientific based dan cross cutting issues yang 

dikendalikan dalam kesatuan manajemen yang tidak dibatasi oleh klasterisasi UK/UPT. 

Kegiatan penelitian komoditas hortikultura menjawab isu strategis jangka pendek dan 

menengah, yang dihela oleh Puslitbang Hortikultura, serta mampu meningkatkan kualitas, 

daya saing produk hortikultura nasional, serta meningkatkan pendapatan petani. 

4.1.6. Kinerja Kegiatan Blok Program Puslitbang Hortikultura 

Dalam Prioritas Kegiatan Blok Program Puslitbang Hortikultura disusun beberapa 

target, isu dan kegiatan blok program dan unit kerja yang terlibat di dalamnya (Tabel 15). 

Tabel 15. Target, Isu dan Kegiatan Blok Program Puslitbang Hortikultura tahun 2015-2019 
 

Target Isu Blok Program 
Lembaga 

Penghela 
Institusi Terkait 

Daya saing 

dan nilai 

tambah 

- Lahan sub 
optimal 

- Perubahan iklim 
- Degradasi lahan 
- Pencemaran 

lingkungan 

Pengembangan 

agribisnis varietas 

unggul adaptif 

terhadap perubahan 

iklim di lahan sub 

optimal 

Puslitbang 

Hortikultura 

 

 

 

BBSDLP, BB 

Pascapanen, 

BBP2TP, BB 

Mektan, Ditjen 

P2HP, Dirjen 

Horti, Ditjen PSP 

 - Sistim agribisnis 
belum terbentuk 
dan terpadu 

- Lambatnya 
adopsi teknologi 

 

 

 

 

Model Bio-industri 

Hortikultura  (Sayur, 

Buah dan Tanaman 

hias) 

Puslitbang 

Hortikultura 

Kelompok Tani, 

BPTP, BB Pasca 

panen, BB 

Mektan, Dirjen 

Horti, Perguruan 

Tinggi, Pemda, 

Dinas Pertanian, 

Bapeluh, 

Perbankan, 
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Target Isu Blok Program 
Lembaga 

Penghela 
Institusi Terkait 

Kemendagri, 

Kemendag, 

Kemenprin 

Swasta    

 - Kualitas produk 
rendah 

- Pencemaran 
lingkungan dan 
produk 

- Input produksi 
mahal 

Pemanfaatan 

sumberdaya hayati 

untuk mensubstitusi 

input produksi 

Puslitbang 

Hortikultura 

Balingtan,  

Balittanah, BB 

Pascapanen, BB 

Biogen, Ditjen 

Horti, Ditjen PSP 

 - Harga produk 
berfluktuasi 

- Kurangnya 
insentif terhadap 
produk 

Perbaikan 

kelembagaan dan 

Supply Chain 

Management produk 

hortikultura 

Puslitbang 

Hortikultura 

PSEKP, Dirjen 

Hortikultura, 

Kemendag, 

Kemenprin, 

Kemenko 

 

4.2. Kerangka Pendanaan 

Kebijakan pendanaan litbang di masing-masing UK/UPT lingkup Puslitbang 

Hortikultura yang ingin dicapai pada 2015-2019 diarahkan pada dua kategori:   

a. Kategori I: Scientific based activities (SBA), yaitu kegiatan penelitian upstream untuk 

menghasilkan teknologi dan kelembagaan pendukung yang mempunyai muatan ilmiah, 

fenomenal, futuristik dan mendorong sistem penelitian kompetitif pada komoditas 

hortikultura prioritas Kementan; 

b. Kategori II: Impact based activities (IBA), yaitu kegiatan litbang yang lebih bersifat 

penelitian adaptif untuk mendukung pencapaian program utama Kementerian Pertanian 

dalam pengembangan komoditas hortikultura unggulan. 

Mengacu pada dua kategori tersebut, kegiatan penelitian dan pengembangan 

hortikultura yang bersumber dari pendanaan internal (APBN Balitbangtan) dikelompokkan 

menjadi:  

1. Penelitian upstream (in-house) dengan alokasi porsi pendanaan 40-50% yang ditentukan 

berdasarkan kebijakan. 

2. Penelitian adaptif yang mendukung langsung pencapaian program utama Kementerian 

Pertanian berupa kegiatan penelitian adaptif dan diseminasi, dengan alokasi pendanaan 

10-30%. 

3. Penelitian strategis, pengembangan, dan kolaboratif berupa penelitian downstream dan 

adaptif, dengan alokasi pendanaan 30-40%.  
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BAB V. 
PENUTUP 

 

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis global, regional, dinamika pembangunan 

nasional, serta agenda Nawa Cita pembangunan Nasional 2015-2019, maka pembangunan 

pertanian lima tahun ke depan lebih diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan 

meningkatkan produkivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Dalam rangka 

mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2015 yaitu 

peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing 

dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, penyediaan bahan baku bioindustri dan 

bioenergi, serta peningkatan pendapatan keluarga petani. 

Litbang hortikultura berupaya mendorong kemajuan subsektor hortikultura melalui upaya: 

(1) Menghasilkan varietas unggul baru (VUB), penyediaan benih sumber bermutu tinggi, dan 

teknologi inovatif mendukung terwujudnya industri hortikultura yang berdaya saing dan 

berkelanjutan, (2) Mengelola dan mengembangkan potensi sumberdaya genetik hortikultura, 

(3) Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian unggulan melalui jaringan penelitian dan 

pengkajian (litkaji) dan kemitraan dengan pemerintah daerah dan swasta, (4) Menghasilkan 

rekomendasi kebijakan pembangunan agribisnis hortikultura, (5) Meningkatkan kapasitas dan 

kompetensi sumberdaya penelitian hortikultura, (6) Meningkatkan publisitas kelembagaan 

dan pelayanan informasi IPTEK hortikultura berkelas dunia, dan (7) Membangun jaringan 

kerjasama IPTEK hortikultura nasional dan internasional. 

Sasaran atau output kegiatan ditentukan dengan mempertimbangkan potensi dan 

peluang peningkatan sumberdaya manusia, penganggaran, sarana dan prasarana yang 

dimiliki, sehingga capaian kinerja Puslitbang Hortikultura dapat diukur secara kuantitatif, 

efisien, dan akuntabel dengan mengedepankan semangat reformasi birokrasi di dalam 

perencanaan dan penganggaran 2015-2019.  Hal tersebut menuntut Balitbangtan untuk 

merestrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja 

(performance-based budgeting) yang dilengkapi dengan arsitektur dan informasi kinerja 

(ADIK). Dengan demikian, akuntabilitas pelaksana kegiatan beserta organisasinya dapat 

dievaluasi secara berkala, melalui pengukuran penetapak kinerja dan capaiannya di dalam 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi (LAKIN). Untuk itu, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-

2008 dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) haris diterapkan pada semua lini manajerial pada 

lingkup Puslitbang Hortikultura sejak tahun 2010. Peningkatan kapasitas dan kompetensi 

sumberdaya, publisitas kelembagaan, dan pengembangan jaringan IPTEK hortikultura pada 

lingkup nasional dan internasional merupakan upaya-upaya yang dilakukan Puslitbang 

Hortikultura dalam rangka mempercepat pencapaian visi sebagai lembaga penelitian dan 

pengembangan hortikultura yang berkelas dunia dan hilirisasi inovasi teknologi hortikultura 

untuk dapat lebih banyak memberikan dampak pada petai dan masyarakat luas serta 

mendukung peningkatan subsektor hortikultura. 
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LAMPIRAN 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) LINGKUP PUSLITBANG HORTIKULTURA 2015-2019 

Indikator Kinerja Kgiatan Satuan 

Volume Alokasi Anggaran (Juta Rupiah) 

Prakiraan Maju Prakiraan Maju 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

        100,468.9 131,130 144,280 158,800 174,800 

1 Jumlah VUB Hortikultura VUB 22 23 25 28 30 2,467.5 8,360 10,346 12,945 14,829 

- VUB  Sayuran  4 4 4 4 4 1,179.3 2,640 2,904 3,194 3,514 

- VUB Buah Tropika  1 1 1 2 3 500,00 1,155 1,271 1,698 2,237 

- VUB Tanaman Hias  16 17 18 19 20 596,2 2,805 3,267 3,793 4,392 

- VUB Jeruk dan Buah  1 1 2 3 3 192,00 1,760 2,904 4,259 4,685 

 Subtropika            

             

2 Jumlah Teknologi Hortikultura 
menuju Pertanian Bioindustri 

Teknologi 20 20 20 21 22 3,320.5 12,788 14,066 16,970 21,172 

- Teknologi  Sayuran Teknologi 8 8 8 8 8 1,004.7 3,520 3,872 4,259 5,543 

- Teknologi  Buah Tropika Teknologi 2 2 2 2 3 825,00 2,475 2,723 2,995 4,941 

- Teknologi Tanaman Hias Teknologi 7 7 7 7 7 712,80 3,080 3,388 3,727 4,099 

- Teknologi Jeruk dan Buah 
Subtropika 

Teknologi 3 3 3 4 4 778,00 3,713 4,084 5,990 6,588 
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Lanjutan  Lampiran 1. 

INDIKATOR KINERJA KGIATAN SATUAN 

VOLUME ALOKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH) 

PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

3 Tersedianya benih sumber 
hortikultura 

      2,200,1 3,596 4,068 4,596 5,190 

- Benih Sumber Kentang (G0) Planlet 40,000 42,500 45,000 47,500 50,000 262,7 164 191 221 256 

- 

- 

- 

 

Benih Sumber Bawang merah 
 
Benih Sumber Cabai  
 
Benih Sumber Sayuran  
Potensial 

Kg 
 
Kg 
 
Kg 

 
 

35,000 

36,165 
 

32 
 

303 

37,656 
 

34 
 

310 

39,140 
 

35 
 

325 

40,620 
 

38 
 

342 

 
 

     682,4 

1,805 
 

99 
 

208 
 
 

2,093 
 

115 
 

241 

2,416 
 

132 
 

279 

2,782 
 

153 
 

321 

- Benih sumber  Buah Tropika, 
Jeruk dan Buah Sub Tropika 
Lainnya  

Tanaman 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 813 748 799 855 917 

- Benih Sumber anggrek dan 
tanaman hias lain 

Planlet 4,600 4,700 4,800 4,900 5,000 212 332 365 401 442 

- Benih sumber krisan Stek 420,000 440,000 460,000 480,000 500,000 230 240 264 291 320 

4 Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan 

Rekomendasi 2 2 2 2 2 1,091.3 2,310 2,541 2,795 3,075 

5 Model Pengembangan 
Kawasan Agribisnis 
Hortikultura 

Model 1 1 1 1 1 500 3,740 4,114 4,525 4,978 

6 Dukungan penelitian dan 
pengembangan tanaman 
hortikultura 

Bulan 12 12 12 12 12 90,889.6 100,337 109,145 116,969 125,557 
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Lampiran 2.Target (Jumlah) Dan Realisasi (%) Capaian Indikator Kinerja Puslitbang Hortikultura 2010-2013 

No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan 

2010 2011 2012 2013 2014 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target 

 1. Tersedianya 
varietas unggul 
baru hortikultura 

Jumlah VUB 
Hortikultura  VUB 18 

23 
(128%) 

19 
87 

(457,89%) 
25 

27 
(118%) 

31 
27 

(87,10%) 
34 

2. Tersedianya 
Sumberdaya 
Genetik 

Jumlah 
Sumberdaya 
Genetik Hortikultura 
yang Terkonservasi 
dan 
Terkarakterisasi 

Aksesi 1.435 
2825 

(197%) 
1.560 

1.781 
(114,17%) 

1.625 
1.750 

(107,69%) 
1.920 

1.963 
(102,24%) 

1.985 

3. Tersedianya 
Benih Sumber 
Hortikultura 

Jumlah Benih 
Sumber :   

        

    - Kentang  
G0 20.000 

1.004.213 
(5.021%) 

22.000 52.738 
(240%) 

45.000 53.895 
(119,77%) 

101.000 121.235 
 

101.000 

    - Bawang Merah 
dan  Sayuran 
Potensial  

Kg 20.000 
7.585 
(38%) 

25.000 27.976 
(112%) 

30.000 32.571 
(108,57%) 

35.000 20.771 
 

35.000 

    - Buah tropika  
Batang 114.335 

110.937 
(97,03%) 

15.035 17.418 
(115,85%) 

33.000 35.800 
(108,48%) 

12.000 12.300 
(102,5%) 

12.000 

  - Benih Sumber 
Jeruk dan Buah 
Sub Tropika 

BF dan BPMT 
Jeruk 

2.335 
4.937 

(211,43%) 
3.055 5.418 

(177,34%) 
4.000 6.851 

(171,12%) 
5.200 8.283 

(159,29%) 
6700 

    - Buah jeruk hasil 
perbanyakan SE  

Planlet 100.000 
94.000 
(94%) 

500.000 410.000 
(82%) 

500.000 335.000 
(67%) 

300.000 30.000 
(10%) 

300.000 

    - Anggrek dan 
tanaman hias  lain Planlet 1.800 

53.773 
(2.987,39%) 

2.400 42.136 
(1755,67%) 

3.100 37.470 
(1.208,71

%) 

3.700 14.085 
(360,68%) 

4.500 

  - Krisan 
Stek 150.000 

588.415 
(392,28%) 

200.000 503.087 
(251,54%) 

250.000 505.048 
(202,02%) 

300.000 492.253 
(164,08%) 

400.000 
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4. Tersedianya 
Teknologi 
Budidaya 
Produksi 
Hortikultura 
Ramah 
Lingkungan 

Jumlah Teknologi 
Budidaya Produksi  
Hortikultura Ramah 
Lingkungan Teknologi 12 

14 
(117%) 

13 
14 

(142,85%) 
14 14 24 

23 
(95,83%) 

24 

5. Terselenggarany
a Diseminasi 

Jumlah Diseminasi 
Inovasi Hortikultura 

seminar   7 
10 

(114,29%) 
13 

18 
(138,5%) 

5 13  

   
pameran   20 

29 
(145%) 

22 
52 

(236,4%) 
31 42  

   jurnal   4 4 4 4 6 4 4 

   Buah materi 
web 

  - - 12 12 12 12  

   
Gelar teknologi 

 
 - - 1 1 1 2  

   majalah iptek   - - 1 1 400 400 1 

   Promosi TV   - - - - 4 6  

6. Tersedianya 
Rumusan 
Kebijakan 

Jumlah 
Rekomendasi 
Kebijakan litbang 
Hortikultura 

Rekomen 
dasi 

-  1 1 1 1 3 6 
(200%) 

2 

7. Terwujudnya 
Kerjasama 
Bidang 
Hortikultura 

Jumlah Kerjasama 
Penelitian 

Kerjasama 

-  10 14 
(140%) 

21 26 
(123,81%) 

23 26 
(113%) 

19 

8. Meningkatnya 
Pemanfaatan 
Teknologi 
Hortikultura 

Jumlah Koordinasi 
dan Pengawalan 
Program Dukungan 
dan 
Pengembangan 
Kawasan 
Hortikultura 

Lokasi 

-  19 20 
(105,26%) 

24 29 
(120,83%) 

27 22 
(81,48%) 

29 
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