Panen Benih Nasa 29 di Sukan Tengah, Berau.
Oleh Margaretha
Rabu, 31 Oktober 2018 07:15

Jagung merupakan salah satu komoditas pangan unggulan yang menjadi prioritas untuk
ditingkatkan produksinya. Ka.Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi (Dr. Ibrahim)
menyatakan bahwa untuk provinsi Kalimantan Timur, pengembangan jagung ditargetkan seluas
23 ribu Ha dan 12 ribu Ha lahan tersebut ada di Kabupaten Berau. Untuk itu diperlukan
dukunagn banyak pihak terkait agar kegiatan ini bisa sukses dilaksanakan. Adapun bentuk
dukungan yang dilakukan oleh BPTP Balitbangtan Kaltim melalui pendampingan inovasi salah
satunya dengan melakukan budidaya percontohan (demfarm) serta melibatkan petani secara
langsung.

Dan perjuangan tim BPTP Balitbangtan Kaltim dalam memberikan pendampingan untuk
pengembangan jagung di Desa Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau
pada akhirnya memberikan hasil yang menggembirakan.

Kelompok tani kooperator (Sukan Sejahterah Bersama) sukses membudidayakan benih jagung
varietas Nasa 29. Hal itu ditandai dengan dilakukannya panen bersama benih jagung nasa 29
yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Berau, Ka.Dis Pangan, Tanaman Pangan dan
Kortikultura Prov. Kaltim, Sekkab dan jajarannya, Muspida Berau, Dandim, Kapolres, Ka.BPTP
Kaltim, Kepala Balitsereal Maros serta masyarakat Sukan Tengah.

Kesuksesan ini merupakan satu titik awal pengembangan jagung Nasa 29 di Kabupaten Berau.
Jagung hibrida jenis ini memiliki produktivitas tinggi dengan tingkat persentase prolifik.

Disamping itu, seperti yang dilansir pada laman Balitsereal, keunggulan jagung hibrida NASA
29 yaitu pengisian biji pada tongkol penuh dan kelobot tertutup sempurna, rendemen biji >80%,
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batang kokoh, tahan terhadap serangan hawar daun, penyakit bulai dan busuk tongkol. NASA
29 juga mempunyai adaptasi yang cukup luas baik didataran rendah sampai dataran tinggi,
memiliki gen prolifik yang dapat mencapai 70% pada dataran tinggi (>1000 m dpl), potensi hasil
13,5 t/ha dan rata-rata hasil11.93 t/ha.

Pada moment yang sama dilaksanakan penyerahan benih Jagung Nasa 29 oleh Bupati kepada
ketua Gapoktan Sukan Sejahtera bersama serta penyerahan sertifikat keterampilan kepada
penyuluh pertanian di Sukan tengah.

Bupati Berau (Muharram., MM) menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Balitbangtan
atas dukungan pendampingan inovasi dalam pengembangan jagung dan benih jagung nasa 29
di Desa Sukan. Kedepan Desa Sukan akan dijadikan wilayah sentra penghasil benih jagung,
terutama jagung Nasa 29. Melalui kegiatan ini diharapkan kebutuhan benih jagung terutama
untuk Kabupaten Berau mampu disuplai oleh Desa Sukan tengah.

Menanggapi hal tersebut Ka. BPTP Balitbangtan Kaltim (Dr. Muh Amin) menyampaikan
kesiapan BPTP untuk melakukan pendampingan melalui penerapan teknologi inovasi pertanian
dalam mendukung kegiatan tersebut.

Untuk menindak lanjutinya, maka dilangsungkan juga penandatangan MoU terkait
pengembangan model pertanian terpadu dan berkelanjutan antara BPTP Balitbangtan Kaltim
dan Pemerintahan Kabupaten Berau.

Melalui kerjasama ini diharapkan akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat
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pertanian terutama di Kabupaten Berau.
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