RANGKUMAN/ KESIMPULAN
FGD LAPORAN KEGIATAN ATP dan N-STP TA 2017
TANGSEL, 21 DESEMBER 2017
1. Berdasarkan laporan Monev BP-BATAN realisasi anggaran NSTP dan ATP
sampai November 2017 masing-masing mencapai 72,5 % dan 79,4%,
namun realisasi anggaran sampai akhir Desember 2017 semua ATP
termasuk NSTP sudah mendekati 100%. Untuk realisasi kegiatan ada
yang melebihi target dan karena berbagai kendala ada juga yang tidak
mencapai target seperti penangkaran dan penyebaran padi dan kedelai.
2. Perpres 106 tahun 2017 sudah ditandatangani oleh Presiden RI, yang
sebagian tercantum pada Pasal-1, Ayat-1 yaitu:
“Kawasan Sains dan Teknologi (Science and Technology Park) yang
selanjutnya disingkat KST adalah wahana yang dikelola secara
profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan
ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan perusahaan pemula
berbasis teknologi”. Hal ini sudah diterapkan pada N-STP dan ATP di
ketiga lokasi
3. Capaian NSTP 2017 sesuai yang tertera pada blueprint dan road map,
seperti menghasilkan produk inovasi teknologi dan hak kekayaan
intelektual berupa varietas unggul padi dan paten pencegahan penyakit
cacing hati pada ternak ruminansia
4. Kegiatan Pemanfaatan Hasil Litbang Batan Pada Pertanian Terpadu di ke
tiga ATP memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas dan
kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat tani di lokasi kegiatan,
namun perlu dilakukan penyamaan persepsi untuk menghitung kenaikan
pendapatan petani tersebut
5. Konsep pertanian terpadu belum dapat diterapkan secara sempurna di
ke tiga lokasi dikarenakan berbagai kendala, namun demikian pengelola
ke tiga ATP akan terus berupaya untuk memperbaiki
6. Kegiatan diseminasi, sosialisasi dan kemitraan pada NSTP dan ATP di
ketiga daerah sudah terlaksana dengan baik
7. Kegiatan akselerasi telah melahirkan 5 PPBT berupa pengusaha benih
Padi
8. Rencana pelaksanaan diklat pada N-STP sebanyak 4 pelatihan yaitu
pelatihan metabolit sekunder untuk pakan ternak, kewirausahaan,
managemen pemeliharaan ternak secara komunal dan penangkaran

benih padi. Pelatihan penangkaran benih padi tidak dapat terlaksana
karena pemotongan anggaran
9. Semua pelatihan ATP mencapai target jumlah pelatihan dan peserta
pelatihan
10.Tindak lanjut pelatihan NSTP di daerah kurang terpantau sehingga
jumlah petani yang menerapkan hasil pelatihan di ketiga lokasi ATP
sangat berbeda, hal ini kemungkinan karena cara penghitungannya tidak
seragam
11.Untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepan agar memperhatikan
butir-butir rekomendasi dari tim monev serta diskusi pada FGD ini.
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