KEGIATAN KERJASAMA BPTP DENGAN
PEMERINTAH SIMEULUE

SIMUELUE ISLAND

P

emerintah Kabupaten Simeulue
pada 5 Maret 2010 menjalin
kerjasama bidang pertanian
khususnya dalam hal pengembangan
padi sawah dengan Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh untuk
masa tiga tahun ke depan. Kerjasama
yang dituangkan dalam Memorandum of
Understanding (MoU) tersebut digagas
sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan
swasembada beras di wilayah Simeulue
yang saat ini bari terpenuhi sekitar 67 %.
Menurut Kepala BPTP Aceh Ir Teuku
Iskandar, MSi, kunjungan kerja tim BPTP
ke Simeulue baru-baru ini telah
menyepakati kerjasama di bidang
peningkatan produktivitas padi sawah
melalui rakitan teknologi padi sawah
spesifik lokasi. “Saya melihat potensi
pengembangan padi masih sangat
memungkinkan dilakukan di Simeulue
hingga dua kali lipat dari yang selama ini
hanya baru dicapai rata-rata 3 ton/ ha,”
papar Iskandar usai meninjau lokasi yang bakal dijadikan
ujicoba.
Selama kunjungan, Tim BPTP juga mempresen
tasikan hasil-hasil kajian yang dilakukan di kabupaten
lain wilayah pesisir dengan produktivitas rata-rata 7 – 8
ton/ ha bertempat di Pendopo dihadiri Bupati dan wakil
Bupati Simeulue, kepala SKPD, para camat dan
penyuluh..
Untuk mewujudkan rencana tersebut, Pemkab
Simeulu menunjuk lokasi lahan sawah seluas 50 ha di
Desa Putra Jaya Kecamatan Simeulu Tengah dan Desa
Suak Lamatan Kecamatan Teupah Selatan sebagai uji
coba tahap pertama. Pihak BPTP nantinya akan
mengintroduksi beberapa varietas padi yang dinilai
adaptif dikembangkan setelah terlebih dahulu dilakukan

analisis tanah dan kesesuaian lahan secara cermat.
“BPTP siap melakukan pendampingan teknologi dan
melatih para penyuluh pertanian guna mengsukseskan
program swasembada beras di Simeulue.
Untuk ketersediaan benih, kita akan didukung oleh
Balai Besar Padi Sukamandi” tambah Iskandar yang
didampingi Kasi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
BPTP, Ir Basri A. Bakar, MSi.
Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Simeulu, Musfian, SP, luas lahan sawah di wilayah
tersebut tercatat 10.927 ha dan 17. 955 ha ladabng/
tegalan dan kebun yang tersebar di 8 kecamatan. Dari
luas lahan sawah yang ada, hanya sekitar 6.045 ha
bisa digarap dan ditanami padi. Secara umum, para
petani masih berusahatani secara tradisional dan

sangat minim teknologi baik pengolahan tanah, benih,
pemupukan dan pengendalian hama.
Sementara itu wakil Bupati Simeulue Drs M. Yunan
T mengatakan keinginan kerjasama dengan BPTP Aceh
dilakukan setelah pihaknya bersama legislatif dan Dinas
lingkup pertanian melakukan studi banding ke Lampung
dan Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi Jawa Barat
belum lama ini. “Saya yakin Simeulue mampu
mendongkrak produksi beras seperti wilayah lain di
Aceh,” ujarnya bersemangat.
Simeulue merupakan salah satu kabupaten yang
termasuk dalam provinsi Aceh. Pulau Simeulue saat
sekarang masih tertinggal dengan kawasan daratan
khususnya di bidang peningkatan produksi komoditi
pangan, sehingga pemerintah kabupaten ini sangat
berkeingninan untuk mengejar ketertinggalan tersebut
melalui upaya pengembangan padi dengan sentuhan
teknologi adaptif. Kabupaten ini mempunyai lahan
sawah seluas 10.927 ha, namun yang baru dapat
dikelola hanya sekitar 6.045 ha (56,61%) karena
berbagai factor terutama terbatasnya sumber air. Selain
lahan sawah, luas tegalan yang ada saat ini tercatat
17.955 yang tersebar di 8 Kecamatan.

Kepala BPTP Aceh bersama Wakil Bupati T. Yunan usai
sosialisasi PTT Padi Sawah

Tujuan Kerjasama
1.

Mengadaptasikan beberapa varietas dataran
rendah lahan sawah irigasi dan lahan kering melalui
pendekatan pengelolaan tanaman terpadu yang
dapat meningkatkan produktivitas tanaman dengan
biaya produksi yang lebih efisien.

2.

Meningkatkan pruktivitas lahan dan pendapatan
petani padi melalui pemanfaatan sumber daya yang
ada dengan menerapkan komponen-kompenen
teknologi budidaya tanaman yang bersifat sinergis.

3.

Meningkatkan sumberdaya manusia melalui
pelatihan Pengelolaan Tanaman Terpadu padi
sawah.

Peragaan penggunaan alat PUTS oleh Irhas staf
BPTP Aceh untuk para penyuluh dan petani.

Sosialisasi PTT Padi sawah di pendopo Bupati Simeulue

