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Pemanasan global menjadi isu utama masyarakat interna-
sional. Pemanasan global menjadi alasan untuk melestari-
kan hutan hujan tropis baik di Amazon, Brasil maupun di 

pulau Kalimantan.
 Isu pelestarian hutan lebih gencar karena hutan hujan tropis 
yang berada di Pulau Kalimantan berada di tiga negara yaitu 
Indonesia (Kalimantan Timur dan Utara), Malaysia Timur dan 
Brunai Darussalam yang lebih dikenal dengan istilah Heart of 
Borneo (HoB).
 Dengan semangat pelestarian hutan hujan tropis, kami 
sangat mendukung  tidak dikurasnya sumber daya hutan dalam 
bentuk mengurangi penggunaan kertas sebagai bahan baku 
utama pembuatan koran dan majalah.
 Upaya kami itu diwujudkan dengan electronic magazine atau 
e-mag “VivaBorneo Agro” yang berisi tentang sektor pertanain 
dalam arti luas mencakup Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan 
dan Kelautan, Peternakan, Perkebunan, serta Kehutanan.
Kami berupaya untuk konsisten tidak menggunakan kertas seba-
gai media publikasi. Kami sadar, penggunaan kertas yang berasal 
dari pohon kayu, sedikit banyak akan berdampak pada pemana-
san global.
 Semoga edisi perdana “VivaBorneo Agro” ini dapat menjadi 
kilometer nol untuk  membangun kesadaran akan pentingnya 
menjaga hutan hujan tropis dan mengurangi penggunaan bahan 
kertas di masa mendatang. Semoga,,,
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“Mesin-mesin pertanian akan menggantikan tenaga manusia untuk memproduksi bahan pan-
gan.  sepanjang 2016 dinas pertanian tanaman pangan provinsi kaltim akan fokus pada pen-
ingkatan mekanisasi pertanian untuk menggenjot produksi pertanian yang selalu kalah dalam 
pemenuhan kebutuhan masyarakat”

Pulau Kalimantan dianugerahi sumber daya alam 
yang sangat melimpah. Sayangnya, pulau bergelar 
Borneo ini minim penduduk. Penyebaran pen-

duduk tidak merata. Untuk memenuhi kebutuhan pangan 
masyarakatnya, penduduk Borneo mendatangan bahan 
pangan dari daerah lain seperti Jawa Timur dan Sulawesi 
Selatan.
 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan  Provinsi 
Kaltim, Ir. Ibrahim, MAP menjelaskan peningkatan 
produksi pertanian khususnya tanaman pangan  di Kaltim 
akan lebih mudah dicapai melalui mekanisasi pertanian.
“Mekanisasi pertanian ini akan membantu pekerjaan 
manusia. Kekurangan tenaga kerja dibidang pertanian yang 

selalu tidak tercukupi akan terbantu oleh mesin-mesin 
modern,” ujarnya di ruang kerjanya.
 Jumlah penduduk Kalimantan Timur (masih ter-
masuk Kalimantan Utara) menurut Sensus Penduduk 
2010, sebanyak 3,6 Juta jiwa. Di tahun 2015 lalu, jumlah 
penduduk diperkirakan mencapai lebih dari 4 Juta jiwa. 
Sementara, sentra produksi padi di Kaltim dan Kaltara 
berada di Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Kartanegara, 
Berau, Nunukan dan Bulungan.
 Sentra-sentra padi ini belum mampu mencukupi 
kebutuhan “kampung tengah” penduduknya. Ini terbukti 
dari masih didatangkannya bahan pangan dari Pulau Jawa 
dan Sulawesi.

Dengan menggunakan bantuan mes-
in-mesin modern,  maka tenaga kerja 
yang dibutuhnya  akan lebih sedikit 
namun hasil yang didapat akan lebih 
banyak. 
 Cangkul petani akan digantikan 
mesin bajak traktor tangan (hand 
tracktor). Begitupun dengan mena-
nam padi akan digantikan dengan 
alat transpanter yang secara otomatis 
menanam bibit padi secara rapi. Pun 
memanen padi tak lagi repot-repot 
memotong tanaman padi karena 
digantikan oleh mesin Harvester. 
Semua dilakukan dengan mesin yang 
digerakkan oleh beberapa tenaga 
kerja namun dengan hasil yang cepat 
dan melimpah.

Tujuh kabupaten di Kalimantan 
Timur  juga akan menerima 
bantuan mesin proses beras 

(rice proses unit) dengan kapasitas 
produksi mencapai 10 ton/hari. Beras 
yang akan dihasilkan nantinya adalah 
beras dengan berkualitas premium 
yang memiliki warna putih dan 
butiran sempurna tanpa cacat dan 
patahan.
 Mesin proses beras ini nantinya 
akan ditempatkan di sentra-sentra 

produksi beras di Kaltim seperti 
Penajam Paser Utara, Paser dan Kutai 
Kartanegara.  Selebihnya, akan ditem-
patkan di beberapa kabupaten lainnya 
agar produksi beras yang dihasilkan 
memiliki harga dan kualitas yang 
lebih baik dari sebelumnya.
 Mesin proses beras ini menurut 
Ibrahim sangat mudah dioperasikan 
dan tidak menggunakan bahan bakar 
minyak melainkan menggunakan 
bahan bakar sekam padi. “Selain 
ramah lingkungan, mesin ini juga 
akan dapat mengurangi sisa jerami 
dan kulit padi yang biasanya terbuang 
percuma,” ucap Ibrahim.(ya)

MEKANISME PERTANIAN? HARUS !

< Ibrahim sedang mencoba mesin 
panen padi

Mesin proses beras (rice proses unit) >

Bantuan Rice 
Prosesing Unit

     “Mekanisasi pertanian ini   
     akan membantu pekerjaan 

    manusia. Kekurangan tenaga 
     kerja dibidang pertanian yang 
       selalu tidak tercukupi akan 
    terbantu oleh mesin-mesin 

modern,”
      Ir. Ibrahim, MAP

SOROT | UTAMA
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Sejak periode pertama Gubernur memimpin, pening-
katan produksi pertanian tanaman pangan memang 
sempat meningkat. Namun, Kaltim yang menjadi 

tujuan pencari kerja  dan penghidupan yang lebih baik, 
menjadikan provinsi kaya SDA ini sangat manis untuk 
dikerubuti “semut berkaki dua”.
 Produksi pangan tidak berimbang dengan pendatang 
yang mencari pekerjaan. Akibatnya, jangankan bermimpi 
swasembada pangan, memenuhi kebutuhan perut pen-
duduk saja, pemerintah kewalahan.
 Petani  jarang. Penduduk lokal yang memiliki ket-
erampilan bertani dan bercocok tanam pun juga sedikit. 
Penduduk lebih tertarik menjadi pekerja perusahaan tam-
bang dan perkebunan. Menjadi pedagang pulsa ataupun 
jika beruntung dapat menjadi pegawai negeri. Menjadi 
petani adalah pekerjaan kotor penuh lumpur   yang tidak 
menjanjikan masa depan.
 Kaltim memang bukan produsen pangan. Kaltim 

menjelma menjadi raksasa yang bangun dari tidur yang 
membutuhkan banyak tenaga kerja dari daerah lain. 
“Perut-perut” para pekerja inilah yang harus diisi oleh 
hasil pertanian!
 Program 1 Juta hektar kebun kelapa sawit telah 
tercukupi sesuai target. Mission complit. Kini,  ambisi 
Pemprov Kaltim adalah 1 Juta hektar kebun sawit epi-
sode dua yang penuh tantangan. 
 Betapa tidak, dibawah bayang-bayang harga 
tandan buah segar (tbs) yang terus turun sejak setahun 
terakhir,  Pemprov Kaltim tetap berani memprogram-
kan 1 Juta ha episode 2 yang penuh drama. Ada tawa, 
berpeluh keringat atau bahkan kemungkinan air mata 
kegagalan.
 Pembangunan kebun kelapa sawit, memang  lebih 
indah dan menggiurkan daripada pembukaan lahan 
pertanian tanaman pangan.  Hitung-hitungan diatas 
kertas, penjualan tandan buah segar lebih menguntung-
kan ketimbang menjual gabah. Singkatnya, uang kelapa 
sawit menjadi beras.
 Tetapi, akankah kita disuguhi buah kelapa sawit 
di atas piring meja makan kita? Akankah kita makan 
kelapa sawit, jika harga TBS dan CPO  terus turun dan 
dikendalikan oleh pasar luar negeri yang cenderung 
liar?
 Hilirisasi produk kelapa sawit mutlak dilakukan. 
Pembukaan sawah dan mekanisasi pertanian wajib 
dilakukan. Kita berharap, lahan padi 1 juta hektar juga 
dapat diwujudkan di Kaltim. Tidak sekedar mengharap 
kelapa sawit “ditukar” dengan beras yang harganya 
kian hari semakin mahal.

Pemimpin Redaksi
Yuliawan Andrianto

Sektor pertanian dalam arti luas 
yang mencakup pertanian tana-
man pangan, kehutanan, peri-

kanan, dan peternakan akan menjadi 
sektor andalan setelah sektor pari-
wisata.
 Betapa tidak, jika suatu 
masyarakat telah mapan secara 
ekonomi seperti halnya negara-nega-
ra maju, maka masyarakatnya akan 
membutuhkan liburan, hiburan dan 
pencarian tujuan wisata baru yang 
bagi mereka dapat menghilangkan 
kejenuhan selama bekerja.
 Sektor pariwisata menjadi sektor 
jasa yang akan diperlukan dunia jika 
seluruh kebutuhan sandang dan pan-
gannya telah tercukupi. Sektor kedua 
setelah pariwisata adalah pertanian 
karena sektor inilah yang dapat 
menggerakkan roda ekonomi dunia 
untuk mencukupi kebutuhan san-
dang, pangan dan papan masyarakat.
  “Indonesia adalah negara agraris 
dan ekonominya adalah ekonomi 
yang bertumpu pada sumber daya 
alam. Setelah SDA habis, sektor per-
tanian dan pariwisata akan menjadi 
andalan,” ujar Kepala Balai Pelatihan 
Pertanian (Bapeltan) Kalimantan 
Timur, Ir. Syarfiddin saat menutup 
Pelatihan bagi penyuluh Padi, Ja-
gung dan Kedelai Angkatan II di Aula 
Bapeltan, Sabtu (3/10).
 Kedua sektor ini yaitu pariwisata 
dan pertanian telah dimiliki oleh In-
donesia yang terdiri dari ribuan pulau 
besar dan kecil, ribuan obyek wisata 
yang belum terekplorasi dan jutaan 
lahan pertanian yang belum tergarap.
Syarfiddin optimistis bahwa kedua 
sektor ini akan dapat menopang sendi 
ekonomi masyarakat Indonesia kelak 
di kemudian hari.
 “Syaratnya, kita harus mem-
persiapkannya sejak dini baik SDM, 
infrastruktur dan pengelolaan yang 
ramah lingkungan dan berkelanju-
tan,” ucapnya optimistis.
 Sesuai dengan program Peme-
rintah Pusat, Kalimantan Timur juga 
sedang giat menargetkan peningkatan 
produksi komoditas padi, jagung dan 
kedelai, guna menjadi penyumbang 
target Pemeritnahan Joko Widodo-

PERTANIAN AKAN 
MENJADI ANDALAN MASA 
DEPAN BANGSA

Jusuf Kalla di tahun 2017 mendatang.
 Bapeltan dan Badan Ketahanan 
Pangan dan Penyuluhan telah melatih 
ratusan orang dari kalangan tentara 
Bintara Bina Desa (Babinsa) di setiap 
Komando Distrik Militer di masing-
masing kabupaten/kota di Kaltim.
 Tidak itu saja, kompetensi 
penyuluhpun ditingkatkan khusus 
untuk menggenjot produksi komodi-
tas padi, jagung dan kedelai. Selama 
tahun 2016 telah dilatih dan diting-
katkan kompetensinya sebanyak 90 
orang.
 “Kita akan terus latih para pe-
nyuluh lapangan ini agar dapat men-
dampingi petani dan dapat bekerjasa-
ma dengan Babinsa yang telah lebih 
dahulu mendapatkan pelatihan. Kita 
berharap produksi padi, jagung dan 
kedelai Kaltim dapat memberi andil 
pada peningkatan produksi secara 
nasional,” harap Syarfiddin.Yuliawan

Memangnya Kita Mau 
Makan Kelapa Sawit?

   “Pada periode pertama  kepemimpinan Gu-
bernur Kaltim Awang Faroek Ishak-Farid 
Wadjdy (2009-2013) dan dilanjutkan dengan 
Awang Faroek-Mukmin Faisyal (2013-2018), 
masalah swasembada pangan belum dapat 
terpenuhi.

Buah kelapa sawit yang menggiurkan

Pohon kakao tumbuh subur di depan rumah warga

BUAH PIKIRKILAS | BERITA
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Kenaikan harga bahan pangan dan ma-
kanan menjelang akhir tahun 2015 
yang dibarengi dengan perayaan 

Natal dan tahun baru 2016, menyebab-
kan sejumlah bahan pangan dan beberapa 
kelompok kebutuhan lainnya mengalami 
kenaikan harga.
 Jika biasanya masyarakat dan pemerin-
tah ketar-ketir dengan kenaikan harga cabai 
yang pernah menyentuh angka Rp100.000/ 
kilogramnya, untuk penghujung tahun 2015, 
kekhawatiran itu justru sirna.
 Harga cabai berada pada kisaran nor-
mal. Bahkan, harga cabai mejadi  “penahan” 
laju inflasi di Kota Samarinda dan Tarakan, 
Kalimantan Utara.
 Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) 
Provinsi Kalimantan Timur, Aden Gultom 
mengatakan beberapa kelompok makanan 
yang mengalami kenaikan dan menyumbang 
inflasi di Kota Samarinda adalah nasi dengan 
lauk, daging ayam ras, bawang merah, ayam 
goreng dan ikan bakar.
 Sedangkan di Kota Balikpapan me-
nyumbang inlfasi terbesar adalah angkutan 
udara, kacang panjang, rokok kretek filter, 
rumah sewa dan harga beras. Sementara itu, 
untuk Kota Tarakan Kalimantan Utara yang 
memiliki andil terbesar dalam penyumbang 
inflasi pada Desemebr 2015 adalah bawang 
merah, beras, harga kontrak rumah, ikan 
bandeng dan ikan layang.
 Dijelaskan Aden, disamping ada kelom-
pok terbesar penyumbang inflasi, namun 
ada juga yang menahan inflasi. Ada ke-
mungkinan karena ketersediaan barang yang 
cukup, distribusi yang baik dan minat serta 
daya beli masyarakat yang menurun.
 Beberapa kelompok yang menahan laju  
inflasi tersebut untuk Kota Samarinda ada-
lah bensin, cabai rawit, cabai  merah, sawi 

hijau dan semen. Untuk Balikpapan 
penahan laju inflasi adalah bensin, 
daging ayam ras, telepon seluler dan 
juga semen. Sedangkan di Kota Tara-
kan, penahan laju inflasi ada pada 
kelompok cabai rawit, cabai merah, 
udang basah, bensin dan juga bahan 
bangunan berupa semen.
 “Untuk inflasi Desember 2015 
terlihat bahwa cabai  rawit dan cabai 
merah di beberapa kota tidak lagi 
menjadi pendorong inflasi seperti 
tahun-tahun sebelumnya. Harganya 
stabil dan tidak bergejolak,”  jelas 
Kepala BPS Kaltim Aden Gultom di 

Pedasnya Cabai 
Tahan Inflasi 
Akhir Tahun

Samarinda, Senin (4/1/16).
Sementara itu, berdasar-
kan pantauan harga Dinas 
Pertanian Tamanam Pangan 
Kaltim pada Pasar Segiri 
Samarinda, harga beberapa 
jenis cabai  pada minggu 
pertama bulan Januari 2016, 
harga cabai rawit menyentuh 
harga Rp45.000, cabai keri-
ting Rp30.000,  cabai  tiung 
Rp40.000 dan cabai merah 
besar Rp30.000.
• Yuliawan
• Foto oleh: Kamal Ramdhan

1. Cabai merah besar hasil 
panen dari sawah
2. Cabai merah ditanam dalam 
polibag, lebih ekonomis
3. Di polibag cabai merah ma-
tang lebih menarik 

1

2

3

KILAS | BERITA
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INOVASI | PEMBIBITAN

Beberapa nursery membuat bermacam cara untuk 
mendapatkan bibit tanaman yang sesuai dengan 
induknya, atau biasa disebut perbanyakan secara 

vegetatif. Yaitu perbanyakan yang diambil dari pohon 
induk, baik batang, akar, tunas, daun dan sel dari bagian 
pohon yang akan menjadi individu baru. Keuntungan 
perbanyakan secara vegetatif adalah bibit yang dihasil-
kan akan sama dengan induknya.
 Diantara perbanyakan itu adalah stek mikro. Kelebi-
han dari stek mikro, kita bisa mendapatkan bibit dalam 
jumlah banyak dari pohon induk karena yang dibutuh-
kan bagian ranting tanaman yang masih kecil. Berikut 
cara membuat stek mikro. 
 Percobaan kali ini menggunakan bagian batang po-
hon jambu air citra yang berasal dari pohon induk yang 
sudah pernah  berbuah. (Kamal Ramdhan)

Ada beberapa metode stek yang digunakan 
untuk mendapatkan bibit tanaman secara 
vegetatif. Diantara metode itu adalah stek 
mikro model sungkup

1. Siapkan  ranting yang sedang tidak 
bertunas

2. Buang sebagian daun untuk mengu-
rangi penguapan

4. Gunakan hormon penumbuh akar 
yang banyak tersedia di toko pertanian

3. Colek bagian ujung batang ke hormon 
penumbuh akar

5. Tancapkan ke media tanam (campuran 
pasir dan kompos/humus)

6. Sungkup dengan plastik untuk menjaga 
kelembaban. Taruh di tempat teduh

7. Kurang lebih dua - tiga minggu kemu-
dian akan tumbuh akar

Stek Mikro
Jambu Air Citra

    Hasil stek yang tumbuh optimal Catatan:
Setelah disungkup sebaiknya plastik 
tidak pernah dibuka sampai terlihat 
tanda keluarnya akar. Untuk itu me-
dia harus disiram dahulu pada tempat 
yang diberi lubang bagian bawah.
Setelah keluar akar, plastik bisa dibuka 
dan tetap taruh tanaman di tempat 
teduh kurang lebih satu minggu
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Bergelar profesor 
tidak membuat 
dirinya melupakan 

tugas sebagai seorang ibu 
rumah tangga. Gelar ke-
hormatan tertinggi dalam 
bidang akademis tersebut 
juga tidak membatasi ke-
sederhanaan seorang Hj. 
Suwinnah Alwy AS. 
 Selepas pension dari 
kesibukan sebagai dosen 
di Fakultas Ekonomi 
Universitas Mulawar-
man Samarinda, Ibu 
Win-sapaan akrab beliau 
hanya lebih meluangkan 
bersenda gurau dengan  
orang cucu dan mengu-
rus  tanaman yang tertata 
rapi di teras rumah dan 
halaman.
 Kesibukan lain,  tetap 
tampil sebagai ibu rumah 

tangga dalam melayani 
suami Alwi AS, Bu Win 
seringkali menyempatkan 
berolahraga setiap tiga kali 
seminggu. Jangan berpikir 
olahraga yang dipilih mahal 
dan prestisius, melainkan 
hanya berjalan kaki berkelil-
ing sekitar  komplek ru-
mahnya.
 Ditemui di kediaman-
nya di Jalan Mohammad 

Yamin Samarinda,  Bu Win 
masih terlihat sangat bugar 
di usia yang telah memasuki 
72 tahun. Tidak ada raut 
lelah  dalam wanita yang 
telah mengabdi di dunia 
pendidikan selama lebih 
dari 30 tahun ini. Bahkan, 
untuk wanita seusia beliau, 
berat badan Bu Win cukup 
berisi.
 “Rajinlah berolah raga, 

jalan kaki saja dipagi hari bisa 
seminggu dua kali atau lebih. 
Jalan kaki akan membuat tu-
buh sehat dan bugar ,” saran-
nya.
 Kiprahnya di organisasi 
Bu Win yang sangat banyak, 
menjadikan dirinya panutan 
dan tempat meminta saran. 
Organisasi wanita yang pernah 
digeluti Bu Win diantaranya 
sebagai Ketua PW Aisyiah 
Kaltim, Ketua Ikatan Keluarga 
Wartawan Indonesia (IKWI), 
Wakil Ketua Badan Kerjasama 
Organisasi Wanita (BKOW) 
Kaltim, dan Ketua Pusat Studi 
Wanita (PSW) Universitas 
Mulawarman.
 Kini, setelah pensiun 
sebagai dosen, Bu Win lebih 
memiliki waktu luang untuk 
merawat aneka tanaman hias. 
Bermacam  tanaman berjejer 
rapi di teras rumah beliau, 
yang Nampak adalah aneka 
pot-pot kaktus dan beberapa 
tanaman hias daun lainnya.(*)

Suwinnah Alwy AS

Lepas 
Pensiun, 
Memiliki Waktu 
Urus Tanaman 
Hias

“Rajinlah berolah raga, jalan kaki saja dipagi 
hari bisa seminggu dua kali atau lebih. Jalan 
kaki akan membuat tubuh sehat dan bugar”

OASE

Nama Endro Surip Efendi (35 
Th) dikalangan teman-teman 
wartawan dan narasumber 

di Kaltim memang tidak asing lagi. 
Endro, sapaan akrabnya telah lama 
bergelut di bidang jurnalistik.
Disaat HUT Provinsi Kaltim ke-59 
Januari lalu, Endro mendapatkan 
penghargaan sebagai salah satu 
wartawan berprestasi yang dimiliki 
oleh Kaltim. Selain itu, Endro juga 
merupakan Ketua Persatuan Warta-
wan Indonesia (PWI) termuda di 
seluruh Indonesia.
Membanggakan. Itulah yang ada 
dibenak siapapun yang melihat sosok 
sederhananya. Endro tidak sendiri 
mendapatkan penghargaan bidang 

Endro S Efendi
Wartawan Berprestasi 
dan Ketua PWI Termuda 
di Indoensia

kewartawanan ini. Bersama sang 
bos di Kaltim Pos, dirinya men-
erima penghargaan bersama Syafril 
Teha Noor yang merupakan “guru” 
sekaligus “pimpinan” dimana Endro 
bekerja.  
Sebelum menjabat sebagai Ketua 
PWI Cabang Kaltim periode 2014-
2019, pria kelahiran Surabaya, 18 
April 1979 ini  juga sebagai pengurus 
PWI Kaltim periode 2009-2014 yang 
duduk sebagai Wakil Sekretaris. Ka-
rena domisilinya di Kabupaten Berau, 
Endro juga terpilih sebagai  Ketua 
PWI Cabang Berau.
Ayah tiga anak dari Tasya Nur Aulia 
Efendi (11 th),  Muhammad Rafli 
Efendi (9 th) dan Sofia Citra Ananda 

Efendi (8 th) ini memiliki pengala-
man paling berkesan saat pesawat 
jenis Cassa 212/200 milik maskapai 
Sabang Meraukeraya Air Carter 
(SMAC) tergelincir di ujung landasan 
Kecamatan  Long Ampung, Kabu-
paten  Malinau ,  Kalimantan Timur. 
(sekarang Kalimantan Utara).
“Pesawat tergelincir hingga 50 meter 
dari ujung landasan. Beruntung 
semua penumpang selamat, walau 
sempat shock berat,” ujarnya tertawa 
mengenang kejadian 15 Februari 
2010 lalu tersebut.(*)

< Endro dan Dayang Donna Faroek 
menerima penghargaan

Endro S Efendi bersama Gubernur 
Kaltim Awang Faroek Ishak

<
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Pernahkah jika membeli sa-
yuran dan buah segar di pasar 
modern (supermarket), kita 

memperhatikan label yang menempel 
pada buah dan sayur? Mungkin seba-
gian orang tidak memperhatikan dan 
tidak tahu arti dibalik label tersebut. 
Ternyata, pelabelan tersebut memiliki 
banyak arti. Salah satu diantaranya 
adalah tentang keamanan pangan 
tersebut untuk dikonsumsi.
 Kepala Badan Ketahanan Pangan 
dan Penyuluhan (BKPP) Provinsi 
Kaltim, Ir. Fuad Assadin menjelaskan 
sejak tahun 2013 hingga saat ini kami 
(OKKPD) telah melakukan langkah-
langkah untuk memberikan perlin-
dungan konsumen terhadap komoditi 
pertanian.
 Terdapat tiga jenis sertifikasi 
yang dikeluarkan oleh OKKPD mela-
lui Badan Ketahanan Pangan dan 
Penyuluhan Kaltim yaitu sertifikat 
dengan standar Prima 3, Prima 2 dan 
Prima 1.
 “Sertifikat Prima 3 merupakan 
sebuah pemberian penghargaan dan 
jaminan hukum terhadap komoditi 

yang diusahakan para petani yang 
telah menerapkan cara budidaya 
tanaman yang baik (good agriculture 
practice/GAP),” jelas Fuad.
 Manager Mutu Otoritas Kompe-
ten Keamanan Pangan Daerah (OKP-
PD) Kaltim, Ibramsyah mengatakan 
dengan didapatkannya serifikasi 
mutu ini, diharapkan produk sayuran 
daun, sayuran buah dan buah-buahan 
dapat bernilai lebih tinggi karena da-
pat diserap oleh pasar besar modern 
(supermarket) yang ada di Kaltim.
 Dijelaskan Ibramsyah, Standar 
Prima 3 adalah komoditi yang aman 
pestisida dan aman dikonsumsi. 
Standar Prima 2 adalah aman dikon-
sumsi dan bermutu, sedangkan Prima 
1 adalah aman dikonsumsi, bermutu 
dan ramah lingkungan tanpa penggu-
naan pestisida.
 “Sehingga dari tiga jenis prima 
ini, Prima 1 lebih tinggi dan lebih su-
lit untuk mendapatkannya,” jelasnya.
Pangan Kaltim yang Tersertifikasi
Otoritas Kompeten Keamanan Pa-
ngan Daerah (OKKPD) telah merilis 
13 produk Pangan Segar Asal Tana-

man (PSAT) yang telah mendapat-
kan sertifikasi dan 13 lainnya dalam 
tahap penilaian. Dengan sertifikasi 
ini, suatu produk sayur ataupun buah  
telah terjamin keamanan untuk 
dikonsumsi, mutu dan kualitasnya.
 Ke-26  sayur dan buah yang telah 
mendapatkan sertifikasi tersebut 
diantaranya adalah papaya mini ba-
likpapan, kacang panjang, buah naga, 
pepaya california, cabe merah, sawi, 
tomat, kangkung, bayam, cabe besar, 
buah sawo, semangka, jeruk siam, 
dan empat jenis buah durian.  
 Persyaratan untuk mendapat-
kan sertifikasi ini terbilang mudah 
walaupun banyak tahapan proses 
yang harus dilalui oleh petani, baik 
perorangan, kelompok ataupun 
perusahaan yang ingin mengajukan 
sertifikasi produk.
 Hebatnya lagi, semua produk 
segar asal tumbuhan (PSAT) ini 
akan melewati sejumlah uji coba dan 
pemeriksaan hingga berakhir pada 
pemeriksaan laboratorium tanaman 
di  Jawa Timur.
 “Kaltim belum memiliki labo-
ratorium sertifikasinya, jadi sampel 
atau contoh produk dikirim ke 
Surabaya. Namun sertifikatnya akan 
dikeluarkan dan ditandatangai oleh 
Kepala BKPP Kaltim,” jelasnya.
•Yuliawan

Arti Label pada Buah dan 
Sayur di Pasar Modern

Buah pepaya dengan label prima 

RUANG | UMKM
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Beras Adan Kaltara 
di Malaysia
Bernama 

“Bario Rice” 

“ Padi adan adalah salah 
satu kekayaan plasma 
nutfah yang dimiliki oleh 
kecamatan krayan, kabu-
paten nunukan di provinsi 
kalimantan utara. Beras 
yang dihasilkan bernama 
sama dengan jenis padin-
ya, adan. Namun, kedeka-
tan geografis nunukan 
dengan malaysia timur, 
menjadikan beras adan 
“diekspor” secara ilegal 
menggunakan “jalan ti-
kus.” Beras adan  di kemas 
ulang (re-packing)  dan di 
ekspor kembali oleh pen-
gusaha malaysia dengan 
nama “bario rice” 

Masyarakat Dayak di Ke-
camatan Krayan di Kabu-
paten Nunukan Provinsi 

Kalimantan Utara sudah ratusan ta-
hun menanam padi Adan. Padi Adan 
memiliki kualitas beras yang sangat 
wangi, pulen, dan berbulir kecil tanpa 
bahan kimia dan pestisida. 
 Masyarakat Dayak Krayan yang 
hidup di ketinggian hingga 1.500 
meter dari permukaan laut (mdpl) 

memiliki serfitikat Indikasi Geografis 
(IG) dari Kementerian Pertanian 
RI, yaitu salah satu hak paten geo-
grafis yang tidak dapat diperoleh dan 
diklaim oleh daerah lain.
 Sebenarnya padi Adan juga 
tumbuh di Kabupaten Malinau, 

tetapi kualitas dan rasanya setingkat 
dibawah beras Adan dari Krayan. 
Kekhasan padi Adan krayan inilah 
yang menjadikan kabupaten paling 
utara di provinsi ke-34 ini menjadi 
sangat spesial.
 Rahasia kelezatan padi Adan 
krayan ini adalah terletak pada 
pemupukan dan pengolahan tanah 
secara organik. Ketika usai musim 
panen, padi-padi dipotong dan di-
ambil bijinya saja. Sementara pohon 
padi yang telah kosong ini dibiarkan 
saja dimakan oleh kerbau-kerbau 
yang dilepasliarkan oleh pemiliknya.
 Lewi Gala, seorang petani di 
desa Long Layu Kecamatan Krayan 
Hulu bertutur,  masyarakat di Krayan 
Hulu hanya menanam padi Adan  
untuk kebutuhan makan sehari-hari 
saja. Baru beberapa tahun terakhir 
saja, beras Adan bisa dijual ke Long 
Bawan, kampung terdekat dari Long 
Layu, setelah akses jalan darat dari 
Long Bawan ke Long Layu dibuka. 
Sebelumnya jalur penghubung kedua 
lokasi ini hanya lewat transportasi 
udara.
 Dari Long Bawan inilah, beras-
beras Adan diperdagangkan hingga 
melintasi batas negara Indonesia-Ma-
laysia. Maklum saja, karena berada 
di utara Kalimanatan, Kecamatan 
Long Bawan dan Krayan ini lebih 
dekat dengan Malaysia ketimbang ke 
ibukota Provinsi Kaltara, yaitu Bulun-
gan atau pusat bisnis Kaltara di Kota 
Tarakan.
 Di Malaysia, beras Adan krayan 
ini dikemas ulang dan diberi merek 
“Bario Rice” yang tidak saja dipasar-
kan di Malaysia namun juga me-
rambah Brunai Darussalam. Maklum 
Malaysia Timur, Indonesia (Kali-

•  Menko Perekonomian era SBY, Hatta Rajasa, Didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Tana-
man Pangan Ibrahim,  mencicipi nasi adan saat Agrinex diTMII Jakarta November 2013 lalu

• Padi yang menghasilkan beras Adan Krayan

telah ratusan tahun membudidaya-
kan padi Adan secara turun temurun 
tanpa mengubah pola tanam. Pola 
pengolahan tanah dan pola pemu-
pukan dilakukan secara alami setiap 
musimnya. 
 Kini padi Adan krayan telah 

• Panen raya padi sawah bersama Wakil Gubernur Kaltim Bpk. H. Farid Wadjdy

mantan Utara) serta Brunai Darus-
salam merupakan satu pulau dan satu 
daratan yang sama.
 Jika infrastruktur terbangun den-
gan baik, maka beras Adan krayan ini 
tidak akan “diselundupkan” lagi  ke 

perbatasan negara dan dikemas ulang 
(repacking) dengan merek lain.

• yuliawan
• Dody Johanjaya
• ketahananpangannunukan.blogspot.com)

KILAS | DESA
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Sebuah cerita mengalir dalam 
percakapan seorang ibu dan 
anak. Sang ibu yang tetap 

tinggal di desa dan sang anak 
pergi merantau ke kota besar. 
Setelah sekian tahun dan menjadi 
orang sukses,  si anak kembali ke 
desa. 

Ketika memasuki dapur, sang 
anak bertanya pada ibunya  yang 
sedang mengolah sayur untuk 
disajikan pada jamuan makan 
mereka. “Ibu, bunga apa yang 
ibu pegang dan akan olah untuk 
makam malam kita itu? Si ibu 
menjawab “Ini jantung pisang, 
anakku,” tatapnya keheranan me-
mandangi wajah anaknya.

Sang ibu sedih, bagaimana 
mungkin anaknya yang lahir dan 
tumbuh di desa telah melupakan 
jantung pisang yang berwarna 
kemerahan ini. Setelah direbus 

dan diolah, jantung pisang tidak saja enak 
dan gurih tetapi juga kaya manfaat.

Meskipun remeh dan murah jantung pisang 
bernutrisi tinggi. Tiap 25 gram jantung pi-
sang, mengandung 31 kkal kalori, 7.1 gram 
karbohidrat, 0.3 gram lemak, dan 1.2 gram 
protein. Selain itu, ada kandungan mineral 
(fosfor, kalsium, dan zat besi) serta vitamin 
(A, B1, dan C), dan serat pangan.

Jantung pisang baik dikonsumsi oleh orang 
yang sedang diet lemak karena rendah 
lemak dan memberi rasa kenyang lebih 
lama. Penderita diabetes juga bisa makan 
jantung pisang karena indeks glikemik (GI- 
nya rendah). 

Kandungan serat dalam jantung pisang da-
pat memperlancar pencernaan serta mengi-
kat lemak dan kolesterol untuk dibuang 
bersama kotoran. Juga dapat mencegah 
penyakit jantung dan stroke karena dapat 
memperlancar sirkulasi darah dan bersifat 
antikoagulan (mencegah penggumpalan 
darah).

Tidak semua jenis pisang memiliki jantung 
yang enak dimakan. Jantung pisang ambon 
rasanya agak pahit karena memiliki kadar 
tannin tinggi. Oleh karena itu, gunakan 
jantung dari pisang jenis pisang siam, ke-
pok, dan klutuk (batu) yang memiliki kadar 
protein lebih tinggi dari pisang lainnya. 
Protein menghasilkan rasa gurih yang dapat 
mengalahkan rasa pahit dari tannin. 

KILAS | DESA

Masyarakat Dayak ini selama 
ratusan tahun secara turun 
temurun hanya mengan-

dalkan padi gunung untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga. Uniknya,  tidak 
terdengar kabar kelaparan maupun 
busung lapar pada anggota keluarga 
mereka. Hutan menjadi semacam “su-
permarket” yang menyediakan ma-
kanan dan pekerjaan yang melimpah.
 Ingin ikan segar tinggal me-

nangkap di sungai, ingin daging tinggal ber-
buru rusa atau babi di hutan. Begitupun den-
gan burung-burung tinggal menjerat atau 
memulut dengan lem getah. Semua tersedia.
 Pola bercocok tanam padi sawah 
memang tidak menjadi tradisi mereka. 
Tak heran,  jika tidak ada persawahan yang 
membentang walaupun masih banyak lahan-
lahan tidur yang belum termanfaatkan.
 “Kami juga ingin tahu cara bertan-
am padi sawah.  Kalau hanya mengandalkan 

padi gunung maka hanya cukup 
untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga saja, tidak bisa dijual 
apalagi menjadi mata penca-
harian,” ujar Petinggi Kampung 
Long Lunuk Baru, Hendrikus 
Juk saat berbincang Kamis sore 
(12/6/15).
 Menurut Kepala Kam-
pung, istilah mereka menyebut 
jabatan  Kepala Desa ini, warga 
pedalaman yang mayoritas ada-
lah Suku Dayak Benuaq hanya 
menanam padi setahun sekali 
saja. Itupun padi yang ditana-
man adalah padi gunung yang 
usia tanamnya lebih panjang 
yaitu 100 hari. Produktivitasn-
ya pun rendah tidak sebanyak 
padi sawah yang dapat ditanam 
setahun dua-tiga kali.
 Namun,  kendala uta-
ma yang akan dijumpai jika 
ingin berkunjung ke Kampung 
Long Lunuk di Kecamatan 
Long Pahangai, misalnya,  ada-
lah jarak tempuh yang sangat 
panjang jika menggunakan 
jalur transportasi sungai. Ken-
dala ini terkadang menghambat 
penyuluh dan instansi terkait 
yang ingin berkunjung. 
Dirinya mewakili warga Kam-
pung Long Lunuk  sangat meng-
harapkan adanya pembuatan 
demonstrasi plot (demplot) 
tentang padi sawah.  Menghara-
pkan adanya pelatihan sing-
kat cara bercocok tanam padi 
sawah yang baik dan benar.
 “Kami tidak ada yang 
menjadi petani padi, apalagi 
padi sawah. Padahal sumber 
air untuk irigasi tersedia ber-
limpah, baik dari air sungai 
Mahakam, anak sungai kecil 
hingga air dari tebing-tebing 
gunung yang ada di sekitar 
desa,” aku Juk.(vb/ya)

Jantung pisang dapat dimakan sebagai lalap 
maupun dibuat menjadi berbagai jenis masa-
kan. Seperti urap, pecel, gulai, lodeh, pepes, 
tumisan sampai dengan beragam bumbu. 

Jantung pisang rebus rasanya tawar dan berair, 
maka jika dimakan sebagai lalap biasanya 
dicocol sambal. Karena berserat dan empuk, 
jantung pisang juga dapat menjadi alternatif 
pengganti daging bagi vegetarian.  Produk 
olahan jantung pisang juga banyak, Misalnya 
saja dendeng, bakso, abon, dan sate. (*)

Jangan Sepelekan 
“Limbah” 
Jantung Pisang

INFO | KESEHATAN

1

2

3

1 2 3 Berbagai menu masakan dari 
jantung pisang

Dayak Pedalaman 
Tak Kenal Bertanam 
Padi Sawah
Warga pedalaman Sungai Mahakam yang berada di Kecamatan 
Long Pahangai dan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Kalim-
antan Timur sangat mendambakan adanya penyuluhan pertanian, 
terutama cara bercocok tanam padi sawah.
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Antusias petani di 
wilayah perbatasan 
Kecamatan Long Pa-

hangai dan Long Apari dalam 
mengikuti sosialisasi dan 
pelatihan potensi ekonomi 
perbatasan dengan komoditas 
kakao dan kayu gaharu sangat 
tinggi. Dari 40 peserta yang 
diundang oleh panitia pe-
nyelenggara, ternyata jumlah  
peserta bertambah 20 orang 
sehingga total peserta  men-
jadi 60 orang.
 Sosialisasi dan pelatihan 
yang diadakan oleh Badan 
Pembangunan Perbatasan 
Daerah (BPPD) Kaliman-
tan Timur melalui Bidang 
Pembinaan Ekonomi dan 
Dunia Usaha ini melibatkan 
masyarakat Kampung Long 
Lunuk Kecamatan Long 

Kakao dan Gaharu
Roda Ekonomi 
di Ujung Mahakam Ulu

Pahangai dan beberapa 
kampong di Kecamatan Long 
Apari, Kabupaten Mahakam 
Ulu (Mahulu).
 Kepala Bidang Pening-
katan Ekonomi dan Dunia 
BPPD Kaltim, Drs. Husaini 
sangat mengapresiasi antu-
sias warga perbatasan dalam 
mengukuti sosialisasi dan 
pelatihan ini.
 “Kami melihat masya-
rakat selama ini dapat hidup 
dan menggerakkan roda 
ekonomi dari hasil bertanam 
kakao dan  mencari kayu 
gaharu. Kami ingin agar dua 
komoditas ini dapat terus 
berkembang dan berlanjut 
dikemudian hari melalui 
pelestarian sesuai dengan 
kearifan lokal,” ujarnya saat 
membuka kegiatan mewakili 
Kepala BPPD Kaltim, Fred-
erik Bid yang kini menjadi 
Penjabat Bupati Mahakam 
Ulu.
 Kegiatan yang dilak-
sanakan di Balai Pertemuan 
Kampung Long Lunuk ini 
berlangsung selama se-
hari penuh pada hari Kamis 
(11/6) dengan materi te-
ori dan praktek lapangan.  
Narasumber yang dihadirkan 
yaitu Dr. Adi Prawoto dari  
Pusat Penelitian Kopi dan 
Kakao Indonesia di Jember 

dan narasumber lain yaitu 
Ir. Ngatiman, MP dari Balai 
Besar Dipterocarpa Kaltim 
didampingi oleh praktisi dan 
pembudidaya gaharu dari 
Kabupaten Penajam Paser 
Utara, Ahcmad Paimin. 
 Husaini menjelaskan, 
kegiatan ini merupakan 
bentuk kepedulian BPPD 
Kaltim terhadap masyarakat 
perbatasan yang berada di 
Kecamatan Long Pahangai 
dan Long Apari.  Masyarakat 
di dua kecamatan ini hidup 
dengan keterbatasan pem-
bangunan, terutama akses 
jalan. Apalagi di Kecamatan 
Long Pahangai berbatasan 
darat langsung dengan Ne-
gara Malaysia.

 Kelak diharapkan, warga 
diperbatasan dapat memiliki 
pendapatan harian dari tanaman 
kakao dan “tabungan hari tua” 
dari tanaman gaharu. Selama 
ini, tanaman kakao telah dibu-
didayakan selama 10 tahun lalu 
sementara kayu gaharu masih 
didapatkan masyarakat dengan 
mengandalkan tanaman di alam 
yang mulai sulit ditemukan.
 “Kami datang hanya sebagai 
pemantik, sebagai pemicu moti-
vasi agar para peserta lebih giat 
dan tekun dalam mengembang-
kan komoditas yang memang 
telah menjadi tulang punggung 
ekonomi keluarga selama ini,” 
ujarnya.
 Sementara itu, Kepala Sub 
Bidang Investasi dan UMKM, 

Kholil Budhaeri menjelaskan bahwa tujuan 
mereka mengadakan sosialisasi dan pelatihan 
ini untuk menciptakan dan menumbuhkan 
ekonomi masyarakat di perbatasan yang lebih 
maju dan sejahtera melalui komoditas kakao dan 
gaharu.
 Menurutnya kakao yang ditanam oleh 
masyarakat dua kecamatan di ujung Mahakam 
Ulu ini telah mampu menggerakkan roda 
ekonomi  karena kakao yang dihasilkan merupa-
kan kakao dengan kualitas terbaik di Kaltim.
 Sementara itu sosialisasi budidaya kayu 
gaharu dimaksudkan agar masyarakat dapat 
menciptakan lapangan baru, sebagai antisipasi 
habisnya gaharu di alam yang telah dimanfaat-
kan beberapa puluh tahun silam.
 “Permintaan dunia akan kakao dan kayu 
gaharu terus meningkat. Dalam sosialisasi kali 
ini kita perkenalkan tehnik inokulasi agar kayu 
gaharu yang sengaja ditanam masyarakat memi-
liki gubal yang berharga tinggi,” ujar Kholil.
 Usai sosialisasi dan pelatihan panitia juga 
membagikan sejumlah bantuan alat-alat pen-
dukung baik untuk budidaya kakao dan gaharu. 
Peralatan ini berupa gunting tanaman, pisau 
okulasi, insektisida pembasmi hama, cairan 
inokulasi gaharu, mesin bor listrik, jarum suntik, 
dan alat kerja berupa parang.
 Kepala Kampung Long Lunuk Baru, Hen-
drikus Juk sangat berterima kasih atas adanya 
sosialisasi yang diadakan oleh BPPD Kaltim. Di-
rinya berharap ada instansi lain atau SDPK lain 
baik dari provinsi maupun Pemkab Mahulu yang 
juga memberikan berbagai macam pelatihan.
“Kami berharap adanya latihan maupun sosia-
lisasi serupa yang dilaksanakan. Kami warga di 
perbatasan mengharapkan  ada pelatihan untuk 
komoditas lain seperti padi, jagung dan tanaman 
pangan lain. Karena, padi yang selama ini kami 
tanam hanya cukup untuk dimakan oleh kelu-
arga saja,” harapnya.(Yuliawan)

2

3

2

3 Petani kakao disamping ham-
paran biji kakao

Buah kakao menjelang masak

Buah kakao masih muda1

            “Permintaan dunia 
       akan kakao dan kayu ga-   
 haru terus meningkat. Dalam so 
sialisasi kali ini kita perkenalkan   
      tehnik inokulasi agar kayu  
    gaharu yang sengaja ditanam   
    masyarakat dapat memiliki  
      gubal yang berharga tinggi,”  
               Kholil Budhaeri

1

LINTAS VARIA
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Indonesia dengan penduduk 
252 juta dan laju pertumbuhan 
penduduk 1,49% membutuhkan 

pangan dalam jumlah besar. Berbagai 
tantangan perlu dihadapi antara lain: 
(1) perekonomian global yang sangat 
dinamis, (2) harga pangan dunia yang 
fluktuatif, (3) perubahan iklim dan 
bencana alam. Pada sisi lain untuk 
menghadapi tantangan tersebut, 
juga diperlukan penguatan pada: (1) 
infrastruktur pertanian, (2) sarana 
produksi dan alat dan mesin perta-
nian, (3) permodalan petani dan (5) 
hilirisasi produk dan pemasaran hasil 
pertanian.
 UPSUS swasembada pangan 
yang dilakukan satu tahun terakhir 
telah berdampak pada peningkatan 

KINERJA SATU TAHUN 
PEMBANGUNAN PERTANIAN 2015

produksi. Walaupun menghadapi 
kekeringan akibat El Nino, namun 
dengan upaya antisipasi yang baik 
melalui upaya khusus penanggulan-
gan kekeringan, maka dampaknya 
tidak signifikan terhadap penurunan 
produksi.
 Berdasarkan Angka Ramalan 
II BPS, produksi padi tahun 2015 
diperkirakan 74,99 juta ton gabah 
kering giling (GKG) meningkat 5,85 
persen dibandingkan tahun 2014. 
Produksi jagung tahun 2015 sebesar 
19,83 juta ton meningkat 4,34 persen. 
Produksi kedelai tahun 2015 seban-
yak 982,97 ribu ton biji kering atau 
meningkat 2,93 persen. Kenaikan 
produksi terjadi karena adanya pen-
ingkatan luas panen dan peningkatan 

produktivitas.  Peningkatan produksi 
padi yang juga diikuti dengan pen-
ingkatan produksi jagung dan kedelai 
secara bersamaan merupakan fakta 
yang patut kita syukuri. Hal ini ka-
rena umumnya peningkatan produksi 
padi diikuti turunnya produksi jag-
ung dan atau kedelai. Hal ini sebagai 
dampak dari kebijakan bantuan di 
luar lokasi existing sehingga areal 
tanam bertambah 630 ribu ha.
 Pada tahun 2015, Indonesia 
mengalami El-nino lebih kuat dari 
tahun 1997. Pada tahun 1998 Indo-
nesia impor beras 7,1 juta ton dan 
apabila diinterpolasi dengan jumlah 
penduduk 1998 sebanyak 202 juta 
jiwa dan 2015 sebanyak 252 juta jiwa 
maka semestinta 2015 impor beras 

8,9 juta ton.  Berkat antisipasi dini dan 
penanganan kekeringan secara masif, maka 
sejak Januari-Oktober 2015 tidak ada impor 
beras medium.
 Keragaaan beras bulan Desember 2015 
dimana ketersediaan beras 8,26 juta ton, 
terdiri stock di masyarakat 7,06 juta ton dan 
di Bulog pada 22 Desember 1,20 juta ton.  
Stock beras di Pasar Induk Beras Cipinang 
(PIBC) per 23 Desember 2015 sebesar 
45.093 ton lebih tinggi dibanding periode 
yang sama tahun 2014 dan standing crop 
per 18 Desember 2015 sebesar 4,24 juta 
hektar.
 Kondisi kesejahteraan petani juga men-
unjukkan peningkatan dilihat dari Nilai Tu-
kar Petani (NTP), dimana NTP pada bulan 
November 2015 sebesar 102,95 lebih tinggi 
dibandingkan dengan  NTP November 2014 
sebesar 102,37.
 Keberhasilan ini tentunya merupa-
kan hasil kerja keras dan dedikasi dari tim 
work yang melibatkan Pemerintah, BUMN, 

swasta, 47.000 tenaga penyuluh, pen-
dampingan dari 50.000 aparat TNI, 
8.600 mahasiswa dan dosen, 10.000 
anggota KTNA, dan seluruh petani di 
Indonesia.
 Berbagai capaian kinerja pening-
katan produksi pangan strategis meru-
pakan hasil dari terobosan kebijakan/
regulasi yang ditempuh, meliputi: (1) 
merevisi prosedur pengadaan dari 
Lelang menjadi Penunjukan Langsung 
untuk pengadaan benih dan pupuk 
(Perpres 172/2014) dan e-catalogue 
untuk pengadaan alat dan mesin per-
tanian (Alsintan), sehingga penyediaan 
benih, pupuk dan alsintan menjadi 
tepat waktu, sesuai musim tanam;  (2) 
refocusing anggaran Rp 4,1 triliun dari 
pos perjalanan dinas, rapat/seminar 
menjadi perbaikan irigasi dan penye-
diaan alsintan, sehingga setiap rupiah 
APBN berdampak terhadap output 
dan outcome; (3) bantuan saprodi/

benih tidak di lokasi exist-
ing, sehingga menambah luas 
tanam; (4) kebijakan tidak 
dialokasikan anggaran pada 
tahun berikutnya bagi daerah 
yang  produksi padi, jagung 
dan kedelai menurun; (5) 
bekerja sinergis dan melepas-
kan ego-sektoral, sehingga 
terpadu mulai aspek hulu 
sampai hilir; (6) mengevaluasi 
serapan secara harian/ming-
guan dan (7) melakukan an-
tisipasi dini terhadap dampak 
perubahan iklim melalui 
penanganan banjir, kekerin-
gan serta serangan Organisme 
Pengganggu Tanaman (OPT).
Guna meningkatkan efisiensi 
usahatani dan mengatasi 
tenaga kerja, telah dilaksana-
kan program modernisasi 
pertanian melalui mekanisasi.  
 Minat generasi muda 
pada pertanian meningkat 
seiring pemanfaatan alat dan 
mesin pertanian (alsintan).  
Mekanisasi mencakup penye-
diaan 80 ribu alsintan: Rice 
Transplanter, Combine Har-
vester, Dryer, Power Thresher, 
Corn Sheller dan Rice Mill-
ing Unit (RMU), traktor dan 
pompa air.  Mekanisasi ini 
menghemat biaya produksi 
±30% dan menurunkan susut 
panen 10%.
 Kementerian Pertanian 
juga mendorong investasi se-
cara besar-besaran, mencakup 
pengembangan industri 
gula, jagung dan sapi dengan 
komitmen kesiapan dari 35 
investor dengan kebutuhan 
lahan 2 juta hektar, nilai inv-
estasi Rp 140 triliun dan akan 
menyerap tenaga kerja secara 
langsung 330.370 orang dan 
tenaga kerja tidak langsung 
lebih dari satu juta orang.
Sumber: 
www.pertaniantoday.com

Persawahan di Jawa
Foto: Kamal Ramdhan

1, 2. Petani sedang memanen padi

3. Cabai merah besar mempunyai nilai 
ekonomis tinggi
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Ekspedisi menempuh jarak 3.000 
kilometer di bumi Kalimantan 

dilakukan oleh PT Nissan Motor In-
donesia  melalui brand Datsun Indo-
nesia yang menurunkan lima mobil 
Low Cost Green Car (LCGC) Datsun 
Go+ Panca. Ekspedisi Kalimantan 
dibagi dalam tiga etape dan diikuti 
oleh 45 orang peserta (risers).
 Untuk etape Kalimantan Timur,  
Datsun Risers Expedition (DRE) 
akan menempuh jarak sejauh 600 km 
dari Balikpapan-Samarinda-Berau 
yang diikuti 15 risers. Start dimulai di 
Gedung Nissan Sempaja Samarinda 
pada Senin (11/1/16) dilepas oleh 
Head of Datsun Indonesia, Indiani 
Hadiwidjaya dan Head of Branch Ni-
ssan Datsun Samarinda, Willy Prima.
 Kegiatan DRE ini melanjutkan 
ekpedisi yang telah dilakukan Dat-
sun Indonesia yaitu gelombang satu 
Jawa-Bali, gelombang dua Sulawesi 
dan gelombang tiga Kalimantan. 
Rencananya gelombang empat akan 
menjelajah Pulau Sumatera.
“Melalui kegiatan Datsun Risers Ex-
pedition kita berharap akan tumbuh 
brand image di masyarakat bahwa 
mobil Datsun telah hadir kembali di 
Indonesia bersaing dengan mobil-
mobil sejenis. Target kita adalah pem-
buktian fermorma dan ketangguhan 

DATSUN PRE
KALIMANTAN

Datsun,” ujar Indriani.
 Selain menguji ketangguhan Dat-
sun di jalanan, Datsun Indonesia juga 
membuka wawasan peserta  tentang 
potensi wisata dan keindahan alam 
Indonesia. Tidak itu saja, kegiatan ini 
juga melakukan kegiatan sosial den-
gan membagikan ratusan buku dan 
alat tulis. Untuk etape Kaltim akan 
dibagikan buku dan alat tulis di SDN 
Miau Baru Kabupaten Kutai Timur.   
Indriani menjelaskan para peserta 
yang terlibat dalam DRE ini adalah 
peserta yang justru tidak atau belum 
memiliki mobil Datsun dengan kri-
teria aktif di media sosial. Sehingga, 
pembuktian ketangguhan Datsun 
dapat dinilai secara obyektif oleh 

peserta yang telah memiliki pengala-
man berkendara melalui DRE ini.
 Mobil DRE yang digunakan 
sebanyak lima unit ini adalah mobil-
mobil yang digunakan pada beberapa 
gelombang kegiatan Jawa-Bali dan 
Sulawesi. Sehingga lima mobil ini 
tidak ada perubahan atau penggan-
tian hingga gelombang empat wilayah 
Sumatera mendatang.
 Kegiatan gelombang tiga Kalim-
antan akan dibagi menjadi tiga etape 
yaitu Balikpapan-Samarinda-Berau 
dan dilanjutkan dengan etape Balik-
papan-Banjarmasin serta Pontianak-
Entikong-Pontianak.
 “Datsun berharap dapat men-
gukir momen berkesan bersama ris-
ers di sepanjang 3.000 km yang akan 
kami tempuh di DRE gelombang tiga 
Kalimantan ini. Kami juga berharap, 
kegiatan ini dapat meningkatkan 
kecintaan generasi muda terhadap 
wisata nusantara,” ujar Indriani.
Sementara itu, Head of Branch  Nis-
san Datsun Samarinda,  Willy Prima 
mengatakan sangat senang dengan 
kehadiran Datsun Risers Expedition 
di Kaltim sebagai upaya menam-
bah image Datsun di masyarakat. 
“Masyarakat yang melihat da-
pat mengetahui secara langsung 
bagaimana ketangguhan Datsun,” 
harapnya.(yuliawan)

Kepala Bidang Usaha Dinas 
Perkebunan Provinsi Kaltim, 
H. M. Yusuf mengatakan bis-

nis kelapa sawit masih memiliki me-
miliki prospek yang bagus di tahun 
2016, sehingga masih banyak pihak 
yang berminat untuk mengelolanya. 
Karena itu,  kenaikan harga kali ini 
diharapkan sebagai awal yang baik 
setelah harganya terus turun.

Berdasarkan hasil rapat penetapan 
harga TBS sawit untuk bulan Pebru-
ari 2016, diantaranya umur tiga tahun 
Rp1.026, umur empat tahun Rp1.048, 
umur lima tahun Rp1.070, umur 
enam tahun Rp1.097, umur tujuh ta-
hun Rp1.108,  umur delapan Rp1.134,  
umur sembilan Rp1.161 dan umur 
sepuluh tahun hingga dua puluh lima 
tahun Rp1.170.

<  Buah kelapa sawit yang menggiurkan

Harga TBS 
Kelapa Sawit 
hanya Naik 
Rp36

Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di bulan Febru-
ari 2016 hanya naik sebesar Rp36 per kilogram (kg). Di Bulan 
Januari harga TBS Rp1.170 dan bulan ini mencapai Rp1.134 
untuk pohon kelapa sawit berumur 10 tahun ke atas.

Sementara itu, dijelaskan Yusuf, harga 
crude palm oil (CPO) tertimbang 
dikenakan Rp5.896. Harga kernel 
(inti sawit) rerata tertimbang yang 
sama sebesar Rp3.563 dengan Indeks 
K sebesar 80 persen.

Diakui, hingga saat ini, masih ber-
laku perbedaan harga TBS maupun 
produk turunannya di beberapa 
daerah di Kaltim. "Untuk menekan 
perbedaan itu, kami sudah berkoor-
dinasi dengan Gapki (Gabungan 
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) 
serta stakeholder perkebunan sawit 
lainnya untuk sama-sama mengawasi 
penetapan ini," katanya.(vb/yul/rey)

 Wujud Produksi 
 Crude Palm Oil (CPO) 
 Inti Sawit (Kernel) 
 Indeks “K”
 Wujud Produksi 
 Umur 3 Tahun
 Umur 4 Tahun 
 Umur 5 Tahun
 Umur 6 Tahun
 Umur 7 Tahun
 Umur 8 Tahun 
 Umur 9 Tahun
 Umur 10-25 Tahun 

 Januari 2016 
 Rp. 5.707,71
 Rp. 3.311,17 
 80,47% 
 Januari 2016 
 Rp.   994,26
 Rp. 1.015,39
 Rp. 1.036,36
 Rp. 1.063,17
 Rp. 1.073,62
 Rp. 1.099,64
 Rp. 1.124,93
 Rp. 1.133,95 

 Pebruari 2016 
 Rp. 5.896,25 
 Rp. 3.563,13
 80 %
 Pebruari 2016
 Rp. 1.026,20
 Rp. 1.047,90
 Rp. 1.069,75
 Rp. 1.097,41
 Rp. 1.108,17
 Rp. 1.134,98
 Rp. 1.161,03
 Rp. 1.170,39

Perkembangan harga buah sawit dan tu-
runannya periode Januari - Pebruari 2016 
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