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KATA PEN GANTAR

Untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintahan (SAKIP)
yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan
tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun
Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja
Tahunan (RKT).
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2013
memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan program
dan kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.
Dengan di susunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 ini di harapkan
pencapaian target dan komitmen kinerja yang akan di capai Direktorat Alat dan
Mesin Pertanian pada tahun 2013 dapat lebih efektif dan terukur.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Alat dan mesin pertanian. merupakan sarana yang penting untuk mendukung
peningkatan produksi, mutu hasil dan pendapatan petani. Peran alat dan
mesin pertanian menjadi sangat penting, karena tuntutan perkembangan
teknologi dan terjadinya kelangkaan tenaga kerja di sector pertanian. Dengan
meningkatnya luas areal tanam, areal panen dan produksi pertanian maka
kebutuhan alat dan mesin pertanian juga meningkat. Untuk itu maka masih
diperlukan adanya peningkatan pemanfaatan dan fasilitasi penyediaan alat dan
mesin pertanian.
Program dan kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian difokuskan untuk
mendukung pembangunan empat sub sektor, yaitu tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Selanjutnya berkaitan dengan aspek
pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja
lnstansi
Pemerintah
(SAKIP)
yang
merupakan
perwujudan
·pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan
sumberdaya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem
akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen
yang harus dipenuhi antara lain : proses penyusunan rencana strategis,
penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan pelaporan
kinerjanya.
Dalam SAKIP dokumen perencanaan yang harus diwujudkan secara
terintegrasi adalah rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja.
Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah,
sedangkan rencana kinerja dan penetapan kinerja merupakan target dan
komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana
kinerja merupakan penjabaran dari renstra memuat seluruh rencana atau
target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam
sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya, rencana kerja
disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang dituangkan dalam
suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan
capaian kinerjanya dalam LAKIP.
Dalam rangka perencanaan kinerja Direktorat Alat dan Mesin Pertanian pada
TA. 2013, maka disusunkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk Tahun
2013.
B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Alat dan Mesin
Pertanian Tahun 2013 adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di
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lingkup Direktorat Alat dan Mesin Pertanian yang meliputi aspek lahan dan air,
pembiayaan, pupuk pestisida dan alat mesin pertanian (Alsintan).
C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari dari RKT Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
tahun 2013 adalah tersusunnya RKT Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Alat dan Mesin
Pertanian dalam melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas pokoknya
terkait fungsi koordinasi, manajemen, dan administrasi.
D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Alat dan
Mesin Pertanian adalah:
1) lnpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.
2) SK Ke pa la LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Ten tang Perbaikan Ped om an
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.
3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.
4) Renstra Direktorat Alat dan Mesin Pertanian 2011-2014.
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II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Pertanian
Norn or
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang
Organisasi
dan Tata
Kerja
Kementerian Pertanian, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang alat dan mesin pertanian. Dalam
melaksanakan tugasnya tersebut Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bida.ng pengembangan, pengawasan,
peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan,
pengawasan,
peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengembangan, pengawasan, peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat
dan mesin pertanian.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan,
pengawasan, peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin
pertanian.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.
Dalam melakukan tugas pokok dan fL_mgsinya, Direktorat Alat dan Mesin
Pertanian didukung oleh 4 (empat) Unit Kerja Eselon Ill , yaitu :
1. Subdirektorat Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
2. Subdirektorat Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
3. Subdirektorat Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
4. Subbagian Tata Usaha
masing-masing Unit Kerja Direktorat didukung oleh 2 (dua) unit Eselon IV.
Penjabaran tugas dan fungsi Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dengan
mengacu pada tugas dan fungsi Direktorat Alat dan Mesin Pertanian adalah
sebagai berikut :
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A. Tugas Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.
Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang alat dan mesin pertanian.
B. Fungsi Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.
Fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut :
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pengawasan,
peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pengawasan, peredaran,
kelembagaan dan pelayanan alat dan me·sin pertanian.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengembangan, pengawasan, peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat
dan mesin pertanian.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan,
pengawasan, peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin
pertanian.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.
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Ill. VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi
Visi Direktorat Alat dan Mesin Pertanian adalah terwujudnya sistem mekanisasi
pertanian yang tangguh dalam rangka pemantapan ketahanan pangan,
peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan
kesejahteraan petani.

B. Misi
Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, Misi yang harus dilaksanakan oleh
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian 2011-2014 adalah :
1.

Mengembangkan sistem mekanisasi pertanian yang sesuai dengan arah
pembangunan pertanian.

2.

Mendorong tersedianya alat dan mesin pertanian ditingkat petani dalam
rangka mendukung pembangunan pertanian.

3.

Mengoptimalkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian dalam rangka
peningkatan produktivitas usaha sektor pertanian.

4.

Mengefektifkan peran pengawasan penyediaan,
pemanfaatan alat dan mesin pertanian.

5.

Mengembangkan pola kerjasama pelayanan dan pengembangan alat
mesin pertanian yang terintegrasi.

6.

Mendorong berkembangnya Lembaga Unit Usaha Pelayanan Jasa
Alsintan di pedesaan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi
wilayah setempat

peredaran

dan

C. Tujuan
Tujuan pengembangan dan penyediaan alat mesin pertanian, tahun 2011 2014, adalah sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan fasilitasi penyediaan alat dan mesin pertanian di
tingkat petani dalam rangka mendukung pembangunan pertanian.
b. Mengoptimalkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian dalam rangka
peningkatan produktivitas usaha sektor pertanian.
c. Mengefektifkan peran pengawasan penyediaan, peredarandan
pemanfaatan alat dan mesin pertanian.
d. Menumbuh kembangkan Kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan
(UPJA) dan bengkel alsintan.
e. Melakukan penguatan UPJA yang sesuai dengan karakteristik dan potensi
wilayah setempat.
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat A/at dan Mesin Pertanian Tahun 2013
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f.

Meningkatkan kualitas pengelolaan UPJA yang berorintasi bisnis dan
mandiri agar menjadi UPJA Mandiri.
g. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan,
pegawasan dan peningkatan peranan kelembagaan alsintan.

D. Kebijakan
Arah kebijakan alat dan mesin pertanian untuk mendukung pembangunan
pertanian yaitu sebagai berikut :
1. Kebijakan
yang
terkait
dengan
sasaran meningkatnya
kepemilikan alsintan pada 33 propinsi sebesar 3 - 5 %, adalah : (a)
sosialisasi pelaksanaan kegiatan kepemilikan alsintan, (b) koordinasi
dengan
Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota guna pemantapan kegiatan
kepemilikan alsintan,(c) kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan kepemilikan
alsintan.
2. Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya penumbuhan dan
pengembangan UPJA Pemula, Berkembang dan Profesional, meningkat
masing- masing 10%, 10% dan 15% per tahun, adalah : (a) sosialisasi
Permentan No.25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan
Pengembangan UPJA, (b) Pembentukan Tim UPJA, (c) kebijakan
pemberdayaan dalam pengelolaan UPJA , (d) peningkatan peranan UPJA
dalam pengembangan alsintan, (e) kebijakan peningkatan integrasi
subsistem pengguna, penyedia alsintan, permodalan dan pembinaan dalam
keberlanjutan kelembagaan UPJA.
3. Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya pengembangan
bengkel alsintan di 33 propinsi, adalah : (a) sinkronisasi dan koordinasi
dengan instansi terkait, (b) peningkatan peranan produsen alsintan dalam
pengembangan bengkel, (c) peningkatan keahlian pengelola bengkel
alsintan.
4. Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya pengawasan
pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian yang
berdayaguna dan berhasilguna di 33 Provinsi meliputi : (a) Sosialisasi
pengawasan alsintan (b) Meningkatkan jumlah dan kompetensi Petugas
Pengawas Alsintan dan (c) Meningkatkan sarana pengawasan alsintan.
5. Kebijakan yang terkait dengan kualitas koordinasi dan sinkronisasi dalam
pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan di 33 Provinsi
dalam
rangka
peningkatan
forum
komunikasi
dan
informasi
pengembangan,
pengawasan
dan
kelembagaan
alsintan.
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E. Strategi

Strategi yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Direktorat
Alat dan Mesin Pertanian adalah sebagai berikut :
1)

Melaksanakan manajemen penyediaan dan pengawasan alat dan mesin
pertanian yang efisien, bersih, transparan, bebas dari KKN dengan
penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang
mendorong peran serta stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah
sesuai dengan peta kewenangannya.

2)

Melaksanakan pengembangan alsintan melalui optimalisasi penggunaan
alsintan
dan pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian
yang dapat meningkatkan produktivi~as, efisiensi, serta kualitas semua
sumber daya termasuk sumber daya tenaga kerja

3)

Memberdayakan petugas pengawas melalui peningkatan
petugas pengawas dan penyediaan sarana pendukung.

4)

Memberdayakan kelembagaan UPJA dan bengkel Alsintan
dan
bisnis
peningkatan kompetensi SOM, organisasi
penerapan inovasi teknologi dibidang alat dan mesin pertanian.
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IV. PROGRAM DAN SASARAN STRATEGIS KEGIATAN

A. Program
Program Direktorat Alat dan Mesin Pertanian adalah Program Pengelolaan
Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian dengan
indikator kinerja program adalah :
1)

Tersedianya kebijakan di bidang pengembangan, pengawasan dan
kelembagaan alat dan mesin pertanian.

2)

Tersedianya standart, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang
pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin
pertanian.

3)

Terlaksananya bimbingan teknis di bidang pengembangan, pengawasan
dan kelembagaan alat dan mesin pertanian.

4)

Jumlah unit alsintan yang digunakan, luasan (Ha) areal yang dikerjakan
menggunakan alsintan, jumlah petugas pengawas alsintan dan jumlah
UPJA/Bengkel Alsintan yang ope·rasional.

8. Sasaran Strategis Kegiatan
Sasaran pelaksanaan pembangunan dan program kerja Direktorat Alat
dan Mesin Pertanian tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut:
1)
Terwujudnya
peningkatan
kememilikan
produk alsintan sesuai
standar mutu yang berlaku (SNI), di 33 propinsi sebesar 3 - 5 %.
2)

Terwujudnya peningkatan kepemilikan alsintan di 33 provinsi sebesar 3 5%

3)

Terlaksananya pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat
dan mesin pertanian yang berdaya guna dan berhasil guna di 33 Provinsi.

4)

Terlaksananya Penguatan UPJA di 33 Propinsi.

5)

Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan UPJA yang berorientasi
bisnis melalui pengambangan UPJA Mandiri di 20 lokasi per tahun.

6)

Terwujudnya peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi dalam
pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan di 33 propinsi.
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FORMULIR RENCANA KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
Unit Organisasi Eselon II
Tahun Anggaran
No
1

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
2013

Sasaran Strategis

lndikator Kinerja

Target

( 1)

(2)

(3)

Terselenggaranya pengelolaan sistem penyediaan dan
pengawasan alat dan mesin pertanian yang efisien dan
berkelanjutan di lokasi

1

Terealisasinya penyediaan Traktor Roda 2

3.996

Unit

2

Terealisasinya penyediaan Traktor Roda 4

20

Unit

3

Terealisasinya penyediaan Pompa Air

2.002

Unit

4

Terealisasinya penyediaan Rice Transplanter

153

Unit

5

Terealisasinya penyediaan Chopper

154

Unit

6

Terealisasinya penyediaan Cultivator

200

Unit

7

Terealisasinya Pengembangan UPJA Mandiri

20

Paket
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