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KATA PENGANTAR

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 Pembiayaan Pertanian Tahun 2013
memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan program
dan kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian
Dengan di susunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 ini di
harapkan pencapaian target dan komitmen kinerja yang akan di capai Direktorat
Pembiayaan Pertanian pada tahun 2013 dapat lebih efektif dan terukur.
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Januari 2013

endiaway

DAFTAR ISi

KATA PENGANTAR .........................................................................................
DAFT AR ISi ......... ...... ......................... ...... ............. ... ... ... ... ....... ... ... ... ......... .... ...
BAB I

PENDAHULUAN ..............................................................................
A.
B.
C.
D.

BAB II

Latar Belakang ............ ................................ ................... .... ......... ..
Tujuan ...................................... .............................. ........ ...... ... .. ... .
Sasaran ....................................................................................... .
Dasar Hukum ............................................................................... .

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ........................................................

A. Tug as Direktorat Pembiayaan Pertanian .......................... .......... .
B. Fungsi Direktorat Pembiayaan Pertanian .... ............................... .

BAB Ill

VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
STRATEGI ........................................................................................
A.
B.
C.
D.
E.

BAB IV

Visi ................................................................................ ............ ... .
Misi ..................... ......................................................... ................ .
Tujuan .......................................................................................... .
Kebijakan ... ........... ....................................................................... .
Strategi ............................................................................. ....... .....

PROGRAM DAN SASARAN STRATEGIS KEGIATAN .................. .
A. Program ... .................................................................................... .
B. Sasaran Strategis Kegiatan .......................................................... .

FORMULIR RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBIAYAAN
PERTANIAN TAHUN 2013 ...............................................................................

ii

ii

BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan produksi padi dan bahan pangan lainnya merupakan tantangan
besar Kementerian Pertanian pada 5 (lima) tahun mendatang 2010-2014.
Peningkatan target produksi padi sebesar 5% telah ditetapkan Kementerian
Pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan produksi padi dalam tahun 2011
dan selanjutnya peningkatan target produksi dari 5% menjadi 7% pada tahun
berikutnya sampai tahun 2015 diharapkan dicapai surplus beras sebesar 10 juta
ton. Sektor pertanian mempunyai peran yang besar dalam penyediaan pangan
nasional, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan diperdesaan,
penyedia bahan baku. lndustri, dan berkontribusi 9alam pelestarian lingkungan.
Peran yang dilaksanakan oleh sektor pertanian, masih terkendala dengan masih
tingginya angka kemiskinan yang dialami oleh petani diperdesaan. Berdasarkan
data Sadan Pusat Statistik (BPS), bulan Maret tahun 2012 jumlah penduduk
yang berada dibawah garis kemiskinan tercatat 29, 13 juta jiwa. Dari jumlah
tersebut, sebanyak 18,48 juta jiwa berada di pedesaan dengan mata
pencaharian utama disektor pertanian. Pada umumnya petani di perdesaan
berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3
hektar. Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang
penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama
dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial . Oleh karena itu
pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan perdesaan secara
langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk
miskin.
Untuk mendorong pembangunan pertanian, terdapat permasalahan mendasar
yang dihadapi petani yaitu kesulitan akses kepada fasilitas pembiayaan .
Permasalahan pembiayaan disebabkan antar lain: (a) Sistem dan prosedur
penyaluran kredit dari perbankan masih rumit, birokratis dan kurang
memperhatikan kondisi lingkungan sosio budaya pedesaan sehingga sulit
diakses petani; (b) Tidak adanya kemampuan petani untuk menyediakan agunan
karena lembaga keuangan perbankan dan non perbankan menerapkan prinsip 5C (Character, Collateral, Capacity, Capital, dan Condition); (c) Usaha di sektor
pertanian masih dianggap beresiko tinggi oleh pihak perbankan, sehingga
menghambat aliran modal investasi maupun modal kerja ke sektor pertanian; dan
(d) tidak adanya skim kredit khusus pertanian yang tersedia diperbankan.
Kesulitan petani untuk mengakses fasilitas pembiayaan dari perbankn juga
disebabkan oleh faktor eksternal antara lain: (a)' Belum berkembangnya lembaga
penjaminan usaha di bidang pertanian I Asuransi Pertanian sehingga
mengakibatkan tidak menarik bagi perbankan untuk membiayai pertanian; (b)
Tidak adanya lembaga keuangan yang khusus membiayai sektor pertanian/Bank
Pertanian, hal ini juga mengakibatkan rendahnya dukungan pembiayaan bagi
sektor pertanian.

Salah satu tantangan bagi Kementerian Pertanian untuk pembangunan pertanian
perdesaan pada tahun 2010 - 2014 adalah membuka akses pembiayaan dengan
menyediakan dan memfasilitasi sumber pembiayaan bagi petani dan pelaku
usaha agribisnis, mulai dari petani skala kecil , menengah, sampai skala besar,
sekaligus memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif petani dalam
upaya menjawab permasalahan ketersediaan pembiayaan pertanian yang
mudah diakses oleh petani maka diperlukan upaya dan strategi dari pemerintah
khususnya Direktorat Pembiayaan.
Sebagai dasar perancangan kebijakan dan pelaksanaan program maka
Direktorat Pembiayaan Pertanian telah menyusun Rencana Strategis (Renstra)
untuk memberikan arah kebijakan dan kegiatan untuk memfasilitasi kebijakan
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan
ketersediaan pembiayaan dalam sektor pertanian. Berdasarkan Renstra yang
telah disusun tersebut, maka dijabarkan lebih detil dalam bentuk Rencana
Kinerja Tahunan (RKT).
·

B. TUJUAN
Tujuan yang ingin dicapai Direktorat Pembiayaan Pertanian dalam penetapan
Rencana Kerja Tahunan 2013 adalah :
1. Memberikan fasilitasi pembiayaan bagi petani/peternak (pemilik dan/atau
penggarap) skala kecil, buruh tani yang tergabung dalam Gapoktan melalui
program PUAP untuk kegiatan agribisnis;
2. Mewujudkan sistem dan mekanisme pelayanan kredit/pembiayaan yang
mudah diakses dan berbunga rendah melalui fasilitasi penyediaan subsidi
dan penjaminan dalam bentuk kredit program ;
3. Meningkatkan kemampuan pengurus Gapoktan dalam mengelola dana BLMPUAP melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).

C. SASARAN
Sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Pembiayaan Pertanian dalam
Rencana Kerja Tahunan 2013 adalah :
1. Tersedianya dana penguatan modal usaha bagi Gapoktan melalui dana BLMPUAP;
2. Tersedianya kredit program (KKP-E dan KUR) oleh perbankan pelaksana
kredit program;
3. Terbentuknya Unit Usaha LKM-A pada Gapoktan penerima dana BLM-PUAP.

D. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

Dasar hukum pelaksanaan
Pembiayaan Pertanian yaitu :

Rencana

Kinerja

Tahunan

(RKT)

Direktorat

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang
Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1 /2013 tanggal 22
Januari 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan
Energi (KKP-E);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/1 /2013 tanggal 17
Januari 2013 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP);
4. Permentan No.273/Kpts/OT.160/4/2007 tanggal 13 April 2007 tentang
Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
5. UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, (Diundangkan 8
Januari 2013 dan mulai berlaku 8 Januari 2015).
6. UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Diundangkan 23 Oktober 2012
dan mulai berlaku 2015 (pengganti UU No.25 Tahun 1992).

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Tugas Direktorat Pembiayaan Pertanian

Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Pertanian
No.
61/Permentan/OT.140/10/2010 tertanggal 24 Oktober 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka Direktorat
Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan,
penyusunan
norma,standar,prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis
dan evaluasi dibidang pembiayaan pertanian.
B. Fungsi Direktorat Pembiayaan Pertanian

Dalam
melaksanakan
tugas
Direktorat
Pembiayaan
Pertanian
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Penyiapan
perumusan
kebijakan
dibidang
pembiayaan
program,pembiayaan syariah dan kerjasama, pembiayaan agribisnis,
serta kelembagaaan dan pemberdayaan agribisnis.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan program, pembiayaan
syariah dan kerjasama, pembiayaan agribisnis, serta kelembagaan
dan pemberdayaan agribisnis
3. Penyusunan
norma,standar,prosedur dan
kriteria di bidang
pembiayaan
program,
pembiayaan syariah
dan kerjasama,
pembiayaan agribisnis, serta kelembagaaan dan pemberdayaan
agribisnis
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan
program, pembiayaan syariah dan kerjasama, pembiayaan agribisnis,
serta kelembagaaan dan pemberdayaan agribisnis
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian
Direktorat
Pembiayaan Pertanian,Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian, terdiri atas 4 (empat) Sub Direktorat dan Sub bagian
Tata Usaha,adalah sebagai berikut:
1. Sub Direktorat Pembiayaan Program ;
2. Sub Direktorat Pembiayaan Agribisnis;
3. Sub Direktorat Kelembagan dan Pemberdayaan Agribisnis;
4. Sub Direktorat Pembiayaan Syariah dan Kerjasama.

Kegiatan utama Direktorat Pembiayaan Pertanian yaitu :
1.
2.
3.
4.

Optimalisasi penyaluran kredit program .
Fasilitasi pembiayaan petani melalui Gapoktan PUAP
Penumbuhan dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis
(LKM-A).
Penyusunan kebijakan Asuransi Pertanian dan kerjasama Lembaga
Keuangan Syariah.

Kegiatan masing - masing Sub Direktorat adalah sebagai
berikut:
1. Pembiayaan Program.
a) Optimalisasi penyaluran kredit program ( KKP-E, KPEN-RP, KUPS
dan KUR).
b) Penyusunan pengembangan kebijakan kredit bersubsidi suku bunga
untuk pertanian.
c) Perumusan serta penyusunan kebijakan pola kemitraan untuk
optimalisasi penyaluran dana kredit program.
d) Penyusunan kebijakan penyempurnaan kredit melalui penyediaan
subsidi bunga dan penjaminan untuk usaha budidaya pertanian
utamanya bagi komoditas unggulan.
2. Pembiayaan Agribisnis.
a) Melaksanakan pola pembiayaan langsung kepada petani melalui
penguatan kelembagaan Gapoktan dengan fasilitasi dana BLM-PUAP.
b) Membangun dan mengembangkan sistim informasi kelembagaan
tani/gapoktan PUAP.
c) Melaksanakan pengkajian kebijakan pelaksanaan proram PUAP .
3. Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis.
a) Menyusun kebijakan pengembangan jejaring Lembaga Keuangan
Mikro Agribisnis (LKMA).
b) Mengembangkan kapasitas pengelola Lem bag a Keuangan Mikro
Agribisnis (LKMA) .
c) Membangun kerjasama untuk pemanfaatan jejaring Lembaga
Keuangan Mikro Pedesaan antara lain BMT,KSP-A, USP, CU, LDKP
dll untuk pembiayaan pertanian pede·saan.
d) Menyiapkan Pedoman dan Modul bimbingan teknis untuk
pengembangan LKM-A dari kelompok tani penerima BLM Kementerian
Pertanian.

4. Pembiayaan Syariah dan Kerjasama .
a) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan di bidang pembiayaan syariah
komoditas pertanian.
b) Optimalisasi pemanfaatan dana PKBL-BUMN PKBL dan CSR, untuk
pembangunan pertanian.
c) Merumuskan dan menyusun kebijakan perlindungan terhadap risiko
usaha pertanian melalui pengembanagan Asuransi Pertanian.
d) Menyiapkan kebijakan kerjasama untuk pemanfaatan bantuan luar
negeri /negara donor antara lain Islamic Development Bank (IDB),

BAB Ill
VISl,MISl,TUJUAN,KEBIJAKAN
DAN STRATEGI

A.

Visi
Terwujudnya fasilitasi dukungan pembiayaan bagi petani yang mudah
diakses dengan suku bunga terjangkau sesuai dengan karakteristik usaha
pertanian dan berkembangnya kelembagaan keuangan mikro agribisnis .

B.

Misi
1. Mewujudkan optimalisasi penyaluran · kredit bersubsidi: KKP-E (Kredit
Ketahanan Pangan dan Energi),
KPEN-RP( Kredit Pengembangan
Energi Nabati dan Revalitasasi Perkebunan) untuk mendukung
percepatan revitalisasi tanaman perkebunan (sawit, kakao dan karet),
KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi) untuk mendukung pencapaian
swasembada daging.
2. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan KUR ( Kredit Usaha Rakyat) untuk
mendukung pengembangan usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM).
Pertanian.
3. Mewujudkan fasilitasi pembiayaan melalui program pemberdayaan
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) bagi petani/peternak
(pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, dan buruh tani.
4. Mewujudkan terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Agribisnis
sebagai delivery system pembiayaan petani mikro kecil-perdesaan;
5. Meningkatkan ketersediaan subsidi kredit bagi petani/peternak/pekebun
untuk mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan pangan;
6. Mendorong peningkatkan market share pembiayaan bagi hasil dari
perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan
usaha pertanian;
7. Mendorong terbentuknya kebijakan asuransi pertanian yang memberikan
perlindungan petani.
8. Meningkatkan kerjasama dengan pihak perbankan dan perusahaan
asuransi dalam rangka pengembankan skim- skim kredit komoditas
unggulan pertanian mulai dari hulu - budidaya - hilir, serta skim-skim
yang mendorong industri pertanian;
9. Mengoptimalkan kerjasama pembiayaan dengan Sadan Usaha Milik
Negara (BUMN) untuk program PKBL, Kerjasama optimalisasi dana SP-3,
optimalisasi dana CSR (Corporate Social Responsibility).

C. Tujuan
Sesuai dengan Renstra Direktorat Pembiayaan Pertanian merupakan acuan,
strategi dan arah kebijakan pengembangan dan fasilitasi pembiayaan
pertanian bagi petani dan pelaku usaha pertanian, bertujuan untuk:
1. Mewujudkan sistem dan mekanisme pelayanan krediUpembiayaan yang
mudah diakses dengan suku bunga terjangkau melalui penyediaan
subsidi dan penjaminan dari pemerintah.
2. Meningkatkan ketersediaan pembiayaan bagi petani/peternak (pemilik
dan/atau penggarap) skala kecil, dan buruh tani melalui Pengembangan
Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
3. Meningkatkan kemampuan managemen pengelolaan keuangan dan
pemberdayaan gapopktan menuju terbentuknya Lembaga Keuangan
Mikro Agribisnis (LKM-A).
4. Mengoptimalkan kerjasama pembiayaan dengan Sadan Usaha Milik
Negara (BUMN) melalui program PKBL dan dana CSR (Corporate Social
Responsibility) serta lembaga keuangan lainnya.
5. Mewujudkan terbentuknya sistem perlindungan usaha petani dan mitigasi
risiko usaha petani melalui Asuransi Pertanian.

D. Kebijakan
Sesuai dengan penugasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun Anggaran 2010 - 2014, Direktorat Pembiayaan
Pertanian fokus untuk mendukung ?(tujuh) Gema Revitalisasi antara lain : 1)
Revitalisasi lahan; 2) Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan; 3) Revitalisasi
lnfarstruktur dan Sarana; 4) Revitalisasi Sumber Daya Manusia; 5) Revitalisasi
Pembiayaan Petani: 6) Revitalisasi Kelembagaan Petani; dan 7) Revitalisasi
Teknologi dan lndustri.
Kebijakan Direktorat Pembiayaan yang terkait dengan revitalisasi pembiayaan
pertanian dalam rangka mendukung ketersediaan pembiayaan/kredit bagi petani,
maka kebijakan Direktorat
Pembiayaan Pertanian fokus
pada sumber
pembiayaan dari:
1. Dana perbankan ;
2. Dana laba BUMN/ CSR (PKBL-BUMN);
3. Dana Lembaga Keuangan Non Bank;
4. Dana pihak swasta,dana masyarakat tani dan atau masyarakat yang peduli
terhadap pertanian ;
5. Dana pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD Propinsi dan
APBD Kabupaten/Kota) ;
6. Danai lembaga keuangan mikro dan lembaga adat yang berkembang di
masyarakat; serta.
7. Sumber pembiayaan lainya.

- - --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - --

-------------------

E. Strategi.
Berdasarkan pola perhitungan/pendekatan ICVAR (Incremental Capital ValueAdded Ratio) untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan, maka
investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pertanian guna mencapai target
yang telah ditetapkan selama periode jangka waktu 2010 - 2014 adalah berkisar
yaitu sekitar Rp.220 Triliun pertahun. Sebagian besar besar (85-90%)
merupakan pembiayaan yang bersumber dari swasta, perbankan dan
masyarakat ( Budget for Agriculture) dan pembiayaan yang bersumber dari
APBN maupun APBD (Budget In Agriculture) berkisar antara (10-15%)
Untuk mendorong tersedianya pembiayaan bagi petani yang bersumber dari
swasta, perbankan dan masyarakat ( Budget for Agriculture), Direktorat
Pembiayaan Pertanian membagi usaha petani menjadi 4
(empat) kelompok
usaha pertanian ditinjau dari lembaga perbankan yaitu: (a) Kelompok Usaha
yang Feasible dan Bankable; (b) Kelompok yang tidak Fisiable jika dikenakan
bunga komersial dan Bankable (c) Kelompok Usaha yang Feasible tetapi tidak
Bankable; (c) Kelompok Usaha yang tidak Feasible dan tidak Bankable.

1. Pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang Feasible dan
Bankable;
Pada umumnya usaha tani yang Feasible dan Bankable merupakan
kelompok usaha pertanian menengah dan usaha besar, untuk itu
Kementerian Pertanian perlu menyediakan fasilitas kredit komersial.
Kelompok ini bisanya sudah maju dan mandiri untuk mengakses ke lembaga
keuangan formal. Strategi fasilitasi pembiayaan yang dilaksanakan adalah:
1) Mendorong peningkatan portofolio ketersediaan dana dari bank untuk
membiayai usaha pertanian;
2) Mendorong melakukan kerjasama dengan kelompok mikro dan kecil
sebagai mitra usahanya.
3) Mendorong membantu menciptakan usaha yang kondusif.
4) Mendorong kesediaanya menjadi bapak angkat, dan atau sebagai off
taker /avalis.
5) Melakukan koordinasi dengan instansi pusat dan daerah untuk
mempermudah petani dalam mengakses sumber pembiayaan kredit
program dan komersial;

2. Pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang tidak Feasible
jika dikenakan bunga komersial dan Bankable;

1) Mendorong peningkatan penyerapan kredit bersubsidi yang tersedia di
pelaksana KKP-E, KPEN-RP dan KUPS untuk membiayai usaha
pertanian;
2) Mengoptimalkan penyerapan subsidi kredit yang sudah disediakan oleh
pemerintah;
3) Melaksanakan fasilitasi langsung kepada petani pengguna kredit
bersubsidi sampai tingkat
Kabupaten/Kota melalui sistem fasilitasi
bertingkat;
4) Melakukan evaluasi reguler bagi perbankan yang sud ah melaksanakan
perjanjian dengan pemerintah untuk memfasilitasi pembiayaan bagi petani
melalui subsidi;
5) Memperluas dan mengembangkan skim-skim kredit program yang baru
dan lebih mudah sesuai denngan karakteristik usaha pertanian;
6) Melakukan koordinasi dengan inst~nsi pusat dan daerah untuk
mempermudah petani dalam mengakses sumber pembiayaan kredit
program dan komersial;
7) Mengembangkan pembiayaan pola bagi hasil/syariah untuk pembiayaan
sektor pertanian;
8) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan negara donor di
luar negeri untuk pengembangan pembiayaan pertanian.
9) Mengembangkan asuransi kerugian petani selama periode usaha untuk
memberikan kepastian mitigasi risiko kredit;
1O)Memperluas dan mengembangkan skim-skim kredit program yang baru
dan lebih mudah sesuai dengan karakteristik usaha pertanian;
11 )Mengembangkan pola subsidi bunga dan penjaminan untuk usaha
pertanian.

3. Pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang Feasible tetapi
tidak Bankable;
Usaha tani yang Feasible tetapi Tidak Bankable merupakan kelompok usaha
pertanian yang pada umumnya mikro dan kecil. Pemerintah termasuk
Kementerian Pertanian telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
dengan difasilitasi penjaminan bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan.
Strategi fasilitasi pembiayaan yang dilaksanakan adalah:
1) Meningkatkan aksesibilitas petani dan pelaku pertanian terhadap sumbersumber pembiayaan yang tersedia dari lembaga keuangan perbankan
uatamnaya KUR dan non perbankan.
2) Mengoptimalkan sumber-sumber pernbiayaan KUR dan pembiayaan
pertanian yang telah tersedia dari BUMN (PKBL-BUMN dan CSR).
3) Mengembangkan pola kemitraan dalam pembiayaan usaha tani untuk
mengantisipasi risiko kredit.
4) Mengembangkan sistem penjaminan atas risiko kredit petani melalui
optimalisasi dana pemerintah.

5) Mengembangkan pola penjaminan kredit dan pola pendampingan sesuai
karakteristik usaha mikro, kecil dan menengah pertanian.

4. Pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang tidak Feasible
dan tidak Bankable.
Pada umumnya usaha tani yang Tidak Feasible dan Tidak Bankable
merupakan kelompok usaha pertanian yang dilaksanakan oleh kelompok
petani mikro, buruh tani, rumah tangga tani miskin, untuk itu Kementrian
Pertanian perlu menyediakan fasilitas kredit
1) Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dari
Gapoktan PUAP di pedesaan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil;
2) Melanjutkan upaya menyediakan dan memberikan Bantuan Sosial (BLM)
bagi gapoktan untuk ditransformasi menjadi LKM-A;
3) Melaksanakan pemberdayaan dan pemberdayaan petani, poktan, dan
Gapoktan secara berkelanjutan;
4) Memfasilitasi pengembangan kemitraan usaha dengan usaha petani
yang berada pada strata yang Feasible dan Bankable;
5) Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui memobilisasi dana
masyarakat untuk membiayai agribisnis untuk ketersediaan pangan
nasional;
6) Melaksanakan pendampingan berkelanjutan bagi usaha tani I kelompok
usaha tani mikro.

BABIV.
PROGRAM DAN SASARAN STRATEGIS KEGIATAN
A. Program Direktorat Pembiayaan Pertanian.

Program Direktorat Pembiayaan Pertanian adalah Program Pengembangan
dan Penyediaan Pembiayaan Pertanian dengan indikator kinerja program
sebagai berikut :
1. Tersedianya rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pembiayaan pertanian
2. Mewujudkan sistem dan mekanisme pelayanan krediUpembiayaan yang
mudah diakses dan berbunga rendah melalui fasilitasi penyediaan subsidi
dan penjaminan.
3. Mewujudkan terbentuknya sistem perlindungan usaha petani dan mitigasi
risiko usaha petani melalui Asuransi Pertanian.
4. Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana stimulus
dana penguatan modal usaha agar dapat meningkatkan ketersediaan
pembiayaan bagi petani petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap)
skala kecil, buruh tani.
5. Terealisasi penyaluran kredit program KKP-E, KUR, Pembiayaan Syariah
6. Meningkatkan kemampuan managemen pengelolaan keuangan dan
pemberdayaan gapoktan menuju terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis (LKM-A)
B. Sasaran Kegiatan Strategis.

Sasaran Kegiatan Strategi yang disusun Direktorat Pembiayaan Pertanian
adalah sebagai berikut :
1. Bagi kelompok usaha tani yang Feasible dan Bankable, adalah mendorong
peningkatan portfolio ketersediaan dana dari bank pelaksana KKP-E,
KPEN-RP dan KUPS untuk membiayai usaha pertanian.
2. Bagi kelompok usaha tani yang Feasible dan tidak Bankable, adalah
mengoptimalkan skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang risiko kreditnya
sudah ditangani oleh pemerintah melalui pola risk sharing.
2. Bagi kelompok usaha tani yang tidak Feasible dan tidak Bankable, adalah
mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dari
Gapoktan PUAP di pedesaan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil.
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No

Sasaran Strategis

1 Berkembangnya lembaga Gapoktan PUAP

Target

lndikator Kinerja

Terfasilitasinya Gapoktan BLM-PUAP dengan dana Penguatan
Modal Usaha BLM-PUAP.

3.500 Gapoktan

'

2

3

Terealisasinya penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
(KKP-E) oleh perbankan

Rp. 2 Trilyun

Terealisasinya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR se~tor
Pertanian) oleh perbankan

Rp. 4 Trilyun

Tersedianya kredit program (KKP-E dan KUR)
oleh perbankan

Terbentuknya LKM-A pada Gapoktan PUAP
sebagai unit pembiayaan petani perdesaan

Meningkatnya kemampuan pengurus Gapoktan dalam mengelola
dana melalui LKM-A

Jakarta,

50 LKMA

Oktober 2012
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