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Walaupun Kalimantan Timur lebih dikenal lewat sektor pertambangannya, tetap saja provinsi
yang terletak di pulau Borneo ini memiliki potensi pertanian yang luar biasa. Potensi yang besar
jika bisa dimanfaatkan akan membawa dampak yang cukup positif di sektor pembangunan,
terutama perbangunan ekonomi. Banyak sudah berbagai kebijakan yang mengarah pada scient
ific based activity
dan
impact based activity
, dimana kebijakan ini dibuat berdasarkan riset yang ada. BPTP Kalimantan Timur yang
merupakan salah satu unit kerja Kementerian Pertanian, mengaplikasikan hasil riset sebelum
nantinya di desiminasikan ke masyarakat melalui Kebun Bibit Inti (KBI) yang berada di salah
satu Kebun Percobaan.

Kebun Bibit yang dibangun ini pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan bibit/benih bagi
masyarakat sekitar dan juga bagi kelompok tani yang ada. Disamping itu tujuan akhir dari
kebun bibit adalah sebagai tempat pembelajaran para anggota kelompok dan masyarakat
lainnya. Karena di kebun bibit terdapat banyak jenis sayuran atau tanaman yang bisa
dikembangkan masyarakat di pekarangan rumahnya. Dengan kata lain, kebun bibit adalah displ
ay
atau contoh, dimana disinilah seharusnya juga menjadi salah satu tempat untuk pembelajaran
cara melakukan pembibitan, menanam, merawat hingga panen, hingga pengolahan hasil
panen.

KBI bisa dikembangkan seoptimal mungkin menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat
secara mandiri, maka proses pemberdayaan masyarakat akan bisa berjalan dengan sendirinya.
Pemberdayaan dalam hal ini, merupakan suatu kondisi dimana masyarakat dapat memahami
dan termotivasi untuk memanfaatkan peluang dan mampu bekerjasama, mengambil
keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu
bertindak sesuai dengan situasi secara mandiri.

Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang
mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh
masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan
sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan
mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. KBI bisa dijadikan salah satu sarana
pembelajaran dalam proses pemberdayaan masyarakat.
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