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I. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Sasaran pembangunan pertanian saat ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas 

hasil pertanian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya. 

Peningkatan kesejahteraan petani merupakan salah satu tujuan penyuluhan pertanian, yang 

ditegaskan dalam UU RI No.16 Tahun 2006 bahwa penyuluhan juga ditujukan untuk 

memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui 

penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, 

pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi. Pencapaian 

sasaran penyuluhan salah satunya dilakukan melalui pengembangan dan diseminasi inovasi 

pertanian serta penumbuhan motivasi pada petani menggunakan inovasi teknologi (Ruswendi 

dan Honorita B, 2011). 

Tujuan pembangunan pertanian dapat dicapai dengan membangun sistem dan usaha 

agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi untuk 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani. Salah satu faktor yang diperlukan 

untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah ketersediaan inovasi teknologi spesifik lokasi yang 

bermutu pada setiap subsistem agribisnis dan diterapkannya teknologi inovasi tersebut oleh 

para petani. 

Sejalan dengan semakin berkembangnya inovasi teknologi, maka perlu dilakukan 

akselerasi adopsi teknologi inovasi tersebut sampai ke tingkat pengguna melalui perbaikan 

materi, metode dan media diseminasi sesuai dengan spesifik lokalita disuatu daerah. 

Pentingnya diseminasi teknologi inovasi ini dilakukan, antara lain disebabkan karena proses 

adopsi suatu teknologi sangat erat kaitannya dengan teknik atau cara penyampaian informasi 

teknologi inovasi baik   inovasi teknis (varietas, benih/bibit, alat, teknologi, pruduk) maupun 

inovasi sosial (kelembagaan, permodalan, pemasaran), kepada petani pengguna, Sumarno, 

(2000).  

 Dalam percepatan diseminasi teknologi inovasi, beberapa permasalahan yang dihadapi 

antara lain adalah sifat/ karakteristik teknologi, karakteristik petani dan kemampuan (kapasitas) 

penyuluh dalam memahami informasi teknologi inovasi litkaji untuk ditransfer menjadi informasi 

teknologi yang dapat dipahami dan diterapkan oleh petani. 



 
 

 Terkait dengan kapasitas penyuluh dalam akselerasi transfer teknologi inovasi maka  

Badan Litbang Pertanian telah menyediakan berbagai media sebagai wahana promosi teknologi 

yang dihasilkan baik itu diseminasi hasil-hasil litkaji kepada petani-peternak, pihak swasta dan 

pengguna lain perlu dilakukan melalui media yang tepat dan secara berkelanjutan. Kegiatan 

diseminasi bukan sekedar penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian, tetapi petani 

diharapkan mampu mengadopsi dan menerapkan hasil litkaji tersebut dalam usaha pertanian, 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Menurut Umi (2014), ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dihasilkan BPTP akan bermanfaat apabila dapat menjangkau dan diterapkan 

oleh pihak-pihak yang membutuhkan (khalayak pengguna). Untuk itu, BPTP memerlukan suatu 

sistem informasi dan komunikasi serta diseminasi yang efektif dan efisien agar khalayak 

penggunanya dapat memperoleh informasi teknologi yang dibutuhkannya dengan mudah dan 

relatif cepat. 

 

1.2. Dasar Pertimbangan  

 Tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian  ( Badan Litbang Pertanian) 

dalam perspektif sistim inovasi pertanian nasional berada pada subsistem pengadaan inovasi 

(generating subsystem), subsistem penyampaian (delivivery subsystem)  dan pada subsistem 

penerimaan (receiving subsystem) berupa jaringan umpan balik guna perbaikan dan 

pengembangan kedepan dari inovasi yang dihasilkan. Hal tersebut mengandung makna bahwa 

kegiatan penelitian dan pengkajian (litkaji) serta kegiatan diseminasi inovasi merupakan suatu 

rangkaian yang tidak dapat dipisah dari kegiatan penciptaan inovasi itu sendiri.  

 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) sebagai unit pelaksana Badan Litbang 

didaerah, mempunyai tugas antara lain mempercepat dan memperluas pemanfaatan berbagai 

informasi/teknologi pertanian hasil penelitian dan pengkajian (litkaji) oleh pengguna melalui 

berbagai kegiatan diseminasi.  

 Untuk menunjang keberhasilan pengembangan dan kinerja kegiatan diseminasi inovasi 

hasil litkaji perlu didukung dengan SDM penyuluh yang memadai. Beberapa hal yang dapat 

mendukung kemampuan tenaga fungsional Penyuluh BPTP antara lain adalah ; penguasaan 

teknologi informasi (IT) dan penguasaan metodologi pengkajian penyuluh dan disemiansi 

teknologi. Hal ini diperlukan agar penyuluh BPTP mampu  : (i) memberikan rekomendasi 

tentang strategi dan  metode yang tepat untuk pemasyarakatan suatu inovasi teknologi, (ii) 

melaksanakan kegiatan pengkajian yang berkaiatan dengan keefektifan penggunaan metode 



 
 

penyuluhan/ diseminasi, (iii) mengevaluasi kinerja kegiatan penyuluh/diseminasi dan (iv) 

melaksanakan pengkajian tentang dampak penyuluhan/ diseminasi. 

 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), yang merupakan muara penerapan 

teknologi hasil-hasil penelitian Badan Litbang Pertanian sangat berkepentingan untuk 

memberikan informasi teknologi hasil-hasil penelitian kepada pengguna teknologi. Untuk 

memperluas spektrum informasi teknologi inovasi melalui Sistim Diseminasi Multi Chanel ( 

SDMC), maka perlu dilakukan dengan pendekatan berbagai metode , seperti ; melakukan Padu 

Padan kegiatan Diseminasi Hasil Litkaji dan Penyuluhan Pertanian, Temu Teknis/Temu Tugas 

Inovasi Pertanian Hasil Litkaji, Diseminasi Hasil Litkaji melalui Kerjasama Pelatihan Penyuluh 

dan Percepatan pemasyarakatan Hasil Litkaji Unggulan melalui Demplot/demfarm, media cetak 

dan temu lapang. 

 Terkait dengan percepatan adopsi teknologi inovasi, maka Badan Litbang Pertanian akan 

mengakomodir kegiatan diseminasi informasi teknologi inovasi dengan melibatkan berbagai 

institusi terkait didaerah. 

 

1.3. Tujuan  

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme penyuluhan pertanian 

2. Mempercepat arus informasi dan hilirisasi inovasi teknologi pertanian hasil litkaji 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. METODOLOGI 

 
2.1. Ruang Lingkup 

Kaji Terap merupakan kegiatan uji paket/komponen teknologi yang telah 

direkomendasikan oleh Balitbangtan (BPTP atau Balit), yang diimplementasikan di lahan 

petani/BPPK sebagai wahana pembuktian dan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan 

dan ketrampilan penyuluh pertanian. Implementasi dari kegiatan Kaji Terap tersebut 

merupakan penerapan komponen/peket teknologi  dalam rangka demonstrasikan keunggulan 

teknologi yang diintroduksikan dibandingkan teknologi eksisting.  

 

2.2. Lokasi 

! Kab. Rokan Hulu: kaji terap budidaya kedelai  

! Kab. Bengkalis: kaji terap jarwo super  

! Kab Rokan Hilir: kaji terap pengolahan keladi ungu 

! Kab. Kampar: Display inovasi pertanian 

 
2.3. Prosedur Pelaksanaan  

- Pertemuan tim pelaksana untuk menentukan materi Kaji Terap (peneliti dan penyuluh BPTP, 

serta dinas Teknis Pertanian Provinsi/Kabupaten/BPPK). 

- Materi Kaji Terap dipilih dalam rangka memecahkan permasalahan lapangan dan atau 

meningkatkan kinerja usahatani serta memberikan dampak bagi masyarakat luas. 

- Koordinasi untuk menentukan alternatif lokasi. 

- Metode pelaksanaan Kaji Terap dengan:  

1. pertemuan sosialisasi,  

2. peragaan inovasi/teknologi,  

3. pertemuan pendampingan penerapan teknologi secara periodik sekaligus dalam rangka 

sosialisasi komponen teknologi yang diintroduksikan,  

4. Temu lapang. 

 

 

 



 
 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
3.1. Kaji Terap Jarwo Super  

Kegiatan kaji terap teknologi jarwo super diawali dengan koordinasi dengan Dinas 

Pertanian Kabupaten Bengkalis tanggal 8 Maret 2018. Dari hasil koordinasi, disepakati tempat 

pelaksanaan kegiatan di Desa Sungai I Api Api,  Kecamatan Bandar Laksamana dengan luasan 

demfarm 7 hektar pada hamparan 100 ha.  Pertanaman padi di Kecamatan Bandar Laksamana 

masih menerapkan IP 100 dan berpotensi ditingkatkan menjadi IP 200. Disamping itu, telah 

tersedia alsintan yang mendukung dalam penerapan teknologi Jarwo Super, diantaranya 

transplanter dan combain harvester. Permasalahannya adalah lahan tersebut merupakan lahan 

salin sehingga perlu perlakuan khusus. 

Pengolahan lahan menggunakan biodekomposer M-Dec. M-Dec berfungsi 

mempercepat  proses  pengomposan  bahan  organik  dari sisa-sisa  tanaman  pangan  (jerami,  

padi, rumput)  sehingga hanya perlu waktu 2 minggu untuk menghasilkan kompos yang 

matang, mengurangi imobilisasi hara, menekan perkembangan penyakit, larva inseks, biji 

gulma, bahan buangan, dan menanggulangi masalah lingkungan. M-Dec diaplikasikan 4 kg/ha 

dicampur secara merata dengan 400 liter air bersih. Setelah itu larutan biodekomposer 

disiramkan atau disemprotkan merata pada tunggul jerami pada petakan sawah, kemudian 

digelebeg dengan traktor, tanah dibiarkan dalam kondisi lembab dan tidak tergenang minimal 7 

hari. 

Selain M-Dec, lahan juga beri dolomit dengan dosis 1 ton/ha dan pupuk kandang 1,5 

ton/ha. Pupuk Dolomit merupakan pupuk dengan kandungan hara Kalsium (CaO) dan 

Magnesium (MgO). Pupuk dolomit berfungsi untuk menetralkan keasaman tanah atau 

menaikkan pH tanah 

Oleh karena lahan salin, maka digunakan VUB Inpari 34 dan Inpari 35 yang tahan salin.  

Aplikasi pupuk hayati Agrimeth dilakukan pada pagi hari (sebelum jam 08.00 pagi) atau sore 

hari (pukul 15.00-17.00) dan tidak terjadi hujan. Pupuk hayati hanya diaplikasikan sekali, yakni 

pada saat benih akan disemai dengan cara perlakuan benih (seed treatment) dengan dosis 10 

bungkus per 25 kg benih. Benih padi yang telah tercampur pupuk hayati segera disemai, tidak 

lebih dari 3 jam, dan tidak terkena paparan sinar matahari agar tidak mematikan mikroba yang 

telah melekat pada benih. Seed treatment dan penyemaian benih serta pengolahan lahan 

dilaksanakan pada 26 Maret 2018. 



 
 

 
Gambar 1. Temu Lapang Teknologi Jarwo Super 

Penanaman padi dilaksanakan sekaligus kegiatan temu lapang dengan melibatkan 40 

orang penyuluh dari Kec. Bukit Batu, Siak Kecil, Bandar Laksamana, Bantan dan Bengkalis, 

pada hari kamis, 12 April 2018. Materi temu lapang adalah budidaya padi teknologi jarwo super. 

Pemupukan dilakukan berdasarkan analisa menggunakan Perangkat Uji Tanah Sawah 

(PUTS) dan diperoleh rekomendasi pupuk urea 150kg/ha, TSP 100kg/ha, KCl 75 kg/ha. 

Pemupukan susulan pertama dilakukan saat padi berumur 7-10 HST. Pemupukan susulan 

kedua diberikan saat tanaman padi berumur 21 HST, dan Pemupukan susulan ketiga pada saat 

umur padi 42 HST. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Keragaan Tananam Padi 
 

Panen dilaksanakan dengan temu lapang mengundang Penyuluh dan petani. Kegiatan ini 

dihadiri oleh BPTP Riau, Dinas Pertanian Bengkalis Camat Bukit Batu, Kades Parit I Api Api, 

Babinsa, Ka. UPT Mekanisasi, Kepala BPP Bukit Batu, KTNA, dan Penyuluh Pertanian 

Lapangan Kabupaten Bengkalis. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 3. Panen Kegiatan Kaji Terap Jarwo Super Kab. Bengkalis 
 
Hasil ubinan adalah 3,6 ton/hektar, sedangkan provitas eksisting adalah 3,2 ton/ha pada 

penanaman dengan IP 100. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya serangan burung 

yang massif. Hal ini karena pertanaman padi seluas 50 ha disekitar lokasi demfarm gagal 

panen sehingga serangan burung terkonsentrasi di demfarm. Gagal panen disebabkan karena 

varietas eksisting yaitu logawa tidak tahan intrusi air laut pada musim kering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Pertanaman di sekitar Demfarm gagal panen 
 
Menurut Sukamto yang merupakan Penyuluh pelaksana menyampaikan manfaat 

dengan teknologi jarwo super dapat mengurangi serangan hama tikus. Sedangkan varietas 

yang digunakan adalah Inpari 34 dan 35 yang lebih tahan terhadap cekaman garam dibanding 

varietas eksisting (logawa). 

 

3.2. Kaji Terap Budidaya Kedelai 

Kegiatan Kaji Terap Kedelai di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Kegiatan diawali dengan 

koordinasi dan CPCL. Koordinasi dilaksanakan ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Kabupaten Rohul. Kegiatan kaji terap diarahkan pada Kecamatan Tambusai karena  



 
 

merupakan salah satu sentra produksi kedelai di Kabupaten Rohul. Dari hasil CPCL, kegiatan 

ini dilaksanakan di BBU Tali Kumain dalam kawasan wilayah BPP Tambusai. Pada saat 

dilakukan kunjungan ke BBU, lahan masih ditanami jagung. Pada kesempatan tersebut diambil 

sampel tanah untuk dianalisa dengan PUTK sehingga dapat ditentukan kebutuhan pupuknya. 

Bimbingan teknis dilaksanakan di Kantor BPP Tambusai, Desa Tali Kumain. Kec. 

Tambusai, Kab. Rokan Hulu pada tanggal 14 Mei 2018. Kegiatan ini diikuti oleh 32 orang 

peserta terdiri dari 22 orang petugas/penyuluh dari BPP Tambusai, BBU Tali Kumain, BPP 

Tambusai Utara, BPP Rambah Hilir dan 10 orang petani dari Kec. Tambusai. Materi yang 

disampaikan adalah Teknologi Budidaya Kedelai di Lahan Kering.  

 

 
Gambar 5. Bimtek Teknologi Budidaya Kedelai di Lahan Kering 

 
Persiapan lahan pertanaman kedelai yaitu pembajakan tanah, meratakan tanah, 

pembuatan saluran drainase/parit tiap 5-6 m. Pemupukan dasar dengan pemberian dolomit 

1,25 ton/ha, pupuk kandang dosis 3 ton/ha diaplikasikan pada saat penggaruan (bajak II), 

kemudian lahan diamkan selama 3 hari sebelum ditanami. 

Varietas Unggul Baru (VUB) yang digunakan adalah Devon 1 dengan karakteristik agak 

tahan rebah, tinggi tanaman ±58,1 cm, umur panen ±83 hst, potensi hasil 3,09 ton/ha. 

Perlakuan benih sebelum ditanam dengan menggunakan agrisoy dan agrimeth. Tiap 40 gr 

agrisoy dan Agrimet untuk 8 kg benih kedelai. Kedua inokulan tersebut dicampur dengan tanah 

halus, kemudian dibasahi dengan air hingga menggumpal di genggaman. Setelah itu benih 

dicampurkan dengan tanah basah tersebut. Benih yang sudah dicampur dengan inokulum 

diangin anginkan ditempat teduh dan siap ditanam.  

Jarak tanam kedelai adalah 40 cm x 20 cm denga 2-3 benih per lobang tanam 

Pemupukan Kedelai berdasarkan hasil analisis PUTK yaitu Urea  50 kg/ha,TSP 100 kg/ha, dan 

KCl 100 kg/ha pada umur tanaman 7 – 10 hst. Pengendalian gulma menggunakan herbisida 

berbahan aktif Glifosat, sedangkan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. 



 
 

Setelah selesai penanaman benih kedelai, sore harinya turun hujan. Puncaknya pada 

umur 2 HST curah hujan sangat tinggi yaitu 66 mm, menyebabkan benih terendam air dan 

busuk, sehingga dilakukan kembali pengolahan tanah dan penanaman ulang. Penanaman 

ulang dilakukan tanggal 5 Juni 2018. Dari mulai selesai tanam hingga umur 13 HST relatif tidak 

ada hujan, baru setelah umur 14 HST sampai dengan 23 HST turun hujan dengan jumlah total 

curah hujan 134 mm.  

 Periode kritis tanaman kedelai terhadap kekeringan mulai pada saat pembentukan 

bunga hingga pengisian biji (fase generatif). Jika tidak ada hujan, lahan perlu diairi pada awal 

pertumbuhan vegetatif (15–21 HST), saat berbunga (25-35 HST), dan saat pengisian polong 

(55–70 HST). Dengan demikian tanaman tersebut perlu diairi apabila curah hujan tidak 

mencukupi. Kendala yang dihadapi di lapangan, sumber air yang biasa digunakan untuk 

menyirami tanaman disaat tidak turun hujan yaitu embung juga mengalami kekurangan air. 

Jarak lahan pertanaman kedelai dengan embung lebih kurang 100 m. Air dari embung tersebut 

tidak mencukupi untuk menyirami tanaman kedelai. Sehingga tanaman tidak dapat tumbuh 

dengan baik, pengisian polong tidak sempurna dan pemasakanpun tidak seragam. 

 
Gambar 6. Keragaan Tanaman Kedelai 

 
Panen dilakukan pada tanggal 28/08/2018 oleh petani, penyuluh dan pengelola BBU 

Talikumain, kec. Tambusai. Seharusnya panen belum dilakukan pada saat itu, namun kondisi 

cuaca kemarau panjang mengakibatkan tanaman kering sebelum waktunya, sehingga tanaman 

harus dipanen cepat untuk menghindari kehilangan hasil lebih jauh. 

Secara umum hasil bincang-bincang dengan petani, penyuluh dan petugas lainnya 

preferensi mereka terhadap kegiatan kaji terap ini sangat bagus dan begitu antusias untuk 

menerapkannya di lahan usahatani mereka dengan alasan varietas Devon-1 yang ditanam 

toleran terhadap kekeringan, hal ini terbukti meskipun sejak tanam hingga panen hanya sedikit 

mendapatkan curah hujan, tanaman tetap menghasilkan polong dan menghasilkan biji cukup 



 
 

baik. Namun  ada yang menjadi kendala atau permasalahan di lapangan dalam mengadopsi 

teknologi ini, yaitu  cuaca yang tidak bisa diprediksi. Pada waktu panen, sulit untuk merontok 

karena kekurangan mesin perontok, dan harga jual kedelai rendah ditingkat petani 

 
3.3. Kaji Terap Pengolahan Keladi Ungu 

Luas lahan keladi ungu di Kecamatan Sinaboi adalah 450 ha, dimana dalam 1 ha 

terdapat 25.000-30.000 batang keladi dengan rata-rata produksi 20-30 ton/ha. Keladi ungu 

dapat dipanen pada umur 7 - 9 bulan. Harga jual umbi keladi ungu ditingkat petani disesuaikan 

dengan gradenya, yaitu grade A Rp. 4.500-5.000/kg dan grade B Rp. 2.500 - 3.000. Selama ini 

keladi ungu masih dijual dalam bentuk mentah dan belum banyak dimanfaatkan oleh petani 

menjadi produk olahan.  

Pembuatan tepung keladi ungu dan olahannya dilaksanakan di Laboratorium 

Pascapanen BPTP Riau. Proses pembuatan dilaksnakan menggunakan metode triar and error 

untuk mendapatkan perlakuan terbaik. Proses pembuatan tepung keladi ungu sangat mudah 

dan bisa menggunakan peralatan yang sederhana.  

 
Gambar 7. Proses pembuatan tepung keladi ungu 

Umbi dan tepung keladi ungu dianalisa untuk mengetahui kandunag kimiawi. Analisa 

dilakukan di Laboratorium Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, UGM. 
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Tabel 1. Kandungan Kimia Umbi dan Tepung keladi ungu* 

Komponen  Umbi keladi (%) Tepung  keladi (%) 

air 62.93 11.63 
abu 1.42 3.17 
protein 2.30 5.73 
lemak 0.14 0.27 
serat kasar 0.76 1.22 
pati 27.54 67.80 
gula reduksi 1.62 1.94 
amilosa 6.85 14.92 

Sumber: data primer diolah 

Bimbinga teknis (bimtek) pengolahan tepung keladi ungu dan olahnya. Produk olahan 

yang dibuat adalah bolu dan cookies choco chip. Bimtek Pengolahan keladi ungu dilaksanakan 

di Kantor Camat Sinaboi, Rohil pada tanggal 5 Desember 2018. Kegiatan ini diikuti oleh 40 

orang peserta dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Disperindag, Bapedda, Penyuluh, 

Staf kecamatan dan desa, dan petani.  

 

 

Gambar 8. Bimtek pengolahan keladi ungu 
 

Bahan pembuatan bolu: 

• 100 gr tepung keladi 

• 100 gr tepung terigu protein sedang 

• 55 gr susu bubuk 

• 180 gr gula pasir 

• 8 butir telur 

• 240 gr margarin 



 
 

• 1 sdt baking powder 

• 1 sdt SP 

Pembuatan bolu keladi: 

1. Telur dan gula pasir dikocok sampai mengembang berwarna putih kaku 

2. Campurkan tepung keladi, tepung terigu, susu bubuk, dan baking powder kemudian 

ayak 

3. Tambahkan campuran tepung dan SP kedalam adonan, kemudian aduk menggunakan 

spatula hingga tercampur 

4. Tambahkan margarin yang telah dilelehkan dan aduk hingga tercampur 

5. Panggang selama 30 menit pada suhu 160oC 

 

Bahan pembuatan cookies choco chip 

• 100 gr tepung keladi 

• 100 gr tepung terigu protein rendah 

• 20 gr tepung maizena 

• 100 gr butter 

• 75 gr gula palem 

• 90 gr gula putih halus 

• 1 butir telur + 1 kuning telur 

• 60 gr choco chip 

• 1 sdt baking powder 

• ½ sdt vanili 

 

Pembuatan cookies choco chip 

1. Campur butter, telur, gula putih halus, dan gula palem, blender hingga tercampur 

2. Campur tepung keladi, tepung terigu, tepung maizena, baking powder kemudian ayak 

3. Masukkan campuran tepung kedalam adonan, tkemudian tambahkan vanili 

4. Setelah adonan tercampur merata, tambahkan choco chip dan aduk lagi 

6. Bentuk adonan pipih kecil kemudian panggang selama 30 menit pada suhu 160oC 

 

 

 

 



 
 

3.4. Display Inovasi Pertanian 

Display inovasi pertanian bertujuan untuk mendiseminasikan teknologi hasil pengkajian 

BPTP Riau bertempat di kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kuok, Kabupaten Kampar. 

Beberapa teknologi yang didiseminasikan adalah 1). display budidaya kedelai, pepaya merah 

delima balitbangtan, jeruk siam Kampar, largo super, 2). Ex-banner teknologi Jarwo Super dan 

Kalender Tanam (Katam), 3). buku saku deskripsi VUB, Jarwo Super, Permasalahan hama 

penyakit dan hara pada tanaman, 4). Juknis dan leaflet. 

 

 
Gambar 9. BPTP Riau menyerahkan bahan diseminasi kepada BPP Kuok 

 

Disamping itu juga dibuat demplot budidaya kedelai diantara tanaman jeruk di halaman 

BPP Kuok seluas 0,5 ha. VUB kedelai yang ditanam adalah Dena dan Anjasmoro. Untuk 

meningkatkan pengetahuan penyuluh, dilaksanakan bimtek teknologi budidaya kedelai di lahan 

kering kepada Penyuluh Wilayah Kerja BPP Kuok pada tanggal 9 Oktober 2018.  

 

 
Gambar 10. Bimtek teknologi budidaya kedelai dan keragaan tanaman kedelai di BPP Kuok 

 

 



 
 

IV. KESIMPULAN 

• Teknologi yang telah didiseminasikan pada kegiatan Kaji Terap kepada penyuluh dan 

petani meliputi Teknologi Jarwo Super, budidaya kedelai, pembuatan tepung keladi, dan 

pengolahan tepung keladi 

• Display Inovasi Pertanian yang didiseminasikan meliputi display teknologi (budidaya 

kedelai, pepaya merah delima, jeruk siam Kampar, Largo Super); Ex-banner (Jarwo 

Super dan Katam), buku saku (deskripsi VUB, Jarwo Super, Permasalahan hama 

penyakit dan hara pada tanaman), dan Buku Petunjuk teknis, leaflet dan Buletin Inovasi 

Pertanian 

• Jangkauan Bimtek kegiatan kaji terap sebanyak 112 orang terdiri dari Penyuluh, petani, 

dan Dinas Pertanian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Anonim, 2001, Penyuluh Pertanian. Jakarta, Yayasan Pengembangan Sinar Tani. 

Aryo F, 2016. Kapasitas Penyuluh Pertanian Dalam Upaya Meningkatkan Produktifitas Pertanian 
di Jawa Timur, Agroekonomika, Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan 
Pertanian 

Bamualim, A., M. Djamhuri dan Yohanes Ngongo. 1999. Aspek Sosial Budaya Dalam Adopsi 
Teknologi: Pengalaman SUTPA DI Gugus Nusatenggara. Pusat Penelitian Sosial 
Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 

Kahler, Alan. A., B. Morgan, G.E. Holmes and C.E. Bundy. 1985. Methods in Adult Education. 
Danvile, Illionis: The Interstate Printers and Publishers, Inc. 

Kementerian Pertanian, Kebijakan Nasional Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Jakarta, 
Badan Pengembangan SDM Pertanian 

Mardikanto, T, 1993, Penyuluhan Pembangunan Pertanian, UNS Press, Surakarta. 

Mosher, A.T. 1966. Getting Agriculture Moving. The Agriculture Development Council, New 
York. 

Morgan, Petter, 2004. What is capacity? Going beyond the conventional Wisdom. Nordic Africa 
Institute, 2004, European Centre for development Policy Management. 

Ruswendi dan B. Honorita.  2011.  Peningkatan Persepsi Petani dalam Penerapan PTT Padi 
Sawah (Studi Kasus: Kelompok Tani Harapan Maju II Desa Rimbo Recap Kabupaten 
Rejang Lebong). Makalah BPTP Bengkulu 

Suparta, N, 2007, Penyuluhan Sistim Agribisnis, Ps Sosek dan Agribisnis, Fakultas Peternakan, 
Udayana, Denpasar. Suatu Pendekatan Holistik  

Sucihatiningsih DWP dan Waridin, 2010, Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh 
Pertanian Dalam Meningkatkan Kinerja Usahatani Melalui Transaction Cost, Jurnal 
Ekonomi Pertanian,Volume 11, hal 13-29 

Taher, Agusli dan Nasrul Hosen. 1999. Aspek Faktor Biofisik dan Rancangan Teknologi Spesifik 
Lokasi. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian. Bogor. 

UNDP. Capacity Development. Capacity Development Practice Notice, Juli 2006. 
 
Umi, P. 2014. Pengembangan Metode Diseminasi Yang efektif Mendukung Agribisnis Jeruk di 

kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu 
 
Wahyu, S. 2016. Peran Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Dalam 

Peningkatan Swasembada Beras di Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. 
Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung 


