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KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAH  

NOMOR: B-1375/Kpts/OT.140/H.8.2/08/2021 

 

TENTANG 

  

RENCANA STRATEGIS  

BALAI PENELITIAN TANAH TAHUN 2020-2024  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA BALAI PENELITIAN 

TANAH,  

 

Menimbang : a.  bahwa untuk meningkatkan visi, misi, tujuan, sasaran srategis, 

kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penelitian dan 

pengembangan Sumberdaya Lahan pertanian yang akan dilaksanakan 

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan 

Pertanian lima tahun kedepan berdasarkan analisis strategis atas 

potensi, peluang, tantangan dan permasalahan, termasuk isu strategis 

terkini, perlu disusun Rencana Strategis Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian Tahun 2020-2024;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a,perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian tentang Rencana 

Strategis Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya 

Lahan Pertanian Tahun 2020- 2024; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

3.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

5.  Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  

6.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6374);  
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7.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya 

Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6412);  

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4405);  

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);  

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);  

12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

85);  

13. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset 

Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 

64);  

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010 /8/2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 

15. Keputusan Presiden Nomor 20/TPA Tahun 2019 tentang 

Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan 

Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian; 

17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);  

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 37/Permentan/OT.140/3/2013 

tanggal 11 Maret 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Besar 

Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.  

19. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 

Nomor:4431/Kpts/RC.020/H/05/2020 tanggal .. Mei 2020 tentang 

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 

Tahun 2020-2024  

 

 

 

 



MEMUTUSKAN

KEPTJ-TUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAH. TAHLTN 2O2O -2A24.

PERTAMA : Rencana Sffategis Balai Penelitian Tanah 202}-2A24yang selanjumya
disebut Renstra Batai Penelitian Tanah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDUA : Renstra Balai Penelitian Tanah wajib drjadrkan acuan Unit pelaksana

Teknis dalam perencan{un kegiatan penelitian dan pengembangan
pertanian.

KETIGA : Renstra Balai Besar Penelitian Tanah dituangkan datam Rencana
Kerja Balai Penelitian Tanah.

KEEMPAT : Kepala Balai Penelitian Tanah melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan Rensha Balai Tanah yang dituangkan dalam Rencana
Kerja Balai Penelitian Tanah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bogor
2 Agustus 2021

TA \T AIJ

Widowati, M.Sc
2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

l. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala.Balar Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan pertanian

pada

\

Dr.
NIP.



KATA PENGANTAR

Balai Penelitian Tanah (Balittanah) merupakan salah satu unit pelaksana teknis
di bawah koordinasi Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian, Badan Litbang
Peftanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sebagai lembaga penelitian
tingkat nasional, Balittanah mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan
pengembangan teknologi pengelolaan sumberdaya tanah untuk mendukung
pembangunan peftanian berkelanjutan. Untuk memberikan pedoman yang tepat agar
pelaksanaan tugas Balittanah sesuai dengan tupoksinya, kebutuhan masyarakat dan
petani, prinsip efisiensi, serta sinergis dengan lembaga lain dalam lingkup
Kementerian Pertanian, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Balittanah
tahun 2020-2024.

Renstra Balittanah 2020-2024 merupakan pedoman dalam menetapkan
prioritas kegiatan penelitian tanah agar dapat menghasilkan data, informasi, serta
teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan sumberdaya tanah menuju
swasembada pangan. Penyusunan Renstra Balittanah ini mengacu kepada Rencana
Strategis Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), Rencana
Strategis Badan Litbang Peftanian, Rencana Strategis Kementerian Peftanian,
Rancangan Peraturan Pemerintah RI tentang Rencana Kerja dan Anggaran Instansi
Pemerintah, dan Inpres No, 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Telah dilakukan reviu oleh Tim Evaluator Renstra Balai Penelitian Tanah pada

tahun 2021, ditemukan ketidaksesuaian nomenklatur UPT pada sasaran kinerja TA
202L. Selanjutnya Tim Penyusun Renstra telah melakukan perbaikan berdasarkan
hasil review tersebut.

Dengan terbitnya revisi satu Renstra Balittanah 202A-2024 pada Agustus
2021, maka kepada seluruh pemangku tugas agar selalu berpedoman kepada Renstra
Balittanah dalam menyusun rencana kegiatan selama kurun waktu 202A-2A24.
Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Renstra ini

disampaikan terima kasih.

Bogor, stus 2021

nah,

Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc

NIP, 19690303 199403 2 001

o
o
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Selama masa pandemi Covid-19, tantangan pembangunan pertanian semakin besar 

mengingat pentingnya peran pertanian dalam ketahan pangan dan ekonomi nasional. 

Peranan pertanian ditunjukkan dengan nilai positif PDB Nasional dibandingkan sektor 

lainnya. Selain itu,s ektor pertanian dihadapkan pada dampak pengaruh global perubahan 

iklim dan pesatnya kemajuan teknologi 4.0. Kondisi ini menuntut Balai Penelitian Tanah 

(Balittanah) sebagai lembaga riset di bawah Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 

Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) untuk terus menghasilkan terobosan inovasi dan 

teknologi pertanian, khususnya di bidang pengelolaan tanah yang memiliki kebaruan 

(scientific recognition) dan manfaat (impact recognition) yang seluas-luasnya. 

Seiring dengan dinamika pergantian pemerintahan setiap 5 tahun sekali, diperlukan 

perencanaan pembangunan jangka pendek untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan 

strategis untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah. Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 perlu dijabarkan ke dalam rencana 

turunan yang lebih teknis pada instansi yang lebih bawah untuk memastikan sinergi dan 

harmoni seluruh komponen pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Demikian pula Balittanah memiliki Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan riset 

pengelolaan tanah pertanian untuk periode 2020-2024. Melalui Renstra 2020-2024, 

Balittanah dituntut memberikan konstribusi terhadap keberhasilan pencapaian target 

pembangunan pertanian yang sejalan dengan arah kebijakan penelitian dan 

pengembangan pertanian yang digariskan dalam Renstra BBSDLP dan Renstra Balitbangtan 

2020-2024.  

Pada periode renstra sebelumnya, Balittanah berhasil mencapai output antara lain 

peta status hara tanah sawah, rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi, formula 

dan standarisasi pupuk, teknologi pengelolaan bahan organik tanah, perangkat uji tanah, 

sistem informasi pengelolaan lahan, teknologi konservasi, rehabilitasi dan reklamasi lahan, 

teknologi pemanfaatan biota tanah, remediasi dan kesehatan tanah, serta teknologi 

produksi dan pemanfaatan pupuk hayati. Output penelitian Balittanah tersebut sangat 

diperlukan dan sudah dimanfaatkan, serta  terbukti meningkatkan produktivitas lahan dan 

komoditas pertanian, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta 

mempertahankan kualitas lingkungan. 

Arah penelitian ke depan, sesuai dengan tugas pokok, tantangan yang dihadapi 

akan difokuskan ke dalam beberapa topik penelitian, antara lain untuk mendukung 

pengelolaan tanah presisi, peningkatan produktivitas tanah untuk komoditas strategis 

nasional pada berbagai agroekosistem, dan berbagai program strategis Kementan dan 

nasional. Dampak perubahan iklim global, tuntutan green economy dan dampak Pandemi 
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COVID-19 merupakan beberapa tantangan non-internal yang dipertimbangkan dalam 

pelaksanaan penelitian pengelolaan tanah pertanian pada kurun waktu 2020-2024. 

1.2. Tujuan 

Tujuan revisi satu Renstra ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi 

penyusunan kegiatan penelitian dan manajemen yang akan dilaksanakan oleh Balittanah 

selama lima tahun ke depan (2020-2024). Renstra Balittanah ini disusun mengacu kepada 

Renstra BBSDLP, Renstra Balitbangtan, Renstra Kementerian Pertanian, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia tentang Rencana Kerja dan Anggaran Instansi Pemerintah 

dan Inpres tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  
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II. PROFIL BALAI PENELITIAN TANAH 

 

2.1. Organisasi 

Berdasarkan Permentan No.26/Permentan/OT.140/3/2013 pasal 3, Balittanah 

menyelenggarakan fungsi/program kerja sebagai berikut:  

(1)  pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan laporan 

penelitian tanah;  

(2) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi konservasi, rehabilitasi 

dan reklamasi tanah, kesuburan tanah, pupuk, biologi dan kesehatan tanah; 

(3)  pelaksanaan kegiatan penelitian konservasi, rehabilitasi dan reklamasi tanah, 

kesuburan tanah, pupuk, biologi dan Kesehatan tanah ;  

(4) pelaksanaan kegiatan penelitian komponen teknologi pengelolaan tanah dan pupuk;  

(5)  pemberian pelayanan teknis kegiatan penelitian tanah;  

(6) penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan 

pendayagunaan hasil-hasil penelitian tanah; 

(7) pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan 

Balittanah.  

Struktur organisasi Balittanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Litbang 

Pertanian Nomor: 30/Kpts/OT.160/I/2/08, tanggal 27 Februari 2008, Balittanah mempunyai 

tiga Kelompok Peneliti (Kelti), yaitu : (1) Kelti Kimia dan Kesuburan Tanah; (2) Kelti Fisika 

dan Konservasi Tanah; dan (3) Kelti Biologi dan Kesehatan Tanah. 

 

2.2. Sumber Daya 

Sumber daya manusia (SDM)  

Jumlah pegawai Balai Penelitian Tanah per Januari 2021 adalah 107 orang, yang 

terdiri dari 31 orang tenaga peneliti, 1 orang pustakawan, 2 orang struktural, 24 orang 

tenaga litkayasa dan 49 orang tenaga fungsional umum. Jumlah pegawai Balittanah sejak 

tahun 2015 s/d 2019 terus berkurang dari 130 orang pada 2015 menjadi 107 orang pada 

tahun 2021, dan akan banyak berkurang pada tahun-tahun selanjutnya karena pensiun. 

Sementara tugas-tugas Balittanah ke depan semakin banyak dan strategis, penambahan 

pegawai baru setiap tahunnya selalu tidak mencukupi untuk menggantikan yang keluar 

baik dari segi jumlah maupun keahliannya, sehingga diperlukan penambahan pegawai baru 

atau dilakukan alih fungsional.   

Berdasarkan Golongan, jumlah PNS Golongan I, II, III, dan IV masing-masing 

sebanyak 4, 32, 52 orang, dan 16 orang. Berdasarkan pendidikan akhir, Balittanah memiliki 

20 orang lulusan doktor (S3), 14 orang master (S2), 17 orang sarjana (S1), 11 orang 
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sarjana muda (S0/D3), 44 orang SLTA, 1 orang SLTP dan 5 orang lulusan SD. Berdasarkan 

jenjang jabatan fungsional, Balittanah memiliki 6 orang peneliti utama, 10 orang peneliti 

madya, 8 orang peneliti muda, 7 orang peneliti pertama, 1 orang calon peneliti, 20 

litkayasa, 1 orang pustakawan  dan 54 orang fungsional umum.  

Sarana-prasarana  

Guna menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Balittanah memiliki: (i) gedung 

perkantoran, (ii) laboratorium, (iii) kebun percobaan, dan (iv) peralatan pendukung seperti 

fasilitas kendaraan yang merupakan aset pokok yang memungkinkan menjalankan tugas 

sebagaimana mestinya. Selain itu juga mempunyai fasilitas perpustakaan, basis data, dan 

website yang bisa diakses oleh masyarakat umum dan peneliti untuk meningkatkan 

kapasitasnya.  

Gedung Perkantoran Balittanah sangat strategis terletak di kawasan kampus 

penelitian pertanian Jl. Tentara Pelajar No. 12 Cimanggu, Bogor.  Fasilitas utama adalah 

Laboratorium Penguji (LP) Balittanah yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 

dengan nomor LP-846-IDN untuk analisa kimia (tanah, tanaman, air dan pupuk), analisa 

fisika tanah, biologi tanah dan mineralogi tanah, serta laboratorium pupuk hayati unggul 

nasional (PUHN). LP Balittanah merupakan laboratorium rujukan Kementerian Pertanian 

serta pembina laboratorium penguji di Balitbangtan. Dengan dukungan laboratorium 

penguji yang terakreditasi, Balittanah juga merupakan institusi Penyelenggara Uji 

Profisiensi (PUP) untuk komoditas tanah, tanaman dan pupuk organic yang telah 

terakreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17043:2010 dengan nomor PUP-012-IDN sejak tahun 

2017.   

Instalasi Rumah Kaca terletak di Cimanggu dan Laladon Sindang Barang Bogor, 

serta smartscreen house  yang terletak di Kantor Cimanggu Bogor. Kebun Percobaan 

terletak di Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi 

Lampung. Kebun Percobaan Taman Bogo memiliki luas lahan 20,14 hektar (telah 

bersertifikat) terdiri atas: lahan basah beririgasi ½ teknis 5 ha, lahan kering 10 ha, 

embung/kolam seluas 0,8 ha.  Fasilitas lainnya tersedia bangunan perkantoran, rumah 

kaca, lantai jemur, gudang, rumah dinas, ruang pertemuan, mess, dan masjid. KP juga 

dilengkapi dengan jalan kebun, penampung air, dan saluran irigasi. 

Sumber daya pembiayaan  

Pembiayaan kegiatan penelitian dan penunjangnya bersumber dari dana APBN 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui alokasi pada DIPA (Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran) Satker Balittanah. Khusus untuk pengelolaan Lab Pengujian (LP) 

Balittanah dan PUP Balittanah yang melayani pelanggan, pembiayaan operasionalnya 

bersumber dari dana PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Biaya analisa tanah, 

tanaman, air dan pupuk serta biaya uji profisiensi mengacu pada PP Tarif No. 35 Tahun 
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2016 yang keseluruhannya disetorkan ke Kas Negara dan selanjutnya dapat digunakan 

untuk biaya operasional sebesar 88,11 % setelah dialokasikan pada DIPA tahun berjalan.   

Perkembangan APBN pada DIPA lima tahun terakhir terlihat pada Tabel  1 dan 

realisasi setoran penerimaan fungsional dan penggunaan PNBP lima tahun terakhir 

disajikan pada Tabel 2. Adanya peningkatan dalam anggaran DIPA menunjukkan dukungan 

positif terhadap kegiatan Satker Balai Penelitian Tanah. Adanya peningkatan setoran 

penerimaan fungsional  (PNBP) merupakan salah satu indikator bahwa pelayanan 

laboratorium  penguji dan uji profisiensi Balittanah semakin dipercaya oleh pelanggan.  

Tabel  1. Perkembangan Anggaran Balai Penelitian Tanah pada DIPA Lima Tahun Terakhir 

No. Tahun Anggaran 
Total Pagu DIPA termasuk Pagu Penggunaan PNBP  

(Rp. 000,-) 

1 2015 28.130.088 

2 2016 31.457.411 

3 2017 20.587.305 

4 2018 33.775.946 

5 2019 30.063.812 

Total 144.014.562 

Tabel 2. Target, Realisasi Penerimaan Fungsional dan Pagu Penggunaan PNBP pada DIPA 

Lima Tahun Terakhir  

No. 
Tahun 

Anggaran 

Target 

Setoran PNBP 

(Fungsional) 

Realisasi Setoran 

PNBP (Fungsional) 

Pagu Penggunaan PNBP 

pada DIPA 

(Rp. 000,-) 

1 2015 2.843.737 4.011.447 2.453.659 

2 2016 2.039.350 5.896.198 3.447.071 

3 2017 2.601.155 3.508.884 2.444.383 

4 2018 2.458.160 3.779.920 2.164.739 

5 2019 5.548.485 5.696.451 4.367.625 

 

Sumber pembiayaan lainnya, bersumber dari pihak mitra/kerjasama penelitian baik 

dari dalam maupun luar negeri.  Pembiayaan penelitian tanah dapat disimpulkan bersumber 

dari DIPA, PNBP, Swasta, Pemda maupun badan-badan Internasional yang tidak mengikat 

berupa Hibah. Pembiayaan kegiatan kerjasama penelitian selama lima tahun terakhir 

disajikan pada Tabel 3. Jumlah mitra kerjasama dari tahun 2015-2019 adalah 46 mitra 

kerjasama dalam negeri dan 9 mitra kerjasama luar negeri. 
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Tabel  3.  Total Dana Kerjasama Penelitian  Bersumber dari Dalam dan Luar Negeri 

Selama Lima Tahun Terakhir (2015-2019) 

No. Mitra Kerjasama 
Pagu  

(Rp. 000,-) 

1. Uji Efektivitas (Swasta, Dalam Negeri) 13.538.784 

2. Luar Negeri 11.776.172 

Total 17.683.841 

 

2.3. Tata Kelola  

Pada tahun 2019 Balittanah telah memperoleh dan menerapkan ISO 9001-2015 

QMS untuk mendukung operasional penelitian dan capaian output yang maksimal. Saat ini 

Laboratorium Penguji Balai Penelitian Tanah (LP Balittanah) telah terakreditasi sesuai SNI 

ISO/IEC 17025:2017 dengan No. LP-846-IDN sejak 21 Januari 2004 untuk bidang pengujian 

tanah, air, tanaman, dan pupuk, dengan ruang lingkup yang  terakreditasi sebanyak 175 

parameter uji. Ruang lingkup ini akan terus ditingkatkan secara bertahap dan diharapkan 

dalam kurun waktu lima tahun ke depan sudah mencapai  200 parameter uji. 

Penyelenggara Uji Profisiensi Balittanah (PUP Balittanah) telah terakreditasi sesuai SNI 

ISO/IEC 17043:2010 dengan nomor PUP-012-IDN.  Ruang lingkup uji profisensi yang 

terakreditasi ada 9 parameter (masing-masing 3 parameter untuk tanah (pH, C-organik, N-

total), tanaman (total N, P, K), pupuk organik (pH, C-organik, N-total). Tupoksi utama PUP 

Balittanah adalah memberikan penilaian terhadap unjuk kerja laboratorium peserta uji 

profisiensi dari seluruh Indonesia untuk komoditas tanah, tanaman dan pupuk organik. 

Sebagai satu-satunya penyelenggara uji profisiensi untuk komoditas tanah, tanaman dan 

pupuk organik di Indonesia, PUP Balittanah harus selalu menjaga dan meningkatkan 

kompetensinya dengan cara mengikuti uji profisiensi di luar negeri semisal dengan ASPAC, 

Sealnet, WEPAL agar dipercaya oleh pelanggan. Dalam lima tahun ke depan diharapkan 

ruang lingkup akreditasi untuk uji profiensi akan bertambah menjadi 20 parameter uji. 

Ke depan, Balai Penelitian Tanah akan mensinergikan kinerja sistem manajemen 

mutu berdasar ISO secara terintegrasi (ISO 900:2015, ISO 17025:2017, ISO 17043:2010, 

KNAPPP, dan PUI) agar mempermudah pengawasan dan monitoring. Balai Penelitian tanah 

sebagai salah satu lembaga penelitian di bawah Balitbangtan Kementan sejak 9 Agustus 

2018 telah memenuhi pedoman KNAPPP 02:2017 dan mendapatkan akreditasi  KNAPPP 

(Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan dengan nomor sertifikat 

PL 062-INA. Disamping itu Balai Penelitian Tanah berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan 

Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia No. 282/M/KPT/2019 telah 

ditetapkan sebagai salah satu Pusat Unggulan Iptek (Center of Excellent ) dengan tema 

“Pengelolaan Tanah Presisi” pada 2 Desember 2019 dengan nomor sertifikat 13/PU. 

IPTEK/XII/2019.  
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 Pemanfaatan teknologi informasi diarahkan untuk mendukung kinerja tata kelola 

manajemen Balittanah, antara lain SIM Program, SIM Monev, SIM ASN, SIM Keuangan dan 

Inventarisasi Aset. Untuk menunjang operasional evaluasi dan penyempurnaan 

penyusunan perencanaan kegiatan yang komprehensif diperlukan pengelolaan database 

sumber daya tanah Balittanah secara terintegrasi antar Unit/Kelti/Instalasi. 

Sesuai dengan ketentuan Kementerian Pertanian, dalam rangka menjamin kinerja 

Balittanah tetap prima, dibutuhkan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) melalui 

pembentukan Satuan Pelaksana (Satlak) dengan fasilitas dan pendanaan yang memadai. 

Secara internal, Balittanah mencanangkan sistem pengendalian kinerja Balai dengan 

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berisi uraian kegiatan dan 

mekanismenya. 

 Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan kegiatan pengawasan dan penilaian 

terhadap perencanaan dan pelaksanaan program-program Balittanah yang mencakup 

pelaksanaan administrasi keuangan maupun kinerja teknis. Dokumen pelaksanaan Monev 

dituangkan dalam E-SAKIP, LAKIN, E-MONEV, I-MONEV, SMART dan laporan 

pelaksanaannya. Langkah-langkah operasional program MONEV 2020-2024 mencakup: (1) 

menyusun tim pelaksana MONEV urusan administrasi dan urusan teknis, (2) menyiapkan 

Proposal Manajemen (RKTM), Proposal Diseminasi (RDHP), Proposal Penelitian Tingkat 

Peneliti (RPTP) dan Rencana Operasional Penelitian Pertanian (ROPP), (3) melaksanakan 

Monev secara reguler, dan (4) mengevaluasi capaian sasaran IKU RENSTRA setiap tahun.  

 Satuan Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI) bertugas melakukan auditing 

kinerja bagi seluruh unit pelaksana kegiatan di Balittanah. Laporan hasil kinerja SPI 

digunakan oleh Kepala Balai ataupun unit pelaksana lainnya untuk melakukan pengendalian 

kinerja internal. 

 Sejalan dengan semakin tinggi tuntutan peran serta Balittanah dalam menghasilkan 

inovasi teknologi, maka peningkatan kualitas kinerja seluruh SDM yang terlibat di dalamnya 

perlu ditingkatkan. Langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut: 

(i) Tenaga non Teknis (Administrasi) 

 Keberhasilan kinerja teknis juga sangat ditentukan oleh kualitas penanganan urusan 

administrasi. Untuk itu penyediaan kondisi yang obyektif bagi tenaga administrasi perlu 

diupayakan,  melalui:(a) Penempatan tenaga administrasi secara profesional sesuai 

kompetensinya, (b) Peluang promosi untuk jabatan-jabatan administrasi/non teknis 

diberikan kepada pegawai administrasi yang berprestasi baik, dan (c) Pelatihan-pelatihan 

yang berkaitan dengan urusan non teknis diberikan kepada pegawai administrasi. 

(ii)    Tenaga Teknis (Peneliti, Litkayasa) 

 Tuntutan utama kinerja Balittanah adalah terciptanya inovasi teknologi 

pemberdayaan sumberdaya tanah yang berdaya saing dan menguntungkan bagi para 
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pelaku usaha di sektor pertanian. Untuk itu penciptaan kondisi yang kondusif bagi 

terlaksananya kegiatan penelitian mutlak diperlukan. Sesuai dengan kondisi yang ada, 

maka langkah-langkah yang akan dilakukan untuk periode 2020 - 2024 adalah sebagai  

berikut :   

(a) Pemberdayaan Peneliti Senior untuk menghasilkan inovasi  teknologi sesuai 

kebutuhan pasar (market demand). 

(b) Melibatkan secara aktif para peneliti pada kegiatan-kegiatan penelitian, baik 

melalui program konsorsium maupun bersumber dana hibah maupun kerjasama 

dari pihak ketiga.  

(c) Meningkatkan kemampuan penulisan ilmiah dalam rangka pembinaan tenaga 

dan peningkatan karir peneliti dan teknisi  yang berkelas dunia.  

(d) Melakukan rekruitmen dan/atau alih tugas dan meningkatkan kemampuan 

teknisi Litkayasa melalui pelatihan teknis dan sertifikasi keahliannya. 

Guna mempercepat diseminasi inovasi teknologi yang dihasilkan Balittanah maka 

pengembangan informasi inovasi dilakukan melalui website Balittanah dalam Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris, ekspose, publikasi, dan media massa, serta media sosial. 

Untuk memperlancar akses informasi dikembangkan perpustakaan digital. Pengembangan 

informasi inovasi juga dilakukan melalui pelayanan jasa umum yang berfungsi sebagai 

penyedia jasa analisa tanah, air, tanaman dan pupuk, penyedia produk/contoh hasil 

penelitian berupa buku, juknis, leaflet dan penyedia jasa konsultasi inovasi teknologi. 

Pengelolaan Kebun Percobaan di Taman Bogo Lampung sebagai lokasi penelitian, 

show window, visitor plot, areal produksi, benih sumber dan koleksi tanaman/plasma 

nutfah akan ditingkatkan, dan dalam jangka panjang diarahkan menjadi lokasi 

Agrowidyawisata untuk meningkatkan PNBP dan kesejahteraan pegawai, serta aset 

kepemilikan lahan dan kebun percobaan terus ditertibkan.  

Ke depan, Balittanah secara proaktif akan terus  meningkatkan kerjasama penelitian 

dengan pihak ketiga (Swasta, Pemda, LPND, dan mitra lainnya) dengan mengacu kepada 

peraturan perundangan yang berlaku. Terkait dengan kegiatan kerjasama Pemerintah telah 

memberikan stimulus berupa kompensasi pembebasan kewajiban membayar pajak bagi 

pihak swasta yang secara aktif melakukan dan membiayai kegiatan penelitian untuk 

menghasilkan inovasi baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan institusi Litbang 

pemerintah maupun swasta. 

Balittanah akan melakukan kegiatan kerjasama di dalam maupun di luar negeri untuk 

meningkatkan peran serta masyarakat secara nasional maupun internasional. Kegiatan 

kerjasama ini dapat berupa kegiatan penelitian maupun kegiatan lain yang menunjang 

tugas pokok dan fungsi Balittanah. 
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Balittanah memfasilitasi penelitian kerja lapang bagi siswa SMA dan kejuruan, dan 

magang penelitian bagi mahasiswa untuk mendekatkan program penelitian melalui 

pengabdian dan pembinaan baik tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri/Swasta dan 

Kejuruan serta Perguruan Tinggi. 

 

2.4. Kinerja 2015-2019 

 Dalam Renstra periode 2015-2019 berbagai inovasi teknologi  telah dihasilkan  

untuk menjawab tantangan dalam pembangunan pertanian mengenai masalah sumber 

daya lahan dan lingkungan, khususnya penelitian dan pengembangan teknologi 

pengelolaan di bidang tanah, inventarisasi teknologi konservasi, kesuburan dan biologi 

tanah, teknologi dibidang pupuk dan efisiensinya.  

 Selama periode 2015-2019 telah dihasilkan 24 teknologi, 4 peta dan 54 produk 

unggulan hasil penelitian. Teknologi, peta dan produk yang dihasilkan selama periode 

tersebut  disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Teknologi dan Produk Unggulan yang Dihasilkan Periode 2015-2019 

No. Keluaran (Output) Hasil unggulan 

1. Teknologi 24 Paket teknologi pengelolaan lahan kering masam (LKM), 

lahan kering iklim kering (LKIK), lahan sawah, lahan tadah 

hujan, pengelolaan hara, tanah, pupuk, bahan organik dan 

pembenah tanah serta biologi tanah 

2 Peta 4 Peta (peta lahan kering terdegradasi, peta degradasi lahan 

DAS Hulu Citarum, peta erodibilitas, erosivitas dan lahan 

kritis di DAS Cimanuk bagian hulu), Peta status hara P dan K 

tanah sawah skala 1:250.000. 

3. Produk - 11 produk perangkat uji (PUTS, PUTK, PUP, PUHT, PUTR, 

PUPO, PUHS, pH SRI) yang telah disempurnakan. 

  - 29 Isolat unggul untuk pupuk hayati (Isolat pupuk hayati 

noduli: Rhizobium sp., Azospirillum dan Bacillus sp., 

Isolat pupuk hayati Bionutrient: Alcaligenes sp., 

Azospirillum sp., Bacillus sp., Isolat pupuk hayati Biobus: 

Rhizobium sp., Bacillus sp., Pseudomonas sp., 

Ochrobactrum pseudogrignonense., Pupuk Hayati Bio-LK 

: Bacillus sp. dan Pseudomonas sp., Pupuk Hayati 

BioSalin: Pseudomonas sp.) 

  - 13 produk formula (Fomula larutan nutrisi tanaman, 

formula biostimulan dan pengendali hayati tular tanah, 

formula NPK Si, formula media tanam, formula pupuk 

hayati untuk tanaman kedelai, formula larutan tanaman 
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bernutri tanaman berumbi (AB MIX), formula pembenah 

tanah organomineral yang disempurnakan, formula 

biodekomposer untuk pelapukan jerami dan berangkasan 

jagung, formula decomposer untuk merombak sisa-sisa 

tanaman, formula pupuk hayati aktinomiset endovit, 

formula biodekomposer 

  - 6 Sistem informasi (system informasi teknologi 

konservasi tanah berbasis web dan spasial jawa timur 

dan lampung, system informasi pengelolaan lahan sawah 

irigasi jawa timur dan bali, PKDSS, AgriDSS, perangkat 

lunak berbasis web untuk informasi sifat-sifat tanah, 

tingkat bahaya erosi dan rekomendasi pengelolaan lahan 

kering berlereng untuk propinsi jawa tengah) 

 

Dalam aspek kebijakan, Balai Penelitian Tanah telah berkontribusi dalam 

penyusunan SK/Peraturan Menteri Pertanian yaitu dengan kebijakan/rekomendasi tentang: 

(diurutkan oleh Pak Irawan, urutan SNI, Permentan, Kepmentan, Keputusan) 

1. SNI Pupuk Organik Padat (SNI 7763:2018) 

2. SNI Pupuk Ammonium Klorida (SNI 02-2581-2005) Revisi 2 tahun 2019 

3. Permentan No 36 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-organik. 

4. Permentan No 01 tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati 

dan Pembenah Tanah. 

5. Permentan No. 39/Permentan/HM.130/8/2018 tentang System Peringatan Dini dan 

Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian. 

6. Kepmentan No 261/Kpts/SR/.310/M/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal 

Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.  

7. Kepmentan No 262/Kpts/SR.310/M/4/2019 tentang Lembaga Uji Mutu dan Uji 

Efektivitas Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah. 

8. Keputusan Direktur Pupuk dan Pestisida No. 533/Kpts/SR.310/B.5.4/10/2018 

tentang Petunjuk Teknis Standar Operating Procedures Petugas Pengambil Contoh 

(PPC) untuk Pendaftaran Pupuk 

Capaian dalam pengelolaan asset Balittanah, selama periode 2015-2019 adalah sebagai 

berikut:  

1. LP Balittanah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dari Komite Akreditasi Nasional 

(KAN) dengan nomor akreditasi L-846-IDN dengan 175 parameter uji untuk analisa 

tanah, tanaman, air, pupuk (an-organik, organic, hayati) dan pembenah tanah. 
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Kapasitas analisis untuk analisis tanah sudah mencapai > 75 %, sedang untuk 

analisis pupuk hampir terpenuhi (100%). 

2. LP Balittanah sebagai National Vocal Point untuk Soil Laboratory Network di 

Indonesia yang digagas oleh Glosolan-FAO.  LP Balittanah berperan aktif dalam 

menyusun prosedur analisis tanah yang dikembangkan sebagai SOP.  

3. LP Balittanah mengikuti uji profisiensi dengan lembaga profisiensi di luar negeri 

(Sealnet dan ASPAC) serta menjadi laboratorium rujukan di Kementerian Pertanian 

dan laboratorium pembina di Balitbangtan. 

4. PUP Balittanah terakreditasi SNI ISO/IEC 17043:2010 dari Komite Akreditasi 

Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi PUP-012-IDN dengan 9 parameter uji 

untuk komoditas tanah, tanaman dan pupuk organik. Peserta uji profisiensi sekitar 

70-80 laboratorium tanah dari seluruh Indonesia yang berasal dari laboratorium 

pemerintah, swasta dan perguruan tinggi.  

Dalam program penelitian berbasis kemitraan dan permintaan pengguna serta 

diseminasi dan percepatan pemanfaatan inovasi teknologi, selama periode 2015 – 2019 

Balittanah telah berhasil menjalin kerjasama penelitian, berupa permintaan dari pihak mitra 

kerjasama: (i). Pemerintah/ lembaga swasta dalam negeri (46 judul) dan (ii) Luar negeri 

yaitu dari lembaga internasional, universitas dan lainnya (9 judul) yang dilaksanakan di 

berbagai lokasi di Indonesia. 
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III. KONDISI UMUM 

 

3.1. Pengelolaan Tanah di Lahan Sawah 

Peningkatan produksi beras dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan terus 

dilakukan melalui berbagai usaha. Sebagai konsekuensinya, kebutuhan pupuk yang 

merupakan sarana produksi utama akan meningkat. Terjadinya pelandaian produktivitas 

serta makin meningkatnya harga pupuk karena penghapusan dan/atau pengurangan 

subsidi pupuk, merupakan dorongan untuk lebih meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk 

pada sistem usahatani padi sawah yang merupakan penyerap pupuk subsidi terbesar. 

(Program nasional peningkatan produki pangan untuk mencapai swasembada 

Pajalesatebabe dan lumbung pangan dunia 2045). 

Pemerintah telah menetapkan upaya pencapaian angka poduktivitas rata-rata 

nasional dari 5,2 t/ha menjadi 6.0 t/ha pada tahun 2022. Terdapat potensi peningkatan 

produktivitas karena masih terdapat kesenjangan/gap produktivitas hasil yang cukup nyata 

antara potensi hasil dari varietas unggul baru padi di lahan sawah irigasi maupun sawah 

tadah hujan dengan hasil padi di tingkat lapangan. Potensi hasil gabah varietas padi unggul 

(VUB) misalnya dapat mencapai diatas 10 t/ha namun hasil di lapangan dapat berkurang 

30-50% dari potensi hasil. Faktor produksi padi VUB di lahan sawah intensif (LSI) 

dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain varietas, kesuburan tanah, pengelolaan hara, 

iklim, hama dan penyakit, pengelolaan tanaman. Untuk itu, perlu diidentifikasi parameter 

penyebab kesenjangan (gap) antara potensi produktivitas hasil padi VUB dengan hasil 

nyata pada kondisi lapangan di berbagai sentra lahan sawah irigasi dan tadah hujan. 

Kontribusi input produksi dan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas 

tanah dan tanaman di lahan sawah irigasi dan tadah hujan bervariasi sesuai dengan kondisi 

lingkungan (spesifik lokasi). Perlu dilakukan identifikasi penyebabnya serta dilakukan 

upaya-upaya untuk mengatasi kesenjangan produktivitas tersebut. 

Sampai saat ini efisiensi pemupukan N pada padi sawah baru mencapai 30 – 50%. 

Sejalan dengan pemenuhan kebutuhan pangan nasional, peningkatan produktivitas tanah 

sawah, efisiensi penggunaan pupuk dan pendapatan petani serta teknologi ramah 

lingkungan perlu terus diupayakan. Pendekatan system pengelolaan hara terpadu 

(Integrated Plant Nutrient Management System - IPNMS) dengan menerapkan pola 

pemupukan berimbang yaitu berdasarkan status hara tanah dan kebutuhan tanaman, serta 

memanfaatkan pupuk organik dan pupuk hayati, penting dilakukan. 

Penggunaan pupuk untuk tanaman padi sawah menyerap sampai 70% dari 

ketersediaan pupuk untuk sub sektor tanaman pangan. Bagaimanapun, produktivitas padi 

sawah beberapa tahun terakhir, telah mengalami pelandaian, bahkan menurun. Berbagai 

upaya untuk mengefisienkan penggunaan pupuk telah dilakukan, diantaranya adalah 

melalui teknologi pemupukan untuk mengefisienkan hara nitrogen (N) seperti pemanfaatan 

urea tablet, urea briket atau granul. Disamping itu, teknologi pengelolaan hara pada lahan 
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kering yang dapat dilakukan adalah dengan memadukan penggunaan pupuk anorganik 

dengan pupuk organik melalui pemanfaatan bahan hijauan legume sebagai sumber N dan 

C-organik, pupuk kandang dan fosfat alam (P-alam) sebagai sumber hara P, selaiin itu 

untuk tanaman padi penambahan hara benefisial seperti Silika (Si) merupakan suatu 

keharusan.  

Menteri Pertanian Republik Indonesia telah menerbitkan Permen No. 

40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada padi 

sawah spesifik lokasi yang memadukan penggunaan pupuk an-organik dan pupuk organik. 

Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan 

pupuk dan menekan biaya usahatani padi sawah. Penerapan pemupukan spesifik lokasi 

yang didasarkan pada pendekatan pengelolaan hara dan tanaman secara terpadu 

diharapkan dapat mengatasi kelangkaan pupuk di lapangan, menurunkan biaya subsidi 

pupuk, mempertahankan ketahanan pangan, dan kelestarian lahan pertanian. Dan pada 

tahun 2020, Badan Litbang Pertanian telah mengeluarkan Buku Rekomendasi Pemupukan 

N, P, K bagi Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai Perkecamatan di Indonesia.  

 

3.2. Pengelolaan Tanah di Lahan Kering 

Pemanfaatan lahan kering sebagai salah satu sumber daya tanah potensial di 

Indonesia sangat penting untuk terus dikembangkan. Hal ini mengingat lahan kering 

merupakan agroekosistem dominan dengan luasan 76,6% atau sekitar 144,5 juta ha dari 

seluruh luas daratan di Indonesia. Pemanfaatan lahan kering menghadapi tantangan cukup 

serius karena sebagian besar atau sekitar 107,4 juta ha dikategorikan sebagai lahan kering 

masam yang secara alami memiliki kesuburan yang rendah. Curah hujan yang tinggi 

menyebabkan hara di dalam tanah tercuci dan meninggalkan ion H dan Al di dalam 

kompleks adsorpsi liat yang menyebabkan tanah menjadi bereaksi masam. Permasalahan 

lahan kering masam cukup kompleks seperti rendahnya pH, kapasitas tukar kation (KTK), 

kejenuhan basa (KB) dan Corganik. Sementara kandungan aluminium, fiksasi P, kandungan 

besi dan mangan sangat tinggi hingga mendekati batas meracuni tanaman. Lahan kering 

masam juga dikategorukan rentan terhadap erosi dan miskin unsur biotik (Adiningsih dan 

Sudjadi, 1993; Soepardi, 2001).  

Sampai saat ini, teknologi pengelolaan lahan kering baik dalam bentuk komponen 

teknologi (termasuk teknik pengelolaan hara, pengelolaan bahan organik tanah, konservasi 

dan rehabilitasi lahan, pengelolaan air, dan lain sebagainya), atau berupa rakitan teknologi 

(berbagai bentuk pola usaha tani) terus dikembangkan serta ditingkatkan tingkat 

adopsinya. 

Kesuburan tanah di lahan kering relatif lebih rendah dibandingkan lahan sawah 

irigasi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kendala yang dihadapi, baik yang bersifat 

fisik, kimia, biologi dan social ekonomi masyarakat. Pengelolaan kesuburan tanah tidak 

terbatas hanya pada peningkatan kesuburan kimiawi saja, namun termasuk juga 



14 
 

kesuburan fisik dan biologi tanah. Salah satu teknologi pengelolaan kesuburan tanah yang 

penting adalah pemupukan berimbang disertai dengan penambahan pupuk organik/pupuk 

kandang yang tersedia di lokasi setempat. Sistem pengelolan hara berdasarkan konsep 

pemupukan berimbang merupakan penetapan rekomendasi pemupukan untuk mencapai 

tingkat ketersediaan hara esensial yang seimbang di dalam tanah dan optimum untuk 

meningkatkan produktivitas dan mutu hasil tanaman, efisiensi pemupukan, kesuburan 

tanah dan menghindari pencemaran lingkungan. Pemupukan berimbang berdasarkan uji 

tanah penting dilakukan agar pemupukan lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas 

tanaman dan efisiensi penggunaan pupuk.  

Potensi peningkatan produksi pangan di lahan kering masih sangat tinggi. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 

peluang peningkatan produksi sebesar 70% bagi tanaman jagung dengan dilakukannya 

pemupukan NPK sesuai potensi produksi tanaman, dosis pemupukan berimbang di lahan 

kering dapat diturunkan 25 % dari dosis rekomendasi jika disertai dengan penggunaan 

pupuk kandang. Lahan kering di Indonesia didominasi oleh tanah berlereng dengan tingkat 

kemasaman cukup tinggi, kandungan bahan organik rendah, erosi dan pencucian hara 

tinggi. Data lahan  

Produktivitas tanah dapat ditingkatkan melalui pengelolaan hara terpadu dengan 

memanfaatkan pembenah tanah dan bahan organik yang tersedia di lokasi setempat serta 

penggunaan pupuk P lepas lambat atau yang rendah kelarutannya seperti P-alam. Pupuk 

organik yang bersumber dari sisa panen, pupuk kandang, kompos atau sumber bahan 

organik lainnya, dapat menyumbang hara, seperti unsur hara mikro, memperbaiki dinamika 

ketersediaan hara dalam tanah dan bermanfaat untuk perbaikan sifat fisik dan biologi 

tanah. Lahan kering akan mampu menyediakan air dan udara yang cukup bagi tanaman, 

dengan sifat fisik yang memadai seperti struktur tanah yang baik, sehingga mendukung 

peningkatan efisiensi pemupukan. Untuk meningkatkan kualitas pupuk organik telah 

dilakukan fomulasi pupuk organik dengan menambahkan beberapa bahan pengkaya antara 

lain fosfat alam, dolomit, abu sekam. 

Teknologi pengelolaan hara dilakukan melalui daur ulang hara tanaman secara 

alamiah dalam peningkatan kesuburan biologi, fisik dan kimia tanah. Teknologi tersebut 

diterapkan dengan mengembalikan hara makro dan mikro yang terangkut panen dengan 

menambahkan bahan organik dari berbagai sumber bahan organik secara periodik ke 

dalam tanah, baik dalam bentuk pupuk hijau maupun kompos seperti kotoran ternak yang 

dikomposkan, serasah sisa tanaman, tanaman legum, pangkasan tanaman pagar, sampah 

organik dan hijauan. Aktivitas organisme tanah, mampu meningkatkan ketersediaan hara 

dan memperbaiki sifat fisik tanah, dapat memperbaiki kesuburan dan produktivitas tanah 

secara berkelanjutan. 

Sebagai sumberdaya lahan yang sebarannya sangat luas, lahan kering masam 

berpotensi sebagai sentra pengembangan pertanian melalui partisipasi yang lebih intensif 
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dari semua pihak terkait.  Rumusan paket teknologi spesifik lokasi, efesien dan efektif 

dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani menjadi kunci keberhasilan 

pemanfaatan lahan kering masam. Inovasi teknologi tersebut perlu diiringi dengan 

peningkatan kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi dan kemampuan petani dalam 

mengakses teknologi yang diintroduksikan. Aplikasi fosfat alam telah terbukti dapat 

meningkatkan produktivitas lahan kering masam. 

Hasil penelitian jangka panjang di Balittanah terkait dengan pemanfaatan fosfat 

alam menunjukkan bahwa produktivitas jagung dapat mencapai optimal dengan pola 

tanam biasa sekitar 8-10 ton/ha sedangkan dengan kombinasi cara tanam zig zag maka 

hasilnya dapat mencapai 18-22 ton/ha. Paket teknologi yang dicobakan adalah pemberian 

fosfat alam 1 ton/ha di awal musim tanam, kemudian pupuk N dan K diberikan sesuai 

dengan kebutuhan tanaman, bahan organik minimal 2 ton/ha dengan varietas jagung 

hybrida. Teknik budidaya menggunakan cara tanam zigzag (75x12.5 cm) dengan total 

populasi mencapai 1.8 kali populasi dengan pola tanam konvensional (75x25 cm). 

Kelebihan teknologi ini adalah menghemat pupuk P sehingga menghemat biaya produksi 

dan optimalisasi penggunaan lahan dengan meningkatkan jumlah populasi. Pupuk P tidak 

perlu diberikan lagi selama 4 musim tanam. Paket teknologi ini sudah direplikasi dalam 

skala luas yaitu 10 Ha di tahun 2013-2015, dilanjutkan dengan 350 Ha di Kalsel dan di 

Lampung sejak tahun 2016 hingga tahun 2018. Hasil panen konsisten di lahan kering 

masam Kalsel mencapai 20 ton/ha pipilan kering panen, di Lampung 14 ton/ha pipilan 

kering panen. Hasil panen lebih rendah di Lampung disebabkan oleh petani baru pertama 

kali mencobakan teknik budidaya zig zag di tahun 2017 sehingga perlu penyesuaian dan 

latihan dalam perawatannya.  Hal yang sama terlihat dengan pemanfaatan fosfat alam dan 

cara tanam zig zag di demonstrasi plot di lahan rawa sulfat masam tipe luapan C dan lahan 

rawa lebak pada tahun 2018 menghasilkan panen jagung mencapai 14-16 ton/ha pipilan 

kering panen. 

   

3.3. Formulasi Pupuk dan Pembenah Tanah 

Sebagian lahan pertanian di Indonesia adalah lahan marginal dengan tingkat 

produktivitas rendah. Untuk meningkatkan produktivitasnya diperlukan pupuk untuk 

memenuhi kebutuhan tanaman dan pembenah tanah untuk memperbaiki kondisi lahan 

yang kurang mendukung bagi pertumbuhan tanaman. Kebutuhan pupuk yang tinggi dan 

disparitas harga pupuk antara pupuk subsidi dan non subsidi menyebabkan petani sering 

kesulitan untuk mendapatkan pupuk pada waktu diperlukan. Selain itu dapat menyebabkan 

harga pupuk ditingkat petani sangat tinggi dan rawan pemalsuan kualitas pupuk. Saat ini 

setidaknya beredar 734 merek pupuk anorganik, 304 merek pupuk organik dan 29 merek 

pupuk hayati. Sebagian besar dari merek-merek pupuk tersebut diduga tidak sesuai dengan 

syarat mutu yang ditetapkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pengembangan 

formula pupuk dan pembenah tanah menjadi kebutuhan mendesak. Dengan adanya 
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formula pupuk dan pembenah tanah yang terjamin kualitasnya diharapkan petani punya 

banyak pilihan dan bernilai guna. 

Teknologi pupuk anorganik 

Formula pupuk anorganik baik tunggal maupun majemuk saat ini sudah sangat 

banyak. Namun untuk mengatasi masalah pelandaian produktivitas masih perlu 

dikembangkan formula tersebut. Disinyalir penggunaan pupuk makro yang berlebihan 

menyebabkan hara mikro dan hara lain yang bermanfaat (beneficial nutrient) menjadi tidak 

tersedia sehingga formulasi pupuk majemuk plus diharapkan mampu memecahkan 

masalah ini. Demikian juga diperlukan formulasi pupuk anorganik untuk ekosistem spesifik, 

seperti lahan gambut, yang mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan 

efisiensi pupuk. 

Pupuk majemuk (compound fertilizer) adalah pupuk yang mengandung lebih dari 

satu macam unsur hara, formula pupuk majemuk NPK harus disesuaikan dengan kebutuhan 

hara tanaman dan status hara tanah. Ditinjau dari segi distribusi, penyimpanan dan aplikasi, 

pupuk majemuk NPK lebih efisien dari pada pupuk tunggal. Kecuali itu penggunaan pupuk 

majemuk akan mendorong petani menggunakan pupuk secara lengkap. Berdasarkan 

konsep pemupukan berimbang dosis penggunaan pupuk NPK tergantung status hara tanah, 

kebutuhan tanaman dan target hasil. Oleh karena itu dosis penggunaan pupuk majemuk 

NPK sangat spesifik lokasi, tergantung status hara tanah dan komoditas tanaman. 

Formula pupuk majemuk NPK dengan komposisi 15-15-15 kurang sesuai untuk 

lahan sawah yang mempunyai status hara P dan K sedang dan tinggi, karena terjadi 

kelebihan pupuk P pada lahan yang berstatus P tinggi, disisi lain terjadi kekurangan hara K 

pada tanah yang berstatus K sedang. 

Pemupukan NPK dengan dosis yang tinggi tanpa pengembalian bahan organik, 

khususnya jerami padi akan menyebabkan ketersediaan hara mikro berkurang untuk 

mendukung produksi yang tinggi. Formula pupuk NPK yang diperkaya dengan unsur mikro 

dan Si serta menggunakan zeolite sebagai matrik/filler diharapkan mampu memenuhi 

kebutuhan hara makro, hara mikro dan Si sehingga dapat tuk meningkatkan produksi padi 

dan efisiensi pemupukan.  

Teknologi pembenah tanah 

Pembenah tanah diperlukan untuk memperbaiki kondisi fisik tanah, terutama 

struktur tanah dan aerasi tanah. Pengembangan formula pembenah tanah, baik organik 

maupun anorganik, ditujukan terutama untuk memperoleh pembenah tanah berkualitas 

agar lebih efektif dengan takaran yang rendah. Efektivitas pembenah tanah dapat 

ditingkatkan melalui pengkayaan bahan organik dengan bahan-bahan mineral alami seperti 

zeolit, dan biochar atau arang aktif. Saati ini Balittanah sedang mengembangkan beberapa 

formula pembenah tanah, misalnya Beta yang diperkaya dengan senyawa humat yang 

mampu memperbaiki kualitas tanah.  
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Tanah di wilayah tropis membutuhkan amelioran seperti biochar kandang yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tanah dan produktivitas tanaman. Biochar 

merupakan arang biomassa yang dibuat dalam kondisi minim oksigen sehingga masih 

memiliki kadar karbon yang tinggi. Biochar dapat mempertahankan kandungan karbon di 

dalam tanah dan bahan organik dalam waktu lama karena permukaannya mampu berikatan 

dengan gugus fungsional organik serta bersifat stabil (recal citrant) yang tidak mudah 

terdekomposisi oleh mikrob dekomposer. Penambahan biochar di dalam tanah dilaporkan 

mampu memperbaiki kualitas tanah berupa perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi, 

meningkatkan efisiensi pemupukan, dan meningkatkan produktivitas tanaman baik di 

wilayah tropis maupun sub tropis. 

Teknologi pupuk hayati 

Pengembangan formula pupuk hayati yang sekaligus berperan sebagai pengendali 

hayati sangat strategis untuk memperkecil volume penggunaan pupuk dan pestisida sintetis 

dalam mendukung pertanian, yang pada gilirannya meningkatkan keuntungan usahatani. 

Pengembangan formula dan teknologi produksi pupuk hayati meliputi: (1) eksplorasi dan 

evaluasi potensi sumber daya hayati dari berbagai ekosistem (lahan kering, lahan sawah, 

lahan rawa), (2) pupuk hayati untuk meningkatkan efisiensi pemupukan (penyedia hara, 

pemacu tumbuh), pengendalian hama penyakit tular tanah, dan perbaikan sifat fisik tanah, 

(3) perombak bahan organik untuk meningkatkan efisiensi perombakan bahan organic 

(insitu dan exsitu), dan (4) Agen hayati untuk pendegradasi logam berat lahan pertanian 

tercemar limbah industri dan agrokimia. 

Pemanfaatan inokulan mikroba seperti Rhizobium, cendawan mikoriza arbsukular, 

rhizobakteria, mikroba endofit dll telah dikembangkan untuk mendukung produktivitas 

tanah dan tanaman pertanian sebagai pupuk hayati. Teknologi ini telah melibatkan 

teknologi bioproses untuk menghasilkan pupuk hayati yang berkualitas dan tahan lama 

dalam penyimpanannya, minimal kontaminasi, dan efisien – efektif untuk penggunaannya 

di lapangan. Balittanah juga telah menghasilkan berbagai produk inokulan mikroba untuk 

pupuk hayati dan dekomposer seperti: Nodulin, Bionutrient, Biobus, Agrimet, Mdec, 

Agrodeko, Agrofit, dan produk lainnya yang telah dimanfaatkan oleh petani di lapangan. 

Pengembangan teknologi inokulan ini sangat pesat dan terus berkembang dan menarik 

para peneliti dan praktisi pertanian untuk terus menghasilkan produk yang bermutu. 

Degradasi sumberdaya tanah akibat aktivitas manusia seperti praktik pertanian 

intensif dengan menggunakan bahan agrokimia yang berlebihan dan berulang-ulang dan 

menimbulkan dampak negatif terhadap diversitas biota tanah dan kesehatan tanah serta 

meningkatnya dampak perubahan iklim, telah mendorong riset dan pengembangan 

teknologi mikroba untuk pengendalian cekaman biotik dan abiotik. Teknologi pemanfaatan 

mikroba untuk pengendalian cekaman biotik dan abiotik dengan peran memacu 

produktivitas tanaman di berbagai kondisi cekaman telah dikembangkan oleh Balittanah 
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seperti pupuk hayati Bio-Salin dan Bio-LK serta pengembangan teknologi penyehatan tanah 

dan tanaman berbasis simbiotik dark septate endophytes (DSE). 

Teknologi mikroba berbasis metagenomik dan metabolomic: 

- potensi sumberdaya mikroba tropis yang beranekaragam dan melimpah 

merupakan sumber untuk teknologi sintetik biologi, 

- Belum termanfaatkannya sumberdaya mikroba tersebut secara optimal, masih 

terbatas pada spesies atau jenis tertentu yang dikembangkan, 

- Perlu peningkatan kualitas dan efisiensi penggunaan teknologi berbasis mikroba 

- Perbaikan atau pemulihan sumberdaya tanah menggunakan teknologi biologi 

tanah masih terbatas, termasuk teknologi berbasis metagenomik dan 

metabolomik, 

- Perlu dukungan kebijakan yang lebih luas untuk pemanfaatan teknologi biologi 

tanah untuk penyehatan dan pemulihan tanah-tanah (lahan-lahan) yang 

terdegradasi sehingga bisa dimanfaatkan lagi secara ramah lingkungan dan 

berkelanjutan. 

 

3.4. Pengelolaan Tanah Presisi 

Untuk mendukung peningkatan produktivitas tanah dan tanaman yang lestari dan 

berkesinambungan khususnya untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan 

modern, dibutuhkan peralatan atau “Kit” sebagai sarana bantu perencanaan pemupukan 

dan pengelolaan lahan. Balittanah telah menghasilkan berbagai produk dan inovasi 

teknologi perangkat uji tanah dan pupuk yang meliputi (1) Perangkat Uji Tanah Sawah 

(PUTS) untuk penetapan dosis pupuk N, P, K padi sawah, (2) Perangkat Uji Tanah Kering 

(PUTK) untuk rekomendasi pupuk N, P, K, bahan organik dan kapur untuk tanaman jagung, 

kedelai dan padi gogo, (3) Perangkat Uji Pupuk (PUP) untuk penetapan kadar N, P, K pada 

pupuk an-organik dan hara sekunder Ca, Mg, dan S, serta (4) Perangkat Uji Hara Tanaman 

Tebu (PUHT) untuk penetapan dosis pupuk tebu. Pada saat ini, produk Kit tersebut telah 

diapresiasi oleh pengguna dan secara nasional digunakan sebagai salah satu sarana 

penetapan dosis pupuk dalam program SL-PTT padi, jagung dan kedelai. Selain itu juga 

telah dihasilkan Perangkat Uji Pupuk Organik (PUPO) untuk penetapan kadar C, N, pH, P, 

K dan Fe pada pupuk organik dan (6) Perangkat Uji Tanah Lahan Rawa untuk penetapan 

rekomendasi pupuk N,P,K padi sawah lahan rawa.  

Dalam beberapa tahun ke depan, Balai Penelitian tanah akan menyusun perangkat 

Kit lainnya untuk penetapan rekomendasi pupuk an-organik dan pupuk organik untuk 

komoditas pertanian lainnya. Semua target keluaran dari riset dan pengembangan kit-kit 

tersebut yang diharapkan adalah meningkatkan efisiensi usahatani dan menciptakan nilai 

tambah produk-produk pertanian. Pengembangan test kit untuk uji tanah dan pupuk lebih 



19 
 

lanjut adalah test kit digital sehingga penggunaannya oleh pengguna lebih praktis sehingga 

faktor penilaian subyektif (seperti penyimpulan bagan warna) akan dapat ditekan dan 

rekomendasi akan lebih akurat. 

Supaya program pemupukan berimbang dan perbaikan kesuburan lahan pertanian 

dapat berjalan baik dan diimplementasikan secara tepat maka perlu didukung oleh alat uji 

cepat di lapangan berupa test kit uji tanah. Perangkat uji tanah dan pupuk produksi 

Balittanah (PUTK, PUTS, PUTR, PUP, PUPO, PUHT) yang menggunakan sistem analog 

sudah sangat membantu dalam uji cepat status hara tanah di lapangan serta dilengkapi 

dengan dosis pupuk rekomendasi. Perangkat uji yang selama ini dikembangkan masih 

menggunakan beberapa jenis larutan kimia dan pembacaan hasilnya berdasarkan 

perbedaan warna (analog). Untuk meningkatkan efektivitas dalam pemanfaatan perangkat 

uji tanah, maka diperlukan pengembangan dari kit yang bersifat analog menjadi kit yang 

menggunakan system digital. Seiring dengan perkembangan taknologi 4.0 yang makin 

pesat, telah dikembangkan soil test kit digital oleh Balai Penelitian Tanah. Dengan 

menggunakan teknologi digital maka tingkat akurasi perangkat uji tanah dapat ditingkatkan 

lagi. Penggunaan peralatan yang memiliki akurasi yang tinggi akan menghasilkan analisis 

yang akurat sehingga rekomendasi analisis dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 

meningkatkan produktivitas lahan. Teknologi digital akan menyebabkan tingkat kemudahan 

penggunaan alat meningkat. 

Penggunaan pupuk yang tidak berimbang dan kadar bahan organik tanah yang 

rendah pada sebagian besar lahan sawah irigasi menyebabkan efisiensi pemupukan yang 

rendah sehingga berkontribusi nyata terhadap penurunan produktivitas sawah irigasi. 

Pengelolaan lahan sawah yang komprehensif dengan pendekatan sistem merupakan 

alternatif yang efektif dalam upaya meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Agar 

informasi yang dibangun bisa diakses secara cepat, mudah, dan terdiseminasi secara luas 

maka informasi harus bisa ditampilkan dalam bentuk peta. Untuk itu, database geospasial 

dan non-spasial diperlukan untuk diintegrasikan ke dalam hasil simulasi sistem dinamik 

sehingga informasi pengelolaan kesuburan lahan sawah irigasi spesifik lokasi. 

Perkembangan teknologi informasi (TI) yang menjadi salah satu motor revolusi 

kemajuan pembangunan di dunia menjadi pilihan terbaik untuk dikembangkan sebagai 

bagian dari motor penggerak pembangunan pertanian. Teknologi informasi dalam bentuk 

perangkat lunak (software) berbasis web akan menjadi pusat pencarian informasi dan 

pengambilan keputusan di masa kini dan masa depan yang akan selalu berkembang sesuai 

tuntutan jaman. Penggunaan teknologi spasial memiliki arti penting sebagai alat untuk 

mempermudah analisis lahan dan operasional dari sistem pengambilan keputusan dan 

sistem informasi. Hasil-hasil penelitian tanah yang disajikan dalam bentuk software atau 

berbasis IT (information technology) sangat diperlukan sekarang ini dan masa mendatang 

untuk menunjang pertanian yang maju dan modern. Oleh karena itu pengembangan 

teknologi pengelolaan sumber daya tanah menjadi suatu paket program komputer 
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(software) harus ditingkatkan dan dimodifikasi untuk menghasilkan perangkat yang modern 

dan canggih. Balai Penelitian tanah telah mengembangkan Program SPLaSH (Sistim 

Pengelolaan Lahan sesuai Harkat), yakni perangkat Decission Support System (DSS) untuk 

membantu perencanaan aplikasi teknik konservasi tanah dan air (KTA) secara tepat dan 

cepat sesuai kondisi biofisik lahan. Manfaat program ini adalah untuk 1) membantu 

melakukan prediksi erosi tanah dan 2) menyajikan informasi terkait perhitungan erosivitas, 

erodibilitas, faktor panjang dan kemiringan lereng, faktor tanaman, dan faktor pengelolaan 

tanah. 

Program SPLaSH juga menyajikan informasi praktek pengelolaan lahan yang benar 

dan efektif hingga proses diseminasi ke masyarakat pada skala luas. Program ini masih 

perlu ditingkatkan kemampuan dan akurasinya serta terus divalidasi sehingga dapat 

disebarluaskan kepada pengguna untuk dapat diterapkan di lapangan dalam perencanaan 

dan penerapan teknik konservasi tanah dan air (KTA), baik pada tingkat usahatani maupun 

hamparan lahan dalam suatu daerah aliran sungai (DAS). Selain pada aspek konservasi 

tanah perangkat DSS yang perlu dikembangkan dalam lima tahun ke depan adalah terkait 

dengan penggunaan pupuk berimbang dan neraca unsur hara tanah. 

Pembangunan pertanian di Indonesia dituntut mendukung teknologi informasi yang 

akurat, cepat, lengkap, mudah, terkini (update) dan mampu diakses oleh semua pengguna. 

Teknologi informasi dalam bentuk perangkat lunak (software) berbasis web akan menjadi 

pusat pencarian informasi dan pengambilan keputusan di masa kini dan masa depan yang 

akan selalu berkembang sesuai tuntutan jaman. Penggunaan teknologi spasial dalam 

penelitian ini memiliki arti penting sebagai alat untuk mempermudah analisis lahan dan 

operasional dari sistem pengambilan keputusan dan sistem informasi ini. 

Decision Support System (DSS) berkembang berdasarkan informasi sistem 

manajemen yang dapat memberikan informasi yang efektif dan efisien untuk pengguna 

dalam menjalankan rencana manajemen. DSS menerapkan teknologi komputer untuk 

membuat analisis dan metode solusi logika, digital, dan program penilaian logika ke dalam 

komputer. Ketrampilan programmer juga menentukan dalam membuat komponen DSS, 

design layout interface, platform management, dan menyediakan fungsi yang dapat 

membantu pengguna dalam membuat keputusan. User friendly system merupakan salah 

satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam suatu DSS (Walling and 

Vaneeckhaute 2020) karena menuntun pengguna dalam mengakses dan menentukan 

keputusan. Perkembangan teknologi DSS dilanjutkan dengan adanya SDSS (Spatial 

Decision Support Systems) merupakan sistem yang lebih komplek karena mengintegrasikan 

multidisiplin teknologi dan memiliki struktur komponen dalam menentukan keputusan. 

Perkembangan dari sistem informasi geografi dan ilmu komputer dapat mengintegrasikan 

permodelan dengan spasial interaktif platform. Pilihan pada spasial interaktif diharapkan 

dapat memberikan informasi bagi stakeholders untuk menentukan pilihan dalam 

menentukan keputusan.  
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Saat ini telah dikembangkan perangkat lunak yang diberi nama P and K Decision 

Support System (PKDSS) oleh Balai Penelitian Tanah. Sebagai tahap awal disusun PKDSS 

versi 1.0.2 yang merupakan perangkat lunak untuk menghitung dosis pupuk dengan 

menggunakan bahasa program Microsoft Visual Basic Version 6.0. PKDSS ini disusun 

berdasarkan hasil-hasil penelitian uji tanah dan efisiensi pemupukan serta berbagai pustaka 

lainnya. PKDSS versi 1.0 memberikan rekomendasi untuk komoditas padi sawah, padi gogo, 

jagung, dan kedelai. Kebutuhan pupuk yang dapat dihitung oleh perangkat lunak ini adalah 

pupuk N (urea), P (SP-36), dan K (KCl). Selain itu, PKDSS juga dilengkapi dengan 

perhitungan kebutuhan bahan organik dan kapur. Selain dengan perhitungan data analisa 

tanah secara langsung, rekomendasi pemupukan berimbang berdasarkan uji tanah untuk 

padi sawah dapat juga dilakukan secara langsung berdasarkan peta status hara P dan K 

tanah skala 1:50.000 atau menggunakan perangkat uji tanah sawah (PUTS). 

Selain teknologi kit untuk pemupukan dan teknologi berbasis DSS, dukungan 

pertanian presisi juga diberikan terhadap penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) 

sebagai salah satu solusi pengelolaan tanah di Indonesia. Alsintan diperuntukkn untuk 

menyebut semua alat dan mesin yang digunakan dalam sektor pertanian. Alsintan menjadi 

pemicu transformasi teknologi kepada petani menuju pertanian yang lebih modern, efektif, 

dan maju. Penggunaan alsintan di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke 

tahun. Komitmen pemerintah untuk mendukung sektor pertanian sebagai tulang punggung 

perekonomian negara diwujukan dalam peningkatan belanja modal untuk pengadaan 

alsintan secara progressif. Dengan demikian, dapat dipredikasi bahwa jumlah dan jenis 

alsintan yang akan beroperasi di lahan kering Indonesia akan meningkat setiap tahun. 

Kondisi peningkatan alsintan pengolahan lahan selain potensi meningkatnya produktivitas 

dan efisiensi pertanian, juga menyebabkan dampak kerusakan tanah dalam jangka panjang 

seperti berpotensi menimbulkan kerusakan berupa hancurnya agregat dan struktur tanah, 

penurunan ruang pori tanah, peningkatan BD dan tahanan penetrasi. Kerusakan tanah 

tersebut menyebabkan akar tanaman sulit menembus tanah, berkurangnya biodiversitas 

tanah, dan menurunnya ketersediaan hara untuk tanaman. Potensi kerusakan tanah akibat 

penggunaan alat berat perlu diantisipasi dengan membuat riset presisi termasuk untuk 

merumuskan tindakan penyiapan teknologi rehabilitasinya. 
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IV. VISI, MISI, DAN TUJUAN 

 

4.1. Visi 

Visi Balittanah mengacu kepada visi Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan 

Pertanian, dan visi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan memperhatikan 

dinamika lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

kondisi sumberdaya lahan yang diharapkan pada tahun 2024.  

 Visi Balai Penelitian Tanah dirumuskan sebagai “Menjadi Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan Terkemuka Penghasil Teknologi dan Inovasi Mendukung Pertanian Maju, 

Mandiri, dan Modern”. 

Visi dimaksud merupakan sasaran umum kebijakan Balitbangtan mendukung visi 

kementerian Pertanian. 

 

4.2. Misi 

 Dalam rangka mendukung terealisasinya visi maka misi Balai Penelitian Tanah 

adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan teknologi dan inovasi bernilai scientific dan impact recognition 

mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern 

2. Mewujudkan institusi yang transparan, profesional, dan akuntabel, 

3. Mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional, dan 

4. Mengembangkan kapasitas institusi dan SDM penelitian tanah yang profesional dan 

berintegritas. 

 

4.3. Tujuan  

Berpijak kepada visi dan misi yang ada, maka tujuan utama Balai Penelitian Tanah 

tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:  

1. Menyediakan teknologi dan inovasi sumberdaya lahan pertanian mendukung pertanian 

maju, mandiri, dan modern 

2. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Balai Penelitian Tanah 

3. Mengelola anggaran Balai Penelitian Tanah yang akuntabel dan berkualitas 

   

4.4. Sasaran Strategis 

Sebagai lembaga penelitian tanah yang berkelas dunia, sasaran yang harus dicapai 

adalah sebagai berikut: 
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1. Dimanfaatkanya teknologi dan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan 

pertanian; 

2. Terselenggaranya birokrasi yang efektif dan efisien dan berorientasi pada pelayanan 

prima 

3. Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas 

 

4.5. Indikator Kinerja Utama 

Tujuan Balittanah pada akhir periode Renstra Tahun 2024 adalah (i) Menyediakan 

teknologi dan inovasi mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern, (ii) Mewujudkan 

birokrasi Balittanah yang efektif dan efisien, dan (iii) Mengelola anggaran Balittanah yang 

akuntabel dan berkualitas disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Tujuan, Indikator, dan Target 2024 

No Tujuan Indikator Target 2024 

 Menyediakan Teknologi 

dan inovasi Sumberdaya 

Lahan dan Sistem 

Pertanian 

Jumlah hasil penelitian dan 

pengembangan sumberdaya dan 

system pertanian yang dimanfaatkan 

(kumulatif 5 tahun terakhir) (Jumlah) 

13 

Rasio hasil litbang sumberdaya dan 

sistem pertanian yang dilaksanakan 

pada tahun berjalan 

90 

 Mewujudkan birokrasi 

Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian 

yang efektif dan efisien 

dan berorientasi pada 

layanan prima 

Nilai Pembangunan Zona Integritas 

(ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai 

Penelitian Tanah (Nilai) 
81 

 Mengelola anggaran 

Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian 

yang akuntabel dan 

berkualitas 

Nilai Kinerja Balai Penelitian Tanah 

(berdasarkan PMK yang berlaku) 

(Nilai) 87 

 

Guna mencapai tujuan yang ditetapkan, Balittanah dalam 5 (lima) tahun ke depan 

merancang 3 (tiga) Sasaran Program dengan 4 (empat) indikator seperti yang disajikan 

pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Sasaran Program, Indikator Sasaran Program, dan Target 2020-2024 

No 
Sasaran Kegiatan / Indikator 

Kinerja Sasaran Kegiatan 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

SK 01 Meningkatkan Pemanfaatan 

Teknologi dan inovasi 

Sumberdaya Lahan dan Sistem 

Pertanian  

 

IKSK 01 Jumlah hasil penelitian dan 

pengembangan sumberdaya 

dan sistem pertanian yang 

dimanfaatkan (kumulatif 5 

tahun terakhir) (Jumlah) 

12 13 13 13 13 

IKSK 02 Persentase hasil litbang 

sumberdaya dan sistem 

pertanian yang dilaksanakan 

pada tahun berjalan 

90 90 90 90 90 

SK 02 Terwujudnya birokrasi Badan 

Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian yang efektif dan 

efisien dan berorientasi pada 

layanan prima 

 

IKSK 03 Nilai Pembangunan Zona 

Integritas (ZI) menuju 

WBK/WBBM pada Balai 

Penelitian Tanah (Nilai) 

79 80 80.2 80,5 81 

SK 03 Terkelolanya anggaran Badan 

Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian yang akuntabel dan 

berkualitas 

 

IKSK 04 Nilai Kinerja Balai Penelitian 

Tanah (berdasarkan PMK yang 

berlaku) (Nilai) 

85 85.5 86 86.5 87 

 

Dari berbagai output penelitian dan pengembangan pertanian, output utama adalah 

teknologi dan inovasi peningkatan produksi pertanian (teknologi sumberdaya lahan 

pertanian, sistem informasi dan database, formula dan produk, teknologi adaptasi 

perubahan iklim, dan teknologi mitigasi perubahan iklim), bahan rekomendasi 

pembangunan pertanian, serta teknologi yang didiseminasikan ke pengguna. Target output 

utama tersebut disajikan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Target Output Utama Balittanah 2020-2024 

No Indikator Output 
Target Output 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Jumlah teknologi inovatif untuk 

peningkatan produksi, efisiensi, 

dan nilai tambah pertanian 

(teknologi) 

3 3 3 3 4 

 1.1 Teknologi pengelolaan lahan 2 1 1 1 1 

 1.2 Sistem informasi dan database 0 1 1 1 1 

 1.3 Formula dan produk 1 1 1 1 2 

2 

Jumlah teknologi yang 

didiseminasikan ke pengguna 

(teknologi) 

2 2 2 2 2 

3 Indeks Kegiatan Kinerja (IKK) - 73    
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V. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

 Arah kebijakan Balittanah dirumuskan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan 

tujuan Balittanah dengan memperhatikan tupoksi lembaga, masalah dan issue kekinian di 

masyarakat, Renstra BBSDLP, Renstra Balitbangtan, Program Strategis Kementan, dan 

Program Strategis Kementrian dan Lembaga lain yang terkait. Arah kebijakan Balittanah 

yang telah dirumuskan untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:  

1. Memperkuat upaya pengembangan dan penyediaan teknologi pengelolaan tanah 

inovatif untuk meningkatkan produktivitas lahan pada berbagai tipe agroekosistem, 

terutama pada lahan suboptimal. 

2. Mendorong kegiatan penciptaan dan pengembangan teknologi pengelolaan tanah 

presisi dengan memanfaatkan teknologi maju terkini (advanced technology) dalam 

rangka mendukung implementasi smart farming di era industri 4.0. 

3. Menggali dan mengembangkan pemanfaatan sumberdaya lokal, termasuk 

sumberdaya hayati tanah untuk meningkatkan produktivitas lahan, efisiensi 

usahatani,  dan kemajuan bioscience.  

4. Meningkatkan kualitas dan jumlah terbitan karya tulis ilmiah untuk pemenuhan 

angka kredit sesuai dengan peraturan jabatan fungsional peneliti, scientific 

recogniton, dan predikat Balittanah sebagai Pusat Unggulan Iptek (PUI).. 

5. Memperkuat kinerja dan tatakelola lembaga melalui penguatan manajemen 

program, kualitas dan kuantitas SDM, manajemen anggaran, serta sarana dan 

prasarana. 

Untuk menuju ke arah kebijakan tersebut, Balittanah menetapkan strategi sebagai berikut: 

1. Memperkuat upaya identifikasi dan analisis permasalahan produktivitas lahan pada 

berbagai tipe agroekosistem, terutama pada lahan sub-optimal, upaya menjaring 

informasi pengelolaan lahan di tingkat petani, dan upaya harmonisasi dengan 

kebijakan di tingkat pusat. 

2. Mendorong interaksi dan kolaborasi antara berbagai lembaga riset dan praktisi yang 

terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan prioritas pada upaya 

mewujudkan teknologi yang presisi, aman, tahan lama, mudah digunakan, dan 

murah.  

3. Mendorong upaya eksplorasi sumberdaya lokal, termasuk sumberdaya hayati tanah 

yang meliputi kegiatan riset inovasi dan pengembangannya.  

4. Meningkatkan fasilitas riset, jumlah kerjasama penelitian skala internasional, dan 

menghadirkan atmosfer akademis yang nyaman untuk menghasilkan karya tulis 

ilmiah yang berkualitas.  
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5. Memperkuat komitmen, kinerja, dan kerjasama seluruh karyawan untuk 

mewujudkan tatakelola lembaga yang bersih, modern, dan akuntabel melalui 

penguatan manajemen program, kualitas dan kuantitas SDM, manajemen 

anggaran, serta sarana dan prasarana. 

6. Dalam hal terjadi force majure, seperti terjadinya gangguan eksternal yang 

diakibatkan oleh wabah penyakit, termasuk Pandemi Covid19, dampak perubahan 

iklim global dan bencana alam yang berujung pada realokasi anggaran Pemerintah 

(APBN), maka Balittanah akan melakukan efisiensi berupa penundaan dan/atau 

pengurangan kegiatan penelitian dan manajemen, serta sepenuhnya akan 

mendukung kegiatan Pemerintah dan Kementerian Pertanian. Pada sisi lain 

Balittanah akan berupaya mencari sumber dana dari pihak non-Pemerintah (swasta 

dalam dan luar negeri) yang tidak mengingat guna melaksanakan kerja sama 

penelitian.   
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VI. PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

Adanya dinamika program pemerintah pada sektor pertanian, maka perlu dilakukan 

reviu Renstra yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan program dan kegiatan Balai 

Penelitian Tanah (Balittanah) tahun 2020-2024 dilakukan secara komprehensif dan 

berjenjang dengan mengacu pada dokumen mulai dari rencana strategis BBSDLP Tahun 

2020-2024, rencana strategis Badan Litbang Kementerian Pertanian (Balitbangtan) Tahun 

2020-2024, Rencana Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sintesa dari rencana strategis 

yang berjenjang tersebut selalu berpijak pada visi dan misi Balittanah termasuk tugas pokok 

dan fungsinya (tupoksi) sehingga program dan kegiatan yang disusun menjadi sinergi dan 

harmonis dengan seluruh aspek yang terkait. 

Secara garis besar, program di Balittanah Tahun 2020-2024 memiliki tujuan yang 

sama dengan unit kerja lain di lingkup Balitbangtan yang disusun dengan memperhatikan 

haluan pembangunan nasional yaitu: i) Menyediakan teknologi dan inovasi pengelolaan 

tanah mendukung pembangunan pertanian nasional, ii) Mewujudkan pelayanan prima dan 

penyelenggaraan birokrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Balittanah, dan iii) 

Mengelola anggaran yang akuntabel dan berkualitas. Sementara sasaran program 

Balitbangtan Tahun 2020-2024 adalah: a) Tersedianya dan termanfaatkannya teknologi 

dan inovasi pengelolaan tanah  mendukung pembangunan pertanian nasional, b) 

Terwujudnya pelayanan prima dan penyelenggaraan birokrasi yang efektif dan efisien di 

lingkungan Balittanah, dan iii) Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas. 

Selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran Balitbangtan, BBSDLP merumuskan 

arah dan strategi penelitian dan pengembangan tahun 2020-2024 pada pengembangan 

inovasi sumberdaya lahan pertanian (lahan sawah, lahan kering, lahan rawa, ikim, dan air), 

optimalisasi lahan suboptimal (lahan kering masam, lahan kering iklim kering, lahan 

gambut, dan lahan terlantar bekas tambang), formulasi pupuk dan pembenah tanah 

(organik, anorganik, hayati, teknologi pupuk nano), kegiatan adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim, pertanian ramah lingkungan, analisis kebijakan pengelolaan sumberdaya 

lahan pertanian, serta pengembangan basis data dan teknologi sistem informasi pertanian 

berbasis web.  

Program Balittanah 

Penyusunan program dan kegiatan di Balittanah telah memperhatikan prinsip 

harmonisasi dengan kegiatan di BBSDLP dan Balitbangtan sebagai institusi di atasnya 

termasuk dukungan pencapaian Prioritas Nasional, Prioritas Riset Nasional, dan Program 

Strategis Kementerian Pertanian dan Balitbangtan. Riset Inovatif Kolaboratif yang diinisiasi 

Balitbangtan pada tahun 2021 juga menjadi pertimbangan penting dalam kegiatan ini.  
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Program yang disusun Balittanah untuk tahun 2020-2024 meliputi: i) Penelitian dan 

pengembangan inovasi pengelolaan tanah presisi, ii) Penelitian dan pengembangan inovasi 

pengelolaan tanah di berbagai tipe agroekosistem untuk mendukung peningkatan produksi 

tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura, dan iii) Penelitian dan pengembangan 

mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern. 

Kegiatan Balittanah 

Kegiatan yang disusun Balittanah untuk tahun 2020-2024 merupakan penjabaran 

dari program yang diperluas dengan kegiatan rutin maupun insidentil sebagai konsekuensi 

dari pelaksanaan tupoksi Balittanah. 

Program Penelitian 

i)  Penelitian dan pengembangan inovasi pengelolaan tanah presisi  

Kegiatan utama dari program ini antara lain adalah penyempurnaan dan 

pengembangan soil sensing kit yang memanfaatkan teknologi Near Infra Red (NIR) yang 

mampu mengestimasi sifat-sifat penting dalam tanah baik sifat fisik maupun kimia. Alat ini 

bermanfaat untuk mengetahui status kesuburan tanah dengan cepat di lapangan dan 

rekomendasi dosis pemupukan sehingga pengelolaan tanah dapat dilakukan dengan 

presisi, efektif dan efisien. 

Penyempurnaan soil sensing kit terus dilakukan melalui updating software sensor 

yang lebih presisi dengan data base tanah yang terupdate dan software rekomendasi 

pemupukan untuk komoditas tanaman yang lebih luas yang meliputi tanaman pangan (padi 

sawah, jagung, kedelai, padi gogo), hortikultura dan tanaman perkebunan. Dalam 

pengembangan diperlukan integrasi soil sensing kit dengan alat dan mesin pertanian seperti 

alat pengolah tanah dan planter sebagai satu kesatuan alat/ tool box serta soil sensing kit 

diintegrasikan dengan mesin aplikator pemupukan dalam penerapan rekomendasi pupuk. 

Alat ini juga dapat mendukung percepatan penyusunan basis data tanah di Indonesia yang 

sangat dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan pertanian.  

Kegiatan lainnya adalah penyusunan digital soil test kit yang merupakan 

pengembangan lebih lanjut dari soil test kit analog yang selama ini digunakan (PUTS, PUTK, 

PUTR, PUP, PUPO, PUHT). Alat ini merupakan sebuah terobosan baru yang memanfaatkan 

prinsip electric conductivity dari contoh larutan tanah untuk mendeteksi status kesuburan 

tanah. Teknologi ini terbilang masih baru sehingga untuk mewujudkannya merupakan 

tantangan yang besar 

Kegiatan pengelolaan tanah presisi lainnya adalah penyusunan teknologi sistem 

informasi pengelolaan tanah berbasis web yang memiliki fokus pada pengelolaan kesuburan 

dan konservasi tanah. Prototype teknologi pengelolaan kesuburan tanah ini sudah disusun 

secara tabuler dan dapat dioperasikan melalui web termasuk aplikasi android. Melihat 

perkembangan teknologi pendukung yang baik, maka teknologi ini akan dibuat dalam 
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format yang lebih komunikatif dan modern dengan memanfaatkan teknologi spasial. 

Sementara itu, protoptype untuk teknologi pengelolaan tanah konservatif sudah cukup 

maju namun baru tersedia untuk beberapa provinsi di Pulau Jawa dengan nama SILAHAN. 

Untuk lima tahun mendatang, pengembangan teknologi ini akan difokuskan untuk 

melengkapi basis data tanah seluruh Indonesia.  

Dukungan teknologi pengelolaan tanah untuk mendukung operasional alsintan 

diwujudkan dalam bentuk penyusunan kriteria daya dukung tanah terhadap penggunaan 

alsintan. Pelaksanaan kegiatan riset ini memiliki momentum yang tepat karena mengingat 

terus meningkatnya intensitas pengelolaan tanah dengan menggunakan alsintan di 

Indonesia namun kriteria daya dukung tanahnya belum tersedia. Dengan tersedianya 

kriteria ini, maka kerusakan tanah yang mengancam produktivitas tanaman dapat 

dikendalikan. 

ii) Penelitian dan pengembangan inovasi pengelolaan tanah di berbagai tipe agroekosistem 

untuk mendukung peningkatan produksi tanaman pangan, perkebunan, dan 

hortikultura. 

Teknologi pengelolaan tanah berupa teknologi pemupukan, konservasi tanah dan 

air serta teknologi hayati dalam peningkatan kesehatan tanah pada agroekosistim lahan 

sawah irigasi, tadah hujan, lahan kering masam dan lahan kering dataran tinggi iklim kering 

dalam mendukung peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, 

perlu dilakukan penelitian sesuai dengan tantangan spesifik lokasi dan perubahan iklim. 

Kegiatan ini salah satunya berupa penyusunan teknologi pengelolaan hara 

berimbang yang bertujuan agar penyerapan hara oleh tanaman menjadi optimal dan hara 

yang terbuang menjadi minimal. Pemupukan berimbang ini disusun dengan 

mempertimbangkan komoditas yang diusahakan dan target hasil , tipe agroekosistem, tipe 

pengelolaan tanah, hingga ketersediaan pupuk dan pembenah tanah di tingkat lokal.  

Teknologi formulasi pupuk dan aplikasinya di lapangan baik berupa pupuk 

anorganik, pupuk organik maupun hayati akan terus dilakukan secara spesifik lokasi untuk 

mendukung peningkatan efisiensi pemupukan dan produktivitas tanaman. Formulasi pupuk 

foliar dan pupuk spesifik lainnya merupakan salah satu fokus kegiatan ini karena dinilai 

strategis sebagai cara untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemupukan karena 

dapat menyampaikan hara langsung menuju klorofil dimana proses fotosintesa dilakukan.  

Peningkatan efisiensi pemupukan dapat dilakukan dengan memanfaatkan salah satu 

teknologi nano. Teknologi nano dapat didefinisikan sebagai sebuah ilmu yang berhubungan 

dengan benda-benda kurang dari 100 nm, sehingga memiliki sifat yang berbeda dari bahan 

asalnya dan memiliki kemampuan untuk mengontrol atau memanipulasi dalam skala atom. 

Teknologi nano bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan bahan 

pembenah tanah. Formula pupuk nano slow release diharapkan dapat menyediakan hara 
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secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman, mudah aplikasinya, 

meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman serta meningkatkan efisiensi pemupukan. 

Dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman dan efisiensi pemupukan serta 

kualitas tanaman yang dibudidayakan dalam green house, vertikultur, media pembibitan 

maka perlu dilakukan penelitian formulasi media tanam yang presisi, berkualitas dan sesuai 

dengan kebutuhan tanaman serta pengelolaannya yang praktis. Formula media tanam 

menggunakan bahan yang banyak tersedia, murah dan mudah digunakan, serta diperkaya 

dengan hara, zat pemacu tumbuh dan mikroba. 

Penelitian mengenai formulasi dan aplikasi bahan pembenah tanah juga merupakan 

fokus kegiatan dan akan terus didorong sebagai upaya meningkatkan produktivitas tanah 

dan mengendalikan laju degradasi lahan. Eksplorasi bahan-bahan baru yang memiliki 

potensi memperbaiki sifat tanah terus dilakukan. Kegiatan terbaru yang akan dilakukan 

pada mulai TA 2021 adalah eksplorasi batu bara muda sebagai bahan pembenah tanah. 

Fosfat alam merupakan sumber hara P yang berpotensi menjadi bahan substitusi 

pupuk P komersial yang terlebih dulu ada namun selama ini mengalami kendala pasokan. 

Pengembangan aplikasi fosfat alam secara langsung pada tanah masam yang 

dikombinasikan dengan pupuk organik, pembenah tanah serta sistim budidaya zigzag 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman secara masif di tingkat 

petani. Upaya peningkatan produktivitas tanah juga dilakukan melalui perbaikan kesehatan 

tanah yang dicirikan oleh kelimpahan biodiversitas tanah termasuk mikrob dan fauna tanah 

melalui penelitian teknologi pupuk hayati. 

iii) Pelaksanaan kegiatan pertanian maju, mandiri, dan modern  

Kegiatan ini diarahkan dalam bentuk dukungan langsung pada kegiatan Prioritas 

Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Prioritas Riset Nasional yang tertuang 

dalam Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Perpres No 38 Tahun 2018), dan 

Program Strategis Kementerian Pertanian dan Balitbangtan. Termasuk di dalam kegiatan 

ini adalah upaya pemerintah membangun food estate di beberapa wilayah di Indonesia 

dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dalam rangka meningkatkan 

ketahanan pangan telah dilakukan food estate di lahan rawa Kalimantan Tengah dengan 

mengaplikasikan teknologi Balitbangtan. Demikian juga dalam peningkatan produk 

hortikultura telah dibangun food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Balai 

Penelitian Tanah berkontribusi dalam teknologi konservasi tanah dan rekomendasi 

pemupukan pada tanaman hortikultura.  
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VII. PENUTUP 

 
 Renstra Balittanah periode 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada sinkronisasi 

dan konsolidasi manajemen penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian, 

sehingga tercipta harmonisasi dalam merencanakan pembangunan pertanian nasional pada 

periode yang sama mulai dari tingkat teknis/pelaksana, BBSDLP, Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian dan Lembaga (K/L) 

terkait lainnya.  

 Guna meningkatkan ketepatan sasaran dokumen Restra Balai Penelitian Tanha, 

telah dilakukan reviu oleh Tim Evaluator Renstra Balai Penelitian Tanah pada tahun 2021, 

ditemukan ketidaksesuaian nomenklatur UPT pada sasaran kinerja TA 2021. Selanjutnya 

Tim Penyusun Renstra telah melakukan perbaikan berdasarkan hasil review tersebut. 

 Dokumen revisi satu Renstra ini selanjutnya dijadikan acuan dan arahan bagi 

seluruh peneliti/pegawai lingkup Balittanah dalam merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan penelitian tanah periode 2020-2024 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan 

sinergi.  

 Penyusunan dokumen ini mempertimbangkan kondisi luar biasa seperti realokasi  

anggaran akibat wabah Covid19 dan menyikapi kondisi perubahan iklim global sehingga 

kegiatan di lingkup Balittanah dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang berlaku, 

untuk mencapai target IKU yang termaktub. Komponen utama dalam mendorong 

produktivitas di tengah terbatasnya dana adalah sumberdaya manusia yang berkualitas, 

kompetitif, dan kreatif mencari peluang yang ada sehingga mampu melaksanakan 

Tupoksinya dengan baik. 

Disadari sepenuhnya bahwa realokasi anggaran (APBN) akibat dampak wabah 

Covid19 berpengaruh signifikan terhadap sarana dan prasarana, SDM dan kegiatan 

diseminasi hasil-hasil penelitian Balai Penelitian Tanah. Wabah Covid19 yang melanda 

Indonesia sejak Februari-Maret 2020 telah menyebabkan realokasi anggaran penelitian 

yang bersumber dari APBN dan membatasi kegiatan peneliti untuk melakukan penelitian, 

baik di laboratorium, rumah kaca, kebun percobaan, maupun lahan petani.  

Kebijakan realokasi anggaran oleh Pemerintah mempunyai dampak yang signifikan 

terhadap kinerja institusi (Balittanah) berupa terjadinya lack of technology bidang 

pengelolaan tanah dan pupuk, serta KTI dalam bentuk publikasi ilmiah nasional dan global 

yang pada ujungnya akan berpengaruh terhadap karir para peneliti dan SDM lainnya. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. SK TIM Evaluator Renstra 2020 - 2024 
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Lampiran 2. Hasil Evaluasi Renstra 2020 – 2024 Revisi 1 

 


