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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian, mengkoordinasikan penyusunan program, anggaran, pengelolaan
keuangan, pembinaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, fasilitasi
perlengkapan, monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi pelayanan publik terkait
pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian. Tugas dan fungsi tersebut
dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis program pengembangan
prasarana dan sarana pertanian yang telah telah ditetapkan dalam indikator kinerja
sasaran. Capaian kinerja tersebut secara rutin dilaporkan sesuai PP Nomor 8 Tahun
2006 tentang Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan Permen PAN-RB No. 53

Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan
Kinerja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian, senantiasa membangun akuntabilitas yang
dilakukan melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat,

jelas

dan

terukur,

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan dapat berlangsung dengan efektif, efisien dan sekaligus dapat
mencerminkan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian

secara

optimal,

Laporan

Kinerja

adalah

merupakan

wujud

pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada atasan masing-masing.

Laporan Kinerja sebagai salah satu instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan pelayanan
prima kepada masyarakat sesuai arah dan kebijakan reformasi birokrasi.

Oleh

karena itu, sudah menjadi komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung
penuh reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian termasuk perubahan
dan peningkatan kualitas di Bidang Perencanaan, Evaluasi Pelaporan, Keuangan
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dan Umum. Untuk menginformasikan capaian kinerja Setditjen PSP, maka disusun
Laporan Kinerja lingkup Setditjen PSP sebagai instrumen evaluasi untuk perbaikan
manajemen ke depan.

1.2 Kedudukan Tugas, dan Fungsi
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasrana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas
“Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian”.

Untuk

pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian menyelenggarakan fungsi : (1) Koordinasi penyusunan rencana dan
program, anggaran, serta kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian; (2)
Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; (3) Evaluasi dan penyempurnaan
organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat
serta informasi publik; (4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta
pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan (5)
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian.

1.3 Susunan Organisasi dan Tata kerja
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan / OT.010 / 8 /
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka unit kerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dilengkapi dengan
4 (empat) Bagian/Unit Eselon III dan 12 ( dua belas) Sub Bagian/Unit Eselon IV.
Susunan

organisasi

Sekretariat

Ditjen

Prasarana

dan

Sarana

Pertanian

sebagaimana dalam Lampiran 1.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, maka tugas dan fungsi dari
masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :
1) Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan
program, anggaran, dan kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian,
Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di
bidang prasarana dan sarana pertanian;
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b) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran di bidang prasarana dan
sarana pertanian; dan
c) Penyiapan penyusunan kerjasama di bidang prasarana dan sarana
pertanian.
Bagian perencanaan terdiri dari :
a) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang prasarana dan
sarana pertanian.
b) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang prasarana dan sarana
pertanian.
c) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian.
2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan
keuangan dan perlengkapan.
Dalam

melaksanakan

tugas

bagian

Keuangan

dan

Perlengkapan

menyelenggarakan fungsi:
a) Pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan
penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
b) Pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut
hasil pengawasan; dan
c) Pelaksanaan urusan perlengkapan.
Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari :
(1) Subbagian

Perbendaharaan

mempunyai

tugas

melakukan

urusan

perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan
pengujian surat perintah membayar.
(2) Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan
serta tindak lanjut hasil pengawasan.
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(3) Subbagian

Perlengkapan

mempunyai

tugas

melakukan

urusan

perlengkapan.
3) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan
organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan
rancangan

peraturan

perundang-undangan

dan

pelaksanaan

hubungan

masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.
Bagian umum menyelenggarakan fungsi :
a) penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi
birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
b) penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi
hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta
urusan perpustakaan; dan
c) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Bagian Umum terdiri atas :
(1) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan
reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian.
(2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,
litigasi hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik
dan urusan perpustakaan.
(3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanan
kegiatan.
4) Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi mempunyai tugas melaksanakan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemberian
layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian. Bagian
Evaluasi dan Layanan Rekomendasi menyelenggarakan fungsi :
a) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang
prasarana dan sarana pertanian;
4
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b) Pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana
pertanian; dan
c) Pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

1.4 Dukungan Sumberdaya Manusia.
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai
pegawai sebanyak 80 orang dengan jenjang pendidikan S3 sebanyak 1 orang, S2
sebanyak 15 orang, S1 sebanyak 49 Orang, Sarjana Muda 1 orang, Diploma 3
sebanyak 3 Orang, SLTA sebanyak 12 orang, dengan rincian seperti pada Lampiran 2.

1.5 Dukungan Anggaran.
Sekretariat Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian untuk Tahun
Anggaran 2017 mendapat dukungan anggaran sebesar Rp424.657.268.000,00
terdiri dari : Bagian Umum sebesar Rp31.447.300.000,00; Bagian Keuangan dan
Perlengkapan sebesar Rp13.950.175.000,00 ; Bagian Perencanaan sebesar
Rp3.689.200.000-;

Bagian

Evaluasi

dan

Layanan

Rekomendasi

sebesar

Rp6.668.628.000,00 dan kegiatan utama lainnya meliputi : Kegiatan Rutin (Gaji dan
Non Gaji) sebesar Rp. 40.075.482.000,00; Administrasi Kegiatan sebesar Rp.
5.132.070.000,00; Layanan Operasional Kegiatan Irigasi pertanian sebesar Rp.
9.802.450.000,00; Layanan operasional kegiatan Perluasan dan Perlindungan lahan
Rp13.873.367,00; Layanan operasional kegiatan Alat dan Mesin Pertanian sebesar
Rp10.268.350.000,00; dan Layanan operasional Kegiatan pupuk dan pestisida
sebesar Rp8.526.000.000,00; Layanan operasional kegiatan pembiayaan pertanian
sebesar Rp21.461.100.000,00; Pembinaan dan pendampingan kegiatan mendukung
UPSUS sebesar Rp53.553.949.000. Namun adanya kebijakan penghematan
anggaran dan self blocking selama Tahun 2017 menyebabkan alokasi anggaran
berkurang menjadi sebesar Rp. 187.611.815.000,00. Realisasi anggaran yang
dicapai selama TA. 2017 mencapai Rp. 150.684.447.606 (80,32 %). Rincian pagu
dan realisasi anggaran Setditjen PSP TA. 2017 dengan rincian seperti pada
Lampiran 3.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
Rencana strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian Tahun 2015 - 2019 disusun dengan tujuan untuk mendapatkan acuan
agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen tetap dalam arah dan koridor
yang telah ditetapkan sehingga target dan sasaran yang telah ditetapkan dapat
tercapai. Rencana strategis ini juga dibuat sebagai dasar perancangan berbagai
program dan kegiatan Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta untuk
memperoleh strategi pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat.
Rencana Strategis ini terbagi dalam empat bagian yang dalam analisisnya
menggunakan analisa SWOT (strength, weaknesss, opportunity, and threat) dan
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor :
135/Permentan/OT.1409/12/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja
Kementerian pertanian.
2.1.1 Visi
Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah
terwujudnya pelayanan administrasi dan teknis yang prima dalam rangka
mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana pertanian.
2.1.2 Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang harus dilaksanakan, yaitu :
(1)

Merumuskan rencana, program, anggaran, dan kerja sama di bidang prasarana
dan sarana pertanian;

(2)

Mewujudkan koordinasi yang mantap dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan prasarana dan sarana pertanian;

(3)

Melakukan urusan perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi anggaran dan
perlengkapan;

(4)

Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan di bidang prasarana dan
sarana pertanian;
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(5)

Mengelola administrasi kepegawaian, penyempurnaan organisasi dan ketata
laksanaan, pelaksanaan urusan tata usaha serta rumah tangga;

(6)

Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program, tindak lanjut hasil
pembinaan/ pengawasan/ pengendalian, dan menyusun laporan pelaksanaan
kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian, serta penyediaan data dan
informasi.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran
Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian, maka tujuan yang akan dicapai adalah :
(1)

Mewujudkan pelayanan prima di bidang teknis dan administrasi dalam rangka
mendukung kelancaran tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan
sarana pertanian.

(2)

Mewujudkan koordinasi yang mantap dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan prasarana dan sarana pertanian.

(3)

Memfasilitasi tersedianya peraturan perundangan di bidang prasarana dan
sarana pertanian sesuai kebutuhan.

(4)

Menyediakan data dan informasi di bidang prasarana dan sarana pertanian
yang tepat, cepat dan akurat yang menyangkut aspek perencanaan, aspek
umum, aspek keuangan dan perlengkapan, serta aspek evaluasi dan
pelaporan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai oleh
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana yang
dirumuskan pada Rencana Strategi tahun 2015 s/d 2019 adalah :
(1)

Terwujudnya pelayanan prima di bidang teknis dan administrasi kepegawaian,
pengelolaan administrasi keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan;

(2)

Terwujudnya koordinasi yang mantap dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian di 33 propinsi;

(3)

Tersedianya peraturan perundangan di bidang prasarana dan sarana pertanian
sesuai kebutuhan;

(4)

Tersedianya data dan informasi di bidang prasarana dan sarana pertanian
yang tepat, cepat dan akurat yang menyangkut aspek perencanaan, aspek
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umum, aspek keuangan dan perlengkapan, serta aspek evaluasi dan
pelaporan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan tersebut,
ditempuh melalui dua strategi pembangunan, yaitu :
(1)

Strategi Dasar
a) Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan prasarana dan
sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
b) Mengembangkan sistem administrasi bidang kepegawaian, keuangan,
rumah tangga dan perlengkapan lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian;
c) Mengembangkan sistem hukum, humas, organisasi dan tata laksana
lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
d) Mengembangkan sistem evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan
prasarana dan sarana pertanian.

(2)

Strategi Operasional

Strategi operasional yang ditempuh oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal adalah
sebagai berikut :
a) Memantapkan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam aspek
perencanaan dan perumusan program/kegiatan bidang prasarana dan sarana
pertanian;
b) Memanfaatkan teknologi informasi dan mengembangkan sistem komputerisasi
dalam rangka peningkatan pelayanan teknis dan administrasi lingkup Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan instansi terkait lainnya;
c) Menyusun hubungan tatakerja baik intern maupun ekstern Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian;
d) Menyusun pedoman bidang administrasi dan meningkatkan ketrampilan/
pengetahuan SDM dibidang keuangan;
e) Mengembangkan sistim informasi yang tepat, cepat dan akurat sebagai bahan
perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
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f)

Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien dalam
upaya mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan;

2.1.4 Arah Kebijakan
Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan stadardisasi teknis di bidang
parasarana dan sarana pertanian dan memiliki fungsi perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria, dan
prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana
pertanian.
2.1.5 Program dan Kegiatan
Program Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah :
Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya dengan prioritas program
adalah :
(1) Aspek Perencanaan
a) Memantapkan pelaksanaan perencanaan yang bergerak dari perencanaan
serba sentralistik ke desentralistik;
b) Melakukan finalisasi rancangan kegiatan dan anggaran lingkup Ditjen PSP;
c) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/ kegiatan
pembangunan prasarana dan sarana pertanian;
d) Memanfaatkan teknologi komputer dalam rangka penyusunan anggaran /
program serta menyusun pola kerja perencanaan;
e) Mengkoordinir penyusunan program dan anggaran baik APBN maupun BLN
intern Ditjen. PSP, antar Eselon I lingkup Deptan dan lintas sektoral;
f)

Memantapkan perencanaan dan pelaksanaan proyek kerja sama luar
negeri;

g) Membina/ meningkatkan kualitas SDM di bidang perencanaan;
h) Pemantapan data base sarana dan prasarana pertanian.

(2) Aspek Umum
a) Menyiapkan bahan rancangan peraturan perundang-undangan bidang
prasarana dan sarana pertanian;
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b) Melaksanakan apresiasi peraturan perundang-undangan bidang prasarana
dan sarana pertanian;
c) Menyusun himpunan peraturan perundang-undangan bidang prasarana dan
sarana pertanian;
d) Melaksanakan temu koordinasi kehumasan pembangunan prasarana dan
sarana pertanian;
e) Melaksanakan pembuatan video pembangunan prasarana dan sarana
pertanian;
f)

Melakukan sosialisasi hasil pembangunan di bidang prasarana dan sarana
pertanian di media massa;

g) Melakukan pameran hasil-hasil pembangunan di bidang

prasarana dan

sarana pertanian;
h) Melaksanakan peningkatan kearsipan/ data base prasarana dan sarana
pertanian;
i)

Memantapkan sistem informasi kepegawaian baik ditingkat Ditjen maupun
Direktorat;

j)

Melakukan pelatihan dan apresiasi tentang pelaksanaan Sistim Informasi
Kepegawaian (SIMPEG).

(3) Aspek Keuangan dan Perlengkapan
a) Melaksanakan pelatihan dan apresiasi aspek administrasi keuangan;
b) Melaksanakan pembinaan tentang adminisrtasi keuangan kepada seluruh
pengelelola keuangan lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian;
c) Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi anggaran yang mejadi tanggung
jawab Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
d) Melaksanakan monitoring penggunaan anggaran serta menyusun realisasi
anggaran lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
e) Melaksanakan pendataan dan penataan barang-barang milik negara;
f) Melakukan evaluasi Surat Perintah Membayar (SPM);
g) Melaksanakan workshop penyusunan Laporan Keuangan Semester I maupun
Laporan Keuangan Tahunan;
h) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan aplikasi Sistem Akutansi Instansi
(SAI) kepada petugas daerah.
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(4) Aspek Evaluasi dan Pelaporan
a) Melakukan determinasi permasalahan program dan kegiatan pembangunan
prasarana dan sarana pertanian di pusat dan daerah;
b) Memantapkan

pengawasan/pengendalian

program

dan

kegiatan

pembangunan prasarana dan sarana pertanian baik di pusat dan daerah;
c) Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan/ pengendalian program dan
kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian;
d) Melakukan evaluasi terhadap tindak-lanjut hasil pengawasan/ pengendalian
program/ kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian;
e) Melaksanakan pemantapan koordinasi monitoring dan evaluasi program/
kegiatan secara nasional;
f) Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
g) Menyusun laporan kinerja program dan kegiatan pembangunan prasarana
dan sarana pertanian.

Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari perencanaan sasaran terukur pada
suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa
personil

(sumber

daya

manusia),

barang

modal

termasuk

peralatan

dan

teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut.
Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan bahwa
program merupakan tanggung jawab unit Eselon-I dan dalam bentuk kegiatan yang
menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkupnya. Kegiatan menghasilkan output
yang mendukung pencapaian outcome program.
Keberhasilan dari kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian diindikasikan oleh beberapa indikator,
sebagai berikut:
a) Jumlah dokumen perencanaan program, anggaran dan kerjasama;
b) Jumlah administrasi keuangan dan perlengkapan;
c) Jumlah SAK dan SIMAK BMN;
d) Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) tata laksana kepegawaian;
e) Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan prasarana dan sarana
pertanian;
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f)

Jumlah informasi prasarana dan sarana pertanian yang dipublikasikan;

g) Jumlah dukungan Prasarana dan Sarana kerja untuk Direktorat Jenderal;
h) Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan;
i)

Jumlah laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan audit (LHP dan LHA).

Indikator kinerja untuk masing-masing aspek yang menjadi tanggung jawab
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mencakup aspek
perencanaan, keuangan dan perlengkapan, umum, serta evaluasi dan pelaporan.
Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang sedang
berjalan saat ini adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
61/Kpts/OT.140/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas
untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi
di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan susunan
organisasi sebagai berikut :
a) Bagian Perencanaan
b) Bagian Umum
c) Bagian Keuangan dan Perlengkapan
d) Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi

2.2 Program Kerja Tahun 2017
Rencana Kinerja Tahun 2017 Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian disusun pada T-1, dan berdasarkan RKT Setditjen PSP TA. 2017 (Maret
2017) disebutkan bahwa sasaran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian tahun 2017 adalah meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis
dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian dengan indikator kinerja program sebagai berikut :
a.

Terwujudnya

penyiapan

perumusan

rencana,

program,

anggaran,

dan

kerjasama, di bidang prasarana dan sarana pertanian;
b.

Tersusunannya rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan
penyempurnaan organisasi, pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha
serta administrasi kepegawaian;

c.

Telaksananya pengelolaan keuangan dan perlengkapan;
12
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d.

Tersedianya hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan program, tindak lanjut hasil
pengawasan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang
prasarana dan sarana pertanian, serta penyediaan data dan informasi di
prasarana dan sarana pertanian;

Sasaran strategis yang disusun dalam rencana kinerja Sekretariat Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2017 sebagai berikut :
a.

Memantapkan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam aspek
perencanaan dan perumusan program/proyek bidang prasarana dan sarana
pertanian.

b.

Memanfaatkan teknologi informasi dan mengembangkan sistem komputerisasi
dalam rangka peningkatan pelayanan teknis dan administrasi lingkup Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan instansi terkait lainnya.

c.

Menyusun hubungan tatakerja baik intern maupun ekstern Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian.

d.

Menyusun pedoman bidang administrasi dan meningkatkan ketrampilan/
pengetahuan SDM.

e.

Mengembangan sistim informasi yang tepat, cepat dan akurat sebagai bahan
perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian.

f.

Mengembangkan sistim monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien dalam
upaya mengendalikan pelaksanaaan program / kegiatan.

Rencana Kinerja Tahun 2017 Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian dengan indikator kinerja program seperti pada Tabel berikut :
Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setditjen PSP TA. 2017
Sasaran Kegiatan
Meningkatnya fasilitasi pelayanan
teknis dan administrasi untuk
mendukung pelaksanaan Kerja
Direktorat Jenderal

Indikator Kinerja

Target

Jumlah dokumen perencanaan (program, Anggaran dan
Kerjasama), Keuangan, Umum serta Evaluasi dan
pelaporan program peningkatan nilai tambah daya
saing, sarana dan prasarana pertanian

6 Dokumen

Sumber data : Rencana Kinerja Tahunan Setditjen PSP, 2017

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Setditjen PSP sebagaimana dalam Lampiran
4.
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2.3 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017
Penetapan Kinerja merupakan kontrak kerja antara Sekretariat Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pada Program Dukungan
Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya. Adapun kontrak kerja yang ditetapkan
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai
berikut :
1) Jumlah dokumen perencanaan program, anggaran dan kerjasama sebanyak 6
dokumen;
2) Jumlah administrasi keuangan dan perlengkapan dengan target 34 Propinsi;
3) Jumlah SAK dan SIMAKBMN dengan target 34 Propinsi;
4) Jumlah Standar Operasional Prosedure (SOP), Tata laksana kepegawaian
dengan target 2 dokumen;
5) Jumlah informasi Prasarana dan Sarana Pertanian yang dipublikasikan
sebanyak 7 leaflet;
6) Jumlah dukungan prasarana dan sarana kerja untuk Direktorat Jenderal
sebanyak 1 paket;
7) Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dengan target 5
Laporan ;
8) Jumlah laporan Hasil tindak lanjut Pemeriksaan dan Audit (LHP dan LHA)
sebanyak 4 dokumen.
Dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal
PSP dan Sekretaris Direktorat Jenderal PSP tertuang dalam Lampiran 5.
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Tabel 2. Penetapan Kinerja (PK) Setditjen PSP TA. 2017
NO

SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya fasilitasi pelayanan
teknis dan administrasi untuk
mendukung pelaksaan kerja
Direktorat Jenderal

INDIKATOR KINERJA
1 Jumlah dokumen perencanaan
program, anggaran dan
kerjasama
2 Jumlah administrasi keuangan
dan perlengkapan
3 Jumlah SAK dan SIMAK BMN
4 Jumlah peraturan perundangundangan dan kebijakan prasaran
dan kebijakan.
5 Jumlah peraturan perundangundangan dan kebijakan
prasarana dan sarana pertanian
6 Jumlah informasi prasarana dan
sarana pertanian yang
dipublikasikan
7 Jumlah dukungan prasarana dan
sarana kerja untuk Dirketorat
Jenderal
8 Jumlah laporan pelaksanaan
program/kegiatan
9 Jumlah laporan hasil tindak lanjut
pemeriksaan dan audit (LHP dan
LHA)

TARGET
6 Dokumen

34 Provinsi
34 Provinsi
2 Dokumen

1 Dokumen

7 leaflet

1 Paket

5 Laporan
4 Dokumen

Sumber data : Penetapan Kinerja Setditjen PSP, 2017
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Kriteria

ukuran

keberhasilan

pencapaian

sasaran

Tahun

2017

ditetapkan

berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu : (1) sangat berhasil
(capaian > 100 persen) , (2) berhasil (capaian 80 – 100 persen) , (3) cukup berhasil
(capaian 60 – 79 persen), (4) kurang berhasil (capaian < 60 persen) terhadap
sasaran yang telah ditetapkan.

3.1.2 Pencapaian Sasaran Strategis Setditjen PSP Tahun 2017.
Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan
pada dokumen penetapan kinerja dengan cara membandingkan angka realisasi
dengan angka target. Berikut ini target dan capaian indikator kinerja Sekretariat
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditampilkan pada Tabel .
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Ditjen PSP
No
1

Sasaran Strategis
Meningkatnya fasilitasi pelayanan
teknis dan administrasi untuk
mendukung
pelaksanaan kerja Direktorat
Jenderal

Indikator Kinerja
1 Jumlah dokumen perencanaan program,
anggaran dan kerjasama
2 Jumlah administrasi keuangan dan
perlengkapan
3 Jumlah SAK dan SIMAK BMN
4 Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)
tata laksana kepegawaian
5 Jumlah peraturan perundang- undangan dan
kebijakan prasarana dan sarana pertanian
6 Jumlah informasi prasarana dan sarana
pertanian yang dipublikasikan

Realisasi
%
Fisik
6 Dokumen 6
100
Target

Capaian
Berhasil

34 Provinsi

34

100

Berhasil

34 Provinsi
2 Dokumen

34
2

100
100

Berhasil
Berhasil

1 Dokumen

1

100

Berhasil

7 leaflet

7

100

Berhasil

1

100

Berhasil

5
4

100
100

Berhasil
Berhasil

7 Jumlah dukungan Prasarana dan Sarana kerja 1 Paket
untuk Direktorat Jenderal
8 Jumlah laporan pelaksanaan program/ kegiatan 5 Laporan
9 Jumlah laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan 4 Dokumen
dan audit (LHP dan LHA)

Sumber data : Bagian Evaluasi dan Pelaporan Ditjen PSP TA. 2017
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3.1.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Setditjen PSP Tahun
2017.
3.1.3.1 Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Teknis dan Administrasi Untuk
Mendukung Pelaksanaan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian.
Indikator utama sasaran (meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi
untuk mendukung pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian) diukur berdasarkan capaian indikator kinerja utama yaitu “jumlah
dokumen perencanaan program, anggaran dan kerjasama; jumlah administrasi
keuangan dan perlengkapan; jumlah SAK dan SIMAKBMN; jumlah standar
Operasional prosedur (SOP) tata laksana kepegawaian; tersedianya informasi
prasarana dan sarana pertanian yang dipublikasikan; jumlah informasi prasarana
dan sarana pertanian yang dipublikasikan; jumlah dukungan prasarana dan sarana
kerja

untuk

Direktorat

Jenderal;

jumlah

laporan

evaluasi

pelaksanaan

program/kegiatan; jumlah laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan audit (LHP
dan LHA)”. Dari target indikator utama dimaksudkan, seluruhnya telah terealisasi
100% sehingga dikategorikan “berhasil”.
3.1.3.1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan Program, Anggaran, dan Kerjasama.
Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Perencanaan Program, Anggaran,
dan Kerjasama menerbitkan sebanyak 6 Dokumen diantaranya (Renja-KL, RKAKL,
DIPA,

POK,

MOU

dan

TOR/RAB)

dengan

alokasi

dana

sebesar

1) Kegiatan perencanaan program, anggaran dan kerjasama meliputi

Rencana

Rp3.689.200.000.00.

Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) dan merupakan penjabaran prioritas
kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian. Dari aspek perluasan
dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pengelolaan alsintan, pupuk dan
pestisida dan pembiayaan. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga ( Renja–KL )
Ditjen PSP berisi total anggaran dana dekonsentrasi untuk Propinsi dan dana
Tugas Pembantuan untuk Kab/Kota mendukung sub sektor tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan peternakan. Target pencapaian adalah 1 dokumen
dan telah terealisasi 1 dokumen dengan capaian 100 % dan anggaran sebesar
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Rp1.691.242.000 untuk proses kegiatan sampai dengan alokasi anggaran dengan
Realisasi sebesar Rp1.564.087.600 dengan capaian 92,48 %
2) RKA-KL merupakan kegiatan penyusunan dana belanja bahan, honor yang terkait
dengan output kegiatan, belanja jasa lainnya dan belanja perjalanan lainnya.
Target pencapaian adalah 1 dokumen dan telah terealisasi 1 dokumen dengan
capaian 100 %.
3) DIPA adalah dokumen pelaksana anggaran yang disusun oleh pengguna
anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau Kepala Kanwil
Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan
Umum Negara (BUN). DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan informasi
satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan
penggunaan anggaran. Target pencapaian adalah 1 dokumen dan telah
terealisasi 1 dokumen dengan capaian 100 %.
4) POK adalah dokumen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari DIPA dan
RKAKL yang memuat kegiatan secara rinci dan dijadikan acuan dalam
pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Target pencapaian adalah 1
dokumen dan telah terealisasi 1 dokumen dengan capaian 100 %.
5) Kegiatan sub bagian kerjasama dilaksanakan dalam rangka dukungan Ditjen PSP
dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri Kementerian
Pertanian. Pada T.A. 2017, dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan
peningkatan kapasitas penguasaan Bahasa Inggris dan pertemuan internasional
dengan realisasi sebesar 56.23% (Rp. 393,244,600 dari

Rp.

699,410,000). Alokasi anggaran kegiatan tersebut yaitu:
-

Peningkatan kapasitas penguasaan Bahasa Inggris pegawai Ditjen PSP
sebesar Rp. 204,000,000 dengan realisasi sebesar Rp. 117,675,000 (57.68%)

-

Pertemuan internasional sebesar Rp. 495,410,000 dengan realisasi sebesar
Rp. 275,569,600 (55.62%)
-

Kegiatan peningkatan kapasitas penguasaan Bahasa Inggris pegawai Ditjen
PSP dilaksanakan untuk 40 orang pegawai Ditjen PSP berupa kursus
persiapan TOEFL-ITP (Test of English as a Foreign Language – Institutional
Testing Program).
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-

Sedangkan Pertemuan Internasional dilaksanakan dalam rangka kerjasama
multilateral yang disponsori oleh FAO (Food Agricultural Organization)
dengan tema APPPC (Asia and Pacific Plant Protection) Commission Subregional Training Workshop for the Designated National Authorities on the
Rotterdam Convention Focusing on Increasing Notifications. Kegiatan
dilaksanakan pada tanggal 13-17 Maret 2017 yang diikuti oleh 50 peserta dari
9 negara (China, Lao PDR, India, Indonesia, Malaysia, Nepal, Thailand, Sri
Lanka dan Vietnam). Pendanaan kegiatan dilaksanakan dengan sharing
antara Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian dan FAO.
-

-

Memo random of Understanding (MoU) atau perjanjian kerjasama antara
Pemerintah RI dengan negara-negara donor. Pada tahun 2017 terdapat 1
(satu) kegiatan baru yaitu Flood Management in Selected River Basin
(FMSRB) yang pendanaan kegiatan berasal dari bantuan pinjaman (loan) dari
Asian Development Bank (ADB). Executing agency proyek ini adalah
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) - Ditjen Sumber Daya Air, sedangkan
Kementerian Pertanian - Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan
Kementerian Dalam Negeri - Ditjen Pengembangan Daerah berperan sebagai
implementing agency. Loan agreement ditandatangani pada tanggal 2
November 2016 dan kegiatan berlaku sampai dengan 31 Desember 2022,
tetapi kegiatan baru bisa dilaksanakan pada bulan Agustus 2017, menunggu
proses pembuatan rekening khusus kegiatan FMSRB di Bank Indonesia.
Kegiatan dilaksanakan di Provinsi Banten (Kabupaten Serang, Lebak dan
Pandeglang)

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp195.963.400.000,-

sedangkan alokasi Pusat sebesar Rp32.063.060.000.-

Alokasi

anggaran

Pusat

kegiatan

FMSRB

T.A.

2017

sebesar

Rp2.171.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp995,062,300 (45.83%) dengan
rincian kegiatan sebagai berikut:
-

Dukungan teknis kegiatan FMSRB sebesar Rp1.602.000.000 yang terealisasi
Rp995.062.300 (62.11%)

-

Consulting services sebesar Rp569.000.000 (tidak terealisasi)
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6) Dalam penyusunan Anggaran Kegiatan Ditjen PSP Term of Reference (TOR)
merupakan outline dari suatu kegiatan, yang mendiskripsikan tujuan dan struktur
suatu kegiatan sebelum kegiatan dimulai. TOR Kegiatan Ditjen PSP disusun
untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2017. TOR mencakup latar belakang kegiatan, tujuan dan sasaran,
pelaksanaan kegiatan, sumber pembiayaan dan RAB. TOR mencakup kegiatan
daerah untuk Tugas Pembantuan dan kegiatan di Pusat. Jumlah TOR kegiatan
TP sebanyak 13 jenis dan 69 TOR untuk Pusat menurut jumlah kegiatan yang
dialokasikan pada eselon II lingkup Ditjen PSP. Penyusunan TOR kegiatan
merupakan tanggung jawab pada Bagian Perencanaan Setditjen PSP dan
pelaksanaannya sebelum RKAKL ditelaah dan di Review oleh Itjen Kementerian
Pertanian setelah itu dilakukan pengesahan oleh DJA Kemenkeu. Dalam
Penyusunan Anggaran Kegiatan Ditjen PSP telah dialokasikan total Rp.
1.298.548.000

dan

telah

direalisasikan

sebesar

89.07%

sejumlah

Rp.

1.156.647.954.
Dari 6 dokumen yang ditargetkan telah terealisasi seluruhnya 6 dokumen atau
100 %. Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran,
kegiatan

Tersedianya

Dokumen

Perencanaan

Program,

Anggaran

dan

Kerjasama (Renja KL, RKA-KL, DIPA, POK, MOU Kerjasama, TOR),
pencapaian tersebut masuk dalam kategori ‘Berhasil’.
3.1.3.1.2 Jumlah Administrasi Keuangan dan Perlengkapan.
Administrasi keuangan meliputi alur pengelolaan anggaran yang dimulai dari proses
pengeluaran anggaran sampai dengan pelaporan realisasi dan penggunaan
anggaran baik keuangan maupun barang. Pengelolaan pelaporan keuangan dan
perlengkapan dilaksanakan dengan Sistem Akuntansi Instansi yang merupakan
integrasi SAK dan SIMAK BMN. Laporan keuangan disusun sesuai Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan melakukan akuntansi atas seluruh transaksi
keuangan yang meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan ekuitas
dana yang berada dalam tanggung jawabnya. Selanjutnya laporan disajikan sebagai
realisasi anggaran belanja dan neraca yang dijelaskan secara lebih rinci dalam
catatan atas laporan keuangan.
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Administrasi keuangan dan perlengkapan meliputi kegiatan yang terkait dengan
pedoman dan peraturan bidang keuangan negara, PNBP, kerugian negara,
penerbitan SPM, pengelolaan barang milik negara dan aplikasi SAI yang akan
mengintegrasikan fungsi pelaporan keuangan dan fungsi pelaporan barang milik
negara untuk menyajikan posisi keuangan dan barang milik negara. Dalam rangka
pengelolaan keuangan dan penyediaan laporan keuangan yang akuntabel sangat
diperlukan pembinaan administrasi keuangan dan perlengkapan.
Dari target pencapaian sebanyak 34 propinsi, telah terealisasi di 34 Propinsi dengan
capaian 100 %. Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran,
kegiatan Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Perlengkapan masuk dalam
kategori ‘Berhasil’.
3.1.3.1.3 Jumlah SAK dan SIMAKBMN
Pelaporan keuangan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam
proses pembangunan dan penilaian kinerja pembangunan yang dilakukan sesuai
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang implementasinya menggunakan Sistem
Akuntansi Instansi (SAI). SAI merupakan integrasi Sistem Akuntansi Keuangan
(SAK) yang melakukan fungsi pengolahan semua transaksi keuangan, dan Sistem
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang
melakukan fungsi administrasi/pengolahan barang/asset milik negara. Sistem
Akuntansi Instansi merupakan sistem dan pelaporan keuangan yang akan
mengolah semua transaksi keuangan yang akan menghasilkan informasi dan
laporan keuangan yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan
sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta
penentuan kebijakan yang relevan.
Komitmen Pemerintah sesuai kontrak politik Menteri Pertanian dengan Presiden
adalah tercapainya opini “ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” pada Tahun 2015.
Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian
pada Tahun 2017 dari Opini “ Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” menjadi “Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)” perlu adanya komitmen akan pentingnya proses
penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, akuntabel dan sesuai Standar
Akuntasi Pemerintah (SAP).
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Pertanggungjawaban
dilaksanakan

sesuai

pengelolaan
dengan

anggaran
Peraturan

melalui
Menteri

pelaporan
Keuangan

keuangan
Nomor

:

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
233/PMK.05/2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER65/PB/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Laporan keuangan
Kementerian Negara/Lembaga. Setiap Kementerian Negara/Lembaga selaku
Pengguna Anggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansi atas seluruh
transaksi keuangan yang meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan
ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya.
Realisasi kegiatan sebagai capaian kinerja sudah sebesar 100 %

sehingga

berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan
tersedianya SAK dan SIMAKBMN dari target 33 Propinsi terealisasi 33 Propinsi
masuk dalam kategori ‘Berhasil’.
3.1.3.1.4

Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Laksana

Kepegawaian.
Agar pelaksanaan kinerja organisasi dan tatalaksana berjalan dengan baik dan
sempurna serta mampu mewujudkan visi misi organisasi Ditjen Prasarana dan
Sarana Pertanian, perlu diadakan evaluasi terhadap aturan–aturan yang menjadi
dasar pelaksanaan kegiatan organisasi dan tatalaksana di lingkup Ditjen Prasarana
dan Sarana Pertanian sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Adapun langkah yang dilakukan adalah
dengan melakukan penyempurnaan kelengkapan organisasi dan tatalaksana bidang
Prasarana dan Sarana Pertanian diantaranya melakukan penyusunan Evaluasi
Jabatan, Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan Mandiri, dan Analisis Beban Kerja
yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyusun Peta Jabatan dan menentukan
informasi Faktor Jabatan serta Kompetensi Pemangku Jabatan dari masing-masing
pegawai.
Dengan disusunnya kelengkapan organisasi dan tatalaksana ini diharapkan mampu
menciptakan perubahan sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi yang saat ini
sudah diterapkan di instansi/Lembaga Pemerintah khususnya di lingkungan
Kementerian Pertanian. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengukuran kinerja,
22

Laporan Kinerja Setditjen PSP TA. 2017

maka akan ada penilaian yang menjadi dasar penentuan penerimaan tunjangan
kinerja dari masing – masing pegawai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Sedangkan untuk Standar Operasional Prosedure (SOP) masuk kedalam anggaran
yang dihemat, karena penyusunan SOP dirasakan belum perlu ada perubahan dan
penambahan. Untuk mendapat hasil pengukuran kinerja dari masing – masing
pegawai maka perlu disusun dan dievaluasi setiap tahunnya kinerja dari masing –
masing pegawai dan organisasi oleh pembina pelaksana unsur organisasi dan
tatalaksana yang ada di lingkup Ditjen Prasarana dan sarana Pertanian dan Biro
Organisasi dan Tatalaksana Kementerian.
Dari target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen yang tersedia adalah data evaluasi
jabatan, kompetensi jabatan, analisis jabatan mandiri dan analisis beban kerja di
lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian,

telah terealisasi 100 % .

Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan
tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Laksana Kepegawaian
masuk dalam kategori ‘Berhasil’.

3.1.3.1.5

Jumlah

Informasi

Prasarana

dan

Sarana

Pertanian

Yang

Dipublikasikan.
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan organisasi yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, Kedudukan,
Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang
Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian. Agar keberadaan
Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)
dapat dipahami oleh masyarakat luas dan pegawai Ditjen PSP di dalamnya, maka
Kegiatan Kehumasan Ditjen PSP memiliki peranan yang cukup penting dalam hal
penyampaian berbagai isu dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Ditjen PSP baik
melalui dana APBN maupun APBN-P. Beberapa sarana dan prasarana publikasi
kehumasan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :
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a) Koordinasi Sosialisasi Publikasi dan Pengembangan Hukum dan Humas
a. Inventarisasi dan Identifikasi hukum dan humas
 Kegiatan hukum
-

Melakukan

penyelesaian

atas

perkara

perdata

Nomor

4/Pdt.G/2017/PN.Mataram tentang pembatalan pengadaan pupuk
berupa pupuk NPK non subsidi kegiatan pengembangan jaringan
irigasi tersier dalam rangka Upsus 2015 pada distan TP dan
Hortikultura Prov NTB TA 2015 melalui dana TP yang didasarkan pada
surat pengesahan DIPA Satker Distan TP Horti prov NTB.
-

Penyelesaian Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Luasan Lahan
Pertanian dan Pembiayaan Usaha Tani yang merupakan amanat dari
UU Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani.

 Kegiatan humas
Perjalanan menghadiri undangan rapat dan kegiatan kehumasan.
b. Perjalanan dalam rangka koordinasi kehumasan
 Workshop PPID
Kegiatan workshop penyediaan dan pengelolaan Informasi Publik yang
bertujuan memberikan informasi dan sosialisasi kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan penyediaan
dan pelayanan informasi kepada publik, kegiatan tersebut dilaksanakan di
Best Western Primer La Grande Hotel Bandung pada tanggal 27-29 Mei
2017.
 Kegiatan Konferensi pers Ditjen PSP.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan
informasi dalam rangka membentuk kepercayaan publik (public Trust)
dengan cara mensosialisasikan, mengedukasi atau menklarifikasi informasi
atau permasalahan dan isu yang berkembang dimasyarakat. Dilaksanakan
pada tanggal 19 Juni 2017 di RR Ditjen PSP.
 Kegiatan Kunjungan Pers (kunpers)
Kegiatan kunpres merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap Es 1
yang sebelumnya bernama Temu Koordinasi Kehumasan. Kegiatan ini
dilaksanakan sebagai ajang pertemuan dan koordinasi bagi petugas
kehumasan dan rekan wartawan yang tergabung dalam FORWATAN
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(Forum Wartawan Pertanian) serta Pejabat Pranata Kehumasan sbg forum
utk menginformasikan dan mempublikasikan program-program strategis
pembangunan di masing-masing unit Eselon 1. Dalam kegiatan ini Ditjen
PSP mengajak dari dekat program dan kegiatan strategis dalam
mendukung program swasembada pangan , salah satunya adalah program
pengelolaan irigasi dan pemanfaatn alsintan. Kegiatan ini dilaksanakan
pada tanggal 11-13 Oktober 2017.
c. Pameran
 Mengikuti pameran pembangunan pekan Nasional (PENAS) ke XV
dilaksanakan pada tanggal 6-11 Mei 2017 bertempat di stadion Harapan
Bangsa Lhong Raya, Banda Aceh dengan tema melalui Penas petani
dan nelayan XV 2017 kita mantabkan kelembagaan tani nelayan dan
petani hutan sebagai mitra kerja pemerintah dalam rangka kemandirian,
ketahanan dan kedaulatan pangan menuju kesejahteraan petani
nelayan indonesia.
 Mengikuti pameran Kabupaten Semarang Expo
 Kegiatan terdsebut dilaksanakan pada tanggal 18-21 Mei 2017
bertempat

di

kawasan

alun-alun

Bungkarno

Kalirejo

Unggaran,

semarang Jateng dengan tema “Melalui Kasmex 2017 kita wujudkan
Usaha Mikro yang tangguh”
 Mengikuti pameran Hari Pangan Nasional (HPS) ke 37 Kegiatan
dilaksanakan pada tanggal 19-22 Oktober 2017 bertempat di komplek
Kodam XII, Tanjung Pura Kab Kubu Raya Prov Kalbar denagn tema
Menggerakkan Generasi muda dalam membangun pertanian menuju
Indonesia Lumbung Pangan Dunia.
b) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Pertemuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Ditjen PSP merupakan
salah satu bentuk komitmen pemerintah terhadap Undang-Undang nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mengatur mengenai
kewajiban badan publik negara dan badan publik non negara untuk memberikan
pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggungjawab kepada
masyarakat. Kementerian pertanian khususnya Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian dalam hal ini telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan
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Dokumentasi (PPID) serta melaksanakan Sosialisasi di lingkungan Kementerian
Pertanian. Tujuannya adalah memberikan informasi dan sosialisasi kegiatan
pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian dalam rangka meningkatkan
penyediaan dan pelayanan informasi kepada publik.
Tujuan pelaksanaan sosialisasi adalah:
1. Untuk menjalin kerjasama, koordinasi antar petugas PPID serta ajang bertukar
informasi dalam penyediaan dan pelayanan informasi;
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam tentang
penyediaan dan pengelolaan informasi publik;
3. Melengkapi penyususnan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang
dikecualikan;
4. Serta identifikasi permasalahan-permasalhan dalam pelayanan informasi publik.

Pertemuan ini dilaksanakan di Hotel Best Western La Ge Hotel , tanggal 27-29 April
2017 dengan tema menuju PPID Profesional.

c) Ekspose Hasil Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian (Pameran
HPS)
Ekspose hasil pembangunan Ditjen PSP dilaksanakan dalam rangka Peringatan
Hari Pangan Sedunia (HPS) yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober sebagai
momentum untuk mengingatkan dunia bahwa kekuatan setiap negara ditentukan
oleh kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakatnya
secara berkelanjutan. Ekspose hasil pembangunan di bidang prasarana dan sarana
pertanian diwujudkan melalui kegiatan pameran dan penyiapan berbagai keperluan
pendukungnya (sewa/dekorasi stand, sewa peralatan perlengkapan ekspose, dan
display tempat). Melalui kegiatan pameran ini diharapkan masyarakat dapat melihat
secara langsung potret berbagai aspek pembangunan prasarana dan sarana
pertanian, yaitu: aspek perluasan areal dan pengelolaan lahan, pengelolaan air,
pupuk dan pestisida, alat mesin pertanian, dan pembiayaan.

Melalui media

pameran ini, masyarakat luas baik itu masyarakat yang bergerak di bidang pertanian
dalam artian petani itu sendiri maupun masyarakat umum dapat melihat dan
menanyakan langsung kepada petugas tentang berbagai hal yang dipamerkan atau
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mendiskusikan

permasalahan

yang

berkembang

di

masyarakat

terkait

pembangunan prasarana dan sarana pertanian.
Peringatan HPS kali ini meliputi bidang acara puncak pameran dan kunjungan kerja,
gelar teknologi, perlombaan, tour diplomatik, pemberdayaan masyarakat, serta
publikasi dan penyiaran. Ekspose hasil pembangunan di bidang prasarana dan
sarana pertanian mewujudkan.......... sampai dengan .....permasalahan yang
berkembang di masyarakat terkait pembangunan prasarana dan sarana pertanian.
Ekspose hasil pembangunan ditjen PSP dilaksanakan sebagai momentum untuk
mengingatkan dunia bahwa kekuatan setian negara ditentuakan oleh
kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat secara
berkelanjutan.

d) Penyusunan Rancangan Peraturan di Bidang Prasarana dan Sarana
Pertanian
Tahun 2017, Ditjen Prasaran dan Sarana Pertanian telah menyusun beberapa
kebijakan yang terkait dengan pembangunan prasarana dan sarana pertanian,
antara lain dalam bentuk :
1. surat keputusan Dirjen sebanyak 61 dokumen
2. surat keputusan Sesditjen selaku Kuasa Pengguana Anggaran sebanyak 42
dokumen
3. surat keputusan sesditjen sebanyak 17 dokumen
4. surat Kabag Umum selaku Pejabat Pembuat Komitme kesekretariatan 57
dokumen
Selain itu, terdapat beberapa kebijakan dalam bentuk Permentan dan Peraturan
Pemerintah yang selama tahun 2017 masih dalam pembahasan dan menjadi target
penyelesaian di awal tahun 2017, antara lain:
1. Pembahasan Revisi Permentan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pendaftaran
Pestisida
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e) Membangun media publikasi kehumasan digital.
Dalam rangka menyampaikan program Ditjen PSP, sucses story (kisah Sukses)
serta informasi kegiatan pimpinan ditjen PSP.
Media publikasi kehumasan digital ini bertujuan utk menyampaikan informasi
kepada pegawai lingkup Ditjen PSP dan Kementan serta pengunjung yang
datang ke kantor lingkup Ditjen PSP. Media ini diharapkan mampu memperkuat
organisasi serta menciptakan suasana yang lebih kondusifdi lingkup perkantoran
Ditjen PSP.
Dengan memanfaatkan teknologi digital signage yang digunakan oleh
perusahaan-perusahaan besar serta dapat dikelola secara online diharapkan
kendala pengelolaan media ini dapat ditekan sekecil mungkin
f)

Langganan Media Massa Kerjasama Kementan dengan TNI

Program utama Kementerian Pertanian adalah tercapainya Swasembada Pangan
sampai tahun 2018. Berkaitan dengan pencapaian target tersebut, Kementerian
Pertanian bekerjasama dengan TNI AD dengan melibatkan 50.ooo orang Babinsa
untuk mendukung kinerja penyuluh pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain untuk mendukung fungsi penyuluh untuk memberikan penyuluhan, kehadiran
TNI juga sangat membantu dalam pendampingan dan pengawalan pelaksanaan
perbaikan sarana irigasi, pencapaian luas tambah tanam, percepatan tanam,
meningkatkan indeks pertanaman, membantu mengawasi proses distribusi pupuk,
pengelolaan alsintan, dll. Keterlibatan atau partisipasi ini perlu diketahui oleh
berbagai pihak yang terlibat, termasuk masyarakat luas.
Dalam rangka penyampaian berita, peningkatan pemahaman, transfer ilmu, serta
penyampaian berbagai kebijakan khususnya kegiatan yang mendukung program
swasembada pangan sampai akhir tahun 2018, Ditjen PSP melaksanakan
kerjasama melalui langganan media cetak pertanian dengan Tabloid Sinar Tani
dan Majalah PILAR. Langganan media cetak ini dikirim setiap edisinya ke seluruh
Babinsa dan Pembina Babinsa di seluruh jajaran TNI AD melalui Kantor Koramil,
Kodim, KODAM, dan Mabes AD TNI.
g) Rubrikasi Ditjen PSP dan Info Upsus
Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah khususnya Kementerian Pertanian
memiliki hubungan yang sangat erat (hubungan saling ketergantungan dan saling
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membutuhkan atau saling memerlukan) dengan keberadaan media massa. Dalam
menjalankan fungsinya, di satu sisi media massa membutuhkan dan memerlukan
berita dan informasi tentang Pertanian di Indonesia; dan di sisi lainnya, pemerintah,
dalam hal ini Kementerian Pertanian, memerlukan atau membutuhkan media massa
agar dapat mempublikasikan atau memberitakan kegiatan-kegiatannya, baik untuk
keperluan berita dan publikasi informasi pembangunan pertanian maupun untuk
tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan khusus dalam bidang politik, ekonomi,
sosial, atau lainnya.
Penulisan pada kolom pemberitaan sepanjang tahun 2017 telah dilaksanakan di
berbagai media cetak pertanian, antara lain sebagai berikut:
1. Tabloid Mingguan Sinar Tani;
2. Majalah PILAR;
3. Tabloid Agro Indonesia.

h) Publikasi Leaflet Ditjen PSP
Leaflet merupakan sarana penting untuk menyampaikan informasi program kegiatan
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sehingga masyarakat umum
khususnya petani mendapatkan infomasi yang tepat dan lengkap. Pendistribusian
leaflet yang ada dilakukan dalam beberapa cara, seperti pada pelaksanaan pameran
di pusat ataupun di daerah, dapat juga disampaikan kepada pegawai tingkat Provinsi
dan Kabupaten/Kota yang melakukan kunjungan ke Pusat, ataupun sebaliknya,
pegawai pusat yang berkunjung dalam rangka monitoring, evaluasi dan lain
sebagainya. Adapun leaflet yang telah dibuat adalah sebagai berikut:
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
2. Tata Cara Permohonan Informasi Publik;
3. Perluasan Areal Sawah;
4. Pengembangan Irigasi Pertanian;
5. Struktur Organisasi Ditjen PSP;
6. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen PSP;
7. Struktur Organisasi Direktorat Pembiayaan;
8. Struktur Organisasi Direktorat Pupuk dan Pestisida;
9. Struktur Organisasi Direktorat Alat dan Mesin Pertanian;
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10.

Struktur Organisasi Direktorat Irigasi Pertanian;

11.

Struktur Organisasi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

Sumber pembiayaan dari kegiatan ini berasal dari anggaran DIPA Satuan Kerja
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2017 sebesar Rp.
60.000.000 namun kegiatan ini belum dapat direalisasikan mengingat ketersediaan
waktu yang tidak memungkinkan untuk proses pekerjaan pencetakan.

3.1.3.1.6

Jumlah Dukungan Prasarana dan Sarana Kerja Untuk Direktorat

Jenderal.
Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian maka dilakukan uoaya dalam rangka menunjang kegiatan
antara lain :
1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan dialokasikan dana sebesar Rp24.318.282.000
dengan realisasi anggaran sebesar Rp23.200.272.108,00 (95.40%) dengan
capaian fisik untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai (9719%).
2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran meliputi:




















Pengadaan Meja Kerja
Pengadaan AC
Pengadaan Filling Kabinet
Pengadaan Lemari Arsip
Pengadaan Meja Rapat
Pengadaan Lemari Kayu Pintu Kaca
Pengadaan Rak Besi Siku
Pengadaan CCTV
Pengadaan Tabung Kebakaran
Pengadaan Brankas
Pengadaan Lemari Es
Pengadan Televisi
Pengadaan Water Dispenser
Pangadaan Telepon
Pengadaan Mic Conference
Pengadaan Kursi
Pengadaan Karpet
Pengadaan Vertikal Blind
Pengadaan Sekat Ruangan
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Pengadaan Komputer

Pada kegiatan Tersedianya Dukungan Prasarana dan Sarana Kerja Untuk Direktorat
Jenderal ditargetkan 1 Paket dan telah terealisasi 1 Paket dengan capaian 100 %
sehingga berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran,
kegiatan Tersedianya Dukungan Prasarana dan Sarana Kerja Untuk Direktorat
Jenderal masuk dalam kategori ‘Berhasil’.
3.1.3.1.7

Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan.

Implementasi Program Kegiatan pada dasarnya sesuai dengan penjabaran Renstra
2015-2019 yang berlaku hingga 4 (empat) tahun, dimulai pada tahun 2015 hingga
sekarang. Renstra yang merupakan acuan dalam menentukan tingkat keberhasilan
program-program pembangunan sesuai dengan pencapaian tujuan pembangunan
yang telah ditetapkan. Realisasi dari pelaksanaan program yang dijalankan beserta
identifikasi hambatan-hambatan dan dampak serta manfaat perlu didokumentasikan
dalam sistem pelaporan dan evaluasi. Untuk itu, diperlukan kegiatan evaluasi
sebagai alat untuk melihat efektifitas dan efisiensi dari implementasi program
kegiatan yang telah berjalan serta menjadi rekomendasi bagi penyusunan RKP
tahun berikutnya. Evaluasi menjadi salah satu tahap penting dari empat tahapan
perencanaan pembangunan, yang dilakukan setelah program kegiatan berjalan.
Laporan Evaluasi pelaksanaan Program Kegiatan PSP meliputi 1) Laporan tahunan
yaitu Laporan dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan dari 5 Direktorat 1 Setditjen;
2) Laporan Pengendalian; 3) Laporan Kinerja (Lakin); 4) Laporan Pengelolaan dan
Penyajian Data Informasi; 5) Laporan Konsolidasi Hasil Pembangunan Prasarana
dan Sarana Pertanian; 6) Leaflet konsultasi teknis online dan Booklet panduan user
konsultasi teknis online;. Target yang terdapat pada Penetapan kinerja adalah 5
laporan dan terealisasi 5 laporan dengan capaian 100,00%. Berdasarkan kriteria
pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, sasaran tersedianya laporan
evaluasi pelaksanaan program kegiatan masuk dalam kategori ‘Berhasil’.
3.1.3.1.8
Jumlah Laporan Hasil Tindaklanjut Pemeriksaan dan Audit (LHP
dan LHA).
Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka dalam rangka
menciptakan pelaksanaan program/kegiatan yang efektif dan efisien perlu
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dilaksanakan pengawasan yang profesional oleh lembaga-lembaga fungsional,
antara lain Inspektorat Jenderal Kementerian terkait dan BPKP. Pengawasan
fungsional tersebut dilaksanakan terhadap program/kegiatan di pusat maupun di
daerah, dan hasil temuan tim pengawasan tersebut perlu dikaji dan ditindak lanjuti.
Agar permasalahan program/kegiatan prasarana dan sarana pertanian yang muncul
sebagai hasil temuan oleh tim pengawas fungsional efektif bagi kebaikan
pelaksanaan program/kegiatan itu sendiri, maka perlu dibahas dan ditindak lanjuti
melalui kegiatan Identifikasi dan Pendalaman Temuan LHP TA. 2017.
Identifikasi dan tindak lanjut hasil pengawasan adalah kegiatan yang membahas dan
menindak lanjuti hasil pemeriksaan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian maupun
pemantauan kinerja kegiatan utama. Terlaksananya pembahasan tindak lanjut
determinasi permasalahan dan tersedianya laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan
Hasil Audit ditindak lanjuti dari target 4 dokumen yang terdiri dari laporan hasil
pembahasan tindak lanjut determinasi permasalahan Itjen, BPKP dan BPK
terealisasi 4 dokumen sehingga presentase tingkat capaian 100%.

Berdasarkan

kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan tersedianya Laporan
Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Audit (LHP dan LHA) ditindaklanjuti masuk
dalam kategori ‘Berhasil’.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2015), capaian kinerja Sesditjen PSP
pada Tahun 2017 (target dan realisasi) dapat dilihat seperti pada tabel berikut :
Tabel 4 : Perbandingan Evaluasi Kinerja (Target dan Realisasi) Tahun 2016 dan
2017
Capaian Kinerja TA. 2016
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No
1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya fasilitasi pelayanan
teknis dan administrasi untuk
mendukung
pelaksanaan kerja Direktorat
Jenderal

Realisasi
%
Fisik
6 Dokumen 6
100
Target

1 Jumlah dokumen perencanaan program,
anggaran dan kerjasama
2 Jumlah administrasi keuangan dan
perlengkapan
3 Jumlah SAK dan SIMAK BMN
4 Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)
tata laksana kepegawaian
5 Jumlah peraturan perundang- undangan dan
kebijakan prasarana dan sarana pertanian
6 Jumlah informasi prasarana dan sarana
pertanian yang dipublikasikan

Capaian
Berhasil

34 Provinsi

34

100

Berhasil

34 Provinsi
2 Dokumen

34
2

100
100

Berhasil
Berhasil

1 Dokumen

1

100

Berhasil

7 leaflet

7

100

Berhasil

1

100

Berhasil

5
4

100
100

Berhasil
Berhasil

7 Jumlah dukungan Prasarana dan Sarana kerja 1 Paket
untuk Direktorat Jenderal
8 Jumlah laporan pelaksanaan program/ kegiatan 5 Laporan
9 Jumlah laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan 4 Dokumen
dan audit (LHP dan LHA)

Sumber Data : Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Setditjen PSP tahun 2015

Capaian Kinerja TA. 2017
NO

SASARAN KEGIATAN

1 Meningkatnya fasilitasi
pelayanan teknis dan
administrasi untuk
mendukung pelaksanaan kerja
Direktorat Jenderal

INDIKATOR KINERJA
1 Jumlah dokumen perencanaan
program, anggaran dan kerjasama
2 Jumlah administrasi keuangan dan
perlengkapan
3 Jumlah SAK dan SIMAK BMN
4 Jumlah Standar Operasional
Prosedur (SOP) tata laksana
kepegawaian
5 Jumlah peraturan perundangundangan dan kebijakan prasarana
dan sarana pertanian
6 Jumlah informasi prasarana dan
sarana pertanian yang
dipublikasikan
7 Jumlah dukungan prasarana dan
sarana kerja untuk Direktorat
Jenderal
8 Jumlah laporan pelaksanaan
program/kegiatan
9 Jumlah laporan hasil tindak lanjut
pemeriksaan dan audit (LHP dan
LHA)

TARGET
6

Dokumen

REALISASI
CAPAIAN
Fisik
%
6
100 Berhasil

34 Provinsi

34

100

Berhasil

34 Provinsi
2 Dokumen

34
2

100
100

Berhasil
Berhasil

1

Dokumen

1

100

Berhasil

7

leaflet

7

100

Berhasil

1

Provinsi

1

100

Berhasil

5

laporan

5

100

Berhasil

4

Dokumen

4

100

Berhasil

Sumber Data : Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Setditjen PSP tahun 2017

Berdasarkan 2 tabel diatas, dapat diketahui bahwa dalam pencapaian target TA.
2016, capaian kinerja tidak ada perbedaan antara target dan realisasi dengan tahun
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2017 seluruhnya dalam kategori berhasil. Sementara itu jika dibandingkan dengan
target Renstra 2015 – 2019, target capaian seperti pada tabel di bawah ini.
Tabel 5. Capaian kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Kerja Ditjen PSP
Terhadap Renstra 2015 – 2019

NO

TARGET KINERJA

INDIKATOR KINERJA
2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jumlah dokumen perencanaan program,
6 dokumen
anggaran dan kerjasama
Jumlah administrasi keuangan dan
34 provinsi
perlengkapan
Jumlah SAK dan SIMAK BMN
34 provinsi
Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)
2 dokumen
tata laksana kepegawaian
Jumlah peraturan perundang-undangan dan
50 dokumen
kebijakan prasarana dan sarana pertanian
Jumlah informasi prasarana dan sarana
6 leaflet
pertanian yang dipublikasikan
Jumlah dukungan Prasarana dan Sarana
1 paket
kerja untuk Direktorat Jenderal
Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan
5 laporan
program/ kegiatan
Jumlah laporan hasil tindak lanjut
4 dokumen
pemeriksaan dan audit (LHP dan LHA)

2016

2017

2018

2019

REALISASI THDP % Capaian thdp
2015 - 2017 target Renstra

6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 18 Dokumen

60

34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi

34 Provinsi

100

34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi

34 Provinsi

100

2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

7 Dokumen

70

10
45
- dokumen
dokumen
dokumen

45
dokumen

3 Dokumen

2

7 leaflet 7 leaflet

6 leaflet

6 leaflet

20 Leaflet

63

1 paket

1 paket

1 paket

4 Paket

67

15 Laporan

60

4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 12 Dokumen

100

2 paket

5 laporan 5 laporan

5 laporan 5 laporan

Sumber data : Renstra 2015-2019 Setditjen PSP

3.1.4 Pendampingan TNI Mendukung Kegiatan Ditjen PSP
Tindak lanjut dari arahan Presiden kepada Kementerian Pertanian, dalam rangka
mewujudkan Swasembada Pangan dalam jangka waktu 3 tahun (sejak dilantiknya
Presiden Joko Widodo pada tahun 2014), Kementerian Pertanian mencoba
melakukan terobosan dengan

melakukan kerja sama dengan Tentara Nasional

Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk
MOU yang ditandatangani di Balai Kartini Jakarta pada bulan Januari 2015.
Kemudian sebagai tindak lanjut dari MOU tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian membuat Perjanjian Kerjasama dengan Asisten Teritorial
Kepala Staf Angkatan Darat dengan Nomor : 06/SR.120/B.1/01/2015 dan Nomor : 2/
1/ 2015 tentang Program Kerjasama Mendukung Peningkatan Produksi Padi,
Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana
Pendukungnya.
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Secara normatif, tugas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang
pengelolaan dan perlindungan lahan, irigasi pertanian, pembiayaan pertanian, pupuk
pestisida, dan alat mesin pertanian. Memasuki tahun kedua, pada tahun 2017
Direktorat

Jenderal

Prasarana

dan

Sarana

Pertanian

membentuk

Tim

Pendampingan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Dalam
Mendukung Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Swasembada Padi, Jagung dan
Kedelai yang selanjutnya disebut Tim Pendampingan UPSUS, telah mengalokasikan
anggaran sebesar Rp. 41.732.560.000,- yang terdiri dari :
A. Koordinasi Pendampingan TNI

Rp. 36.639.400.000,-

B. Operasional Posko Upsus Pajale

Rp. 5.093.160.000,-

Realisasi Anggaran Pendampingan TNI Mendukung Kegiatan Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2017 sebesar Rp 14.747.887.710,- atau
sebesar 35,34 % dari total anggaran sebesar Rp. 41.732.560.000,- . Anggaran di
blokir sebesar Rp. 24.600.000.000,- atau sebesar 58,95 % . Sedangkan anggaran
sisa mati dan atau yang dipergunakan sebesar Rp. 2.384.672.290,- atau sebesar
5,71 %.
Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan :
1. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan Pendampingan TNI mendukung
kegiatan Direktorat Jenderal PSP TA. 2017 dilaksanakan di Balai Kartini pada
tanggal 15 Januari 2017, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 37 Jakarta Selatan.
Peserta yang hadir dalam rapat koordinasi dan sosialisasi tersebut adalah
Dirziad, Aster Kasdam, Kazidam, Kasiter Korem, Kalaklap Ditziad, Kepala Dinas
Pertanian Provinsi, Kepala Bidang Dinas Pertanian Provinsi, Kepala Dinas
Pertanian Kabupaten/Kota, Kepala Bidang Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, dan
segenap unsur pejabat lingkup Direktorat Jenderal PSP dan Kementerian
Pertanian. Beberapa hal yang disampaikan dalam rapat tersebut adalah
kebijakan program Direktorat Jenderal PSP pada tahun anggaran 2017,
pendayagunaan alsintan melalui brigade tanam yang ada di Kodim, pelaksanaan
cetak sawah melalui pola swakelola dengan TNI AD pada tahun 2017.
2. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Alat dan Mesin Pertanian TNI AD serta Unit
Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO), dilaksanakan di Hotel Sahira, Bogor Jawa
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Barat pada tanggal 29 Januari 2017. Peserta rapat yang hadir antara lain
Kasrem, Pabandya Wanwil Kodam, Komandan Kodim penerima Alat dan Mesin
Pertanian, Pasiter Kodim. Beberapa hal yang disampaikan dalam rapat tersebut
antara lain : kebijakan program Direktorat Jenderal PSP dalam pemberian
alsintan dan UPPO kepada TI AD, pendayagunaan alsintan melalui brigade
alsintan yang ada di Kodim, sosialisasi UPPO dan mekanisme penggunaan
alsintan yang ada di Kodim.
3. Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Perluasan Sawah TA. 2017, dilaksanakan di
Markas Besar TNI Angkatan Darat di Aula A. H. Nasution lantai 1 Mabes, Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2017. Peserta rapat yang hadir adalah Inspektorat
Jenderal Angkatan Darat, Ditziad, Aster Kasdam, Kazidam, Kasiter Korem,
Pabandya Sterad dan segenap pejabat eselon II dan III lingkup Direktorat
Jenderal PSP. Beberapa hal yang disampaikan dalam rapat tersebut adalah :
kebijakan program cetak sawah tahun anggaran 2017, pelaksanaan cetak sawah
melalui pola swakelola dengan TNI AD, dan mekanisme pelaksanaan dan
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan cetak sawah.
4. Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Percepatan Tanam Pasca Cetak Sawah TA.
2017, dilaksanakan pada hari Rabu, 23

Maret

2017 di Hotel Permata

Convention Hotel, Jalan Raya Pajajaran No. 35 Bogor, Jawa Barat. Peserta yang
hadir dalam rapat tersebut adalah : pabandya wanwil serta Komandan Kodim
yang memerima program cetak sawah. beberapa hal yang disampaikan dalam
pertemuan tersebut antara lain : upaya percepatan tanam pasca cetak sawah,
dukungan dan pengoperasian alsintan pada lahan cetak sawah dan penyaluran
pupuk dan pestisida pada lahan cetak cetak sawah.
5. Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Serap Gabah Petani (SERGAP) dilaksanakan
pada hari Selasa, 5 April 2017 di Markas Besar TNI Angkaran Darat, di Aula
Gedung A.H. Nasution Lantai 3, Mabes Jakarta. Peserta rapat yang hadir adalah
segenap unsur pejabat eselon II dan III lingkup Direktorat Jenderal PSP, Staf
Sterad, Komandan Kodim, Pabandya Wanwil, Kepala Kadis Pertanian Kabupaten
/ Kota, Kepala Bidang Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota. Beberapa hal yang
disampaikan dalam rapat tersebut adalah rencana pelaksanaan program serap
gabah petani tahun anggaran 2017 dan mekanisme pelaksanaan serap gabah
tahun 2017.
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6. Rapat Evaluasi Luas Tanam Padi Oktober 2015 s/d Maret 2017 dan pencapaian
luas tanam padi pada April s/d September 2017, serta Evaluasi Sergap TA. 2017,
dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Mei 2017, di Ruang Rapat Nusa Indah, Balai
Kartini , Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakartan Selatan. Peserta rapat yang hadir
adalah segenap unsur pejabat eselon II dan III lingkup Direktorat Jenderal PSP,
Staf Sterad, Komandan Kodim, Kasiter Korem, Waaster Kasdam, Tim Sergap
Sterad, Kepala Dinas/ Kepala Bidang Pertanian Provinsi, Kepala Dinas/ Kepala
Bidang Pertanian Kabupaten/ Kota. beberapa hal yang disampaikan dalam rapat
tersebut antara lain : peran TNI AD dalam mendukung UPSUS Swasembada
Pangan Tahun 2017, luas tambah tanam (LTT) dan mekanisme pelaksanaan
sergap tahun anggaran 2017 dan peran Kementerian Pertanian dalam
mewujudkan swasembada pangan tahun anggaran 2017.
7. Rapat Evaluasi dan Pelaksanaan Kegiatan UPSUS Swasembada Pangan Tahun
2017 dan Perencanaan Kegiatan Tahun 2017. Rapat Evaluasi Kegiatan UPSUS
Swasembada

Pangan

2017

dan

Perencanaan

Kegiatan

Tahun

2017

dilaksanakan di Hotel Icon, Bogor, Jawab Barat pada tanggal 7 s/d 9 Desember
2017.
Rapat Dihadiri oleh seluruh pejabat eselon II lingkup Direktur Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian, Komandan Korem Seluruh Indonesia, Komandan Kodim
Seluruh Indonesia. Beberapa hal yang disepakati dalam pertemuan tersebut
antara lain :
a. Mendorong mempercepat MOU yang saat ini sedang dalam proses
penandatanganan antara Panglima TNI dengan Menteri Pertanian RI dalam
upaya mendukung Swasembada Pangan Nasional
b. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai pada tahun 2017 yaitu
kegiatan luas tambah tanam (LTT), Sergap, Pemberdayaan Alsintan,
Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida serta meningkatkan perbaikan
jaringan irigasi.
c. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait guna
meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan.
Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sergap dilaksanakan oleh Tim dari
Mabes Angkatan Darat Staf Teritorial yang dibagi menjadi 7 Tim. Monitoring dan
Evaluasi sergap dilaksanakan terhadap 8 provinsi yang merupakan sentra pangan
37

Laporan Kinerja Setditjen PSP TA. 2017

nasional antara lain : Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung,
Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan.
3.1.5 Padat Karya Produktif Infrastruktur
Arah pembangunan pertanian ke depan sesuai agenda prioritas kabinet kerja yang
tertuang dalam Nawa Cita adalah mewujudkan kedaulatan pangan. Kedaulatan
pangan dimaksud harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap
diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk
meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan swasembada pangan
tersebut, prasarana dan sarana pertanian memiliki peranan yang penting sebagai
penggerak pembangunan pertanian.
Dalam pencapaian tujuan Nawa Cita dimaksud, Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian memberikan bantuan prasarana dan sarana pertanian diluar
program regular Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui
Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/ Prasarana dan Sarana Pertanian.
Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian
dilakukan untuk merespon permasalahan yang dihadapi petani untuk menigkatkan
produksi dan produktivitas, terutama permasalah yang terkait prasarana dan sarana
pertanian. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui padat karya produktif
infrastruktur adalah seluruh aspek prasarana dan sarana pertanian dari aspek
pengelolaan air irigasi, pengelolaan dan perluasan lahan, penyediaan alat dan
mesin pertanian, fasilitasi pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian.
Pagu awal Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana
Pertanian Tahun 2017 senilai Rp. 127.228.677.000, dan setelah Self Blocking pagu
anggaran menjadi Rp. 48.963.041.00,00. Anggaran tersebut terealiasi sebesar Rp.
40.958.330.837 (83,65%), termasuk di dalamnya kegiatan bantuan pemerintah Pilot
Percontohan

Padat

Karya

Prasarana

dan

Sarana

Pertanian

senilai

Rp.

39.668.599.250 untuk pengembangan jaringan irigasi, normalisasi saluran irigasi,
rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan irigasi tanah dangkal, sertifikasi padi
organik, pilot percontohan pengembangan padi menuju organik, pengembangan
UPPO, pengembangan irigasi perpipaan, bantuan pompa air, pemanfaatan sumber
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air tanah, pembangunan box culvert, dan pengembangan sumur pertanian/sumur
gali.

3.1.6 Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage
Kegiatan adaptasi melalui pengembangan embung/dam parit/long storage yang
berdekatan dengan kawasan pertanian merupakan upaya konservasi air yang tepat
guna, murah, dan spesifik lokasi, serta dapat mengatur ketersediaan air untuk
memenuhi kebutuhan air irigasi (water demand) di tingkat usaha tani. Pola
konservasi air yang sederhana tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan
kemampuan petani yaitu menampung air limpasan atau dari mata air dan atau
meninggikan muka air dalam skala mikro.
Kegiatan Pengembangan embung/dam parit/long storage dalam pelaksanaannya
secara teknis lebih terarah untuk meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan
sumber air di tingkat usaha tani sebagai suplesi air irigasi untuk komoditas pertanian
yang dialokasikan pada Bantuan Pemerintah Pusat TA. 2017 melalui penyaluran
dana bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,
Kementerian Pertanian. Pelaksanaan Kegiatan Embung/Dam Parit/Long Storage
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dibebankan pada DIPA Satker Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2017 dengan alokasi
anggaran sebesar Rp52.415.594.000. Di dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan
Bantuan Pemerintah untuk pengembangan embung/dam parit/long storage sebesar
Rp. 50.000.000.000 dengan pola penyaluran bantuan melalui transfer dana ke
rekening Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) kelompok tani penerima
manfaat melalui 2 (dua) tahapan yaitu Tahap I sebesar 70% dan Tahap II sebesar
30%.
Dari target dana sebesar Rp52.415.594.000 terealisasi sebesar Rp37.853.150.450
(72,22%), sedangkan untuk bantuan pemerintah pengembangan embung/dam
parit/long

storage

Rp35.754.847.000

dari
(71,5%).

target

Rp50.000.000.000

Penerima

manfaat

terealisasi

kegiatan

sebesar

pengembangan

embung/dam parit/long storage sebanyak 341 kelompok tani yang tersebar di 53
kabupaten pada 14 propinsi. Realisasi kegiatan pengembangan embung/dam
parit/long storage terlampir (lampiran 2). Jenis bangunan sebanyak 341 unit terdiri
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dari bangunan embung sebanyak 178 unit, Dam Parit sebanyak 134 unit, dan Long
Storage (LS) sebanyak 29 unit, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 6. Alokasi kegiatan Embung/Dam Parit/Long Storage Tahun 2017
Alokasi (Unit)
Long
Embung
Storage

No

Propinsi

Jumlah
Kabupaten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Sumatera Selatan
Bengkulu
Aceh
Riau
NTB
Sumatera Utara
Sulawesi Selatan
Sulawesi Utara
Sulawesi Barat
Sulawesi Tengah
Kalimantan Tengah

11
3
4
2
1
1
1
7
1
15
1
4
1
1

50
24
1
12
17
4
18
3
4
1
-

23
9
3
7
3
10
25
1
70
1
35
-

8
2
1
1
4
2

58

134

178

29

Dam
Parit

Luas
Layanan
(Ha)

Rerata
Peningkatan
IP

81
9
26
5
7
15
10
42
6
92
4
39
1
2

3.240
360
960
200
280
600
400
1.680
240
3.680
160
1.560
40
80

1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5

341

13.470

0,64

Jumlah

Sumber Data : Direktorat Irigasi Pertanian 2017

Realisasi fisik kegiatan pengembangan embung/dam parit/long storage dari target
sebanyak 341 unit terealisasi sebanyak 341 unit Hasil monitoring secara
keseluruhan ke 341 unit sudah selesai 100% dilaksanakan.
Permasalahan dan hambatan pelaksanaan dan penyelesaian fisik infrastruktur
pembangunan embung/dam parit/long storage dikarenakan pada beberapa wilayah
sudah memasuki musim penghujan, sehingga proses pengerjaan penggalian
mengalami kendala. Selain itu ada wilayah/daerah yang sudah masuk pada musim
pengolahan tanah untuk memasuki musim tanam, hal tersebut berdampak pada
kelompok petani penerima manfaat lebih mengutamakan pengolahan tanah untuk
musim tanam.

3.2 Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran dilaporkan guna mengetahui efisiensi input dana yang telah
dialokasikan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan strategis. Pada
laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian tahun 2017, input dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatankegiatan strategis berasal dari dana APBN.

Alokasi Total anggaran

kegiatan
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Sekretariat

Direktorat

Rp424.657.268.000

Jenderal

dengan

Prasarana

realisasi

dan

sebesar

Sarana

Pertanian

Rp265.153.534.477

sebesar
sehingga

persentase realisasi anggaran kegiatan strategis Sekretariat Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian mencapai 62,44%. Rincian anggaran 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
Tabel 7 : Rincian dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2017
No

UNIT KERJA

Setditjen PSP
1

Belanja
Pegawai

2

Belanja Barang

3

Belanja Modal

Pagu Anggaran
(Rp)

Realisasi (Rp)

%

Sisa Anggaran
(Rp)

%

424.657.268.000

265.153.534.477

62,44

159.503.733.523

37,56

36.562.360.000

24.061.722.396

81,27

5.544.061.604

284.469.535.000

123.307.864.083

80,01

30.815.566.917

3.882.600.000

3.314.861.127

85,38

567.738.873

18,73
19,99
14,62

Sumber data : Bagian Keuangan, Setditjen PSP 2017

3.3 Hambatan dan Kendala
Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka perlu diketahui
faktor yang menjadi hambatan keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan kegiatan strategis pada tahun 2017. Untuk itu melalui analisis laporan
serta hasil dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
target tidak mencapai 100 % serta langkah-langkah antisipasi yang perlu diambil
pada tahun mendatang. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
kegiatan antara lain:
1. Dokumen perencanaan anggaran (POK) mengalami revisi, sehingga jadwal
pelaksanaan kegiatan mundur.
2. Kurangnya pemahaman pelaksana kegiatan terhadap Penetapan Kinerja yang
telah ditetapkan.

3.4 Upaya dan Tindak Lanjut
Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala sebagaimana diuraikan di
atas, akan ditempuh berbagai upaya, antara lain :
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1. Melakukan pemantauan secara intensif terhadap dokumen perencanaan yang di
revisi, dan membuat jadwal untuk pelaksanaan seluruh kegiatan Sekretariat
Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian.
2. Meningkatkan pemahaman SDM lingkup Setditjen terhadap pelaksanaan
kegiatan

Sekretariat

Direktorat

Jenderal

sebagaimana

tertuang

dalam

Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian.
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BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja ( LAKIN ) Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian tahun 2017 merupakan kewajiban yang harus disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal
kepada masyarakat.
Pencapaian sasaran strategis Setditjen PSP secara umum masuk dalam kategori
berhasil. Pencapaian ini dapat dilihat dari capaian sasaran indikator kinerja sebagai
berikut :
1. Jumlah dokumen perencanaan program, anggaran dan kerjasama dengan target
6 dokumen terealisasi 6 dokumen dengan persentase 100,00%.
2. Jumlah administrasi keuangan dan perlengkapan dengan target 34 Provinsi
terealisasi 34 Provinsi dengan persentase 100,00%.
3. Jumlah SAK dan SIMAKBMN dengan target 34 Provinsi terealisasi 34 Provinsi
dengan persentase 100,00%.
4. Jumlah Standar Opersional Prosedure (SOP) Tata Laksana Kepegawaian dengan
target 2 Dokumen terealisasi 2 Dokumen dengan persentase 100,00%.
5. Jumlah informasi prasarana dan sarana pertanian yang dipublikasikan dengan
target 7 leaflet terealisasi 7 leaflet dengan persentase 100,00%.
6. Jumlah dukungan Prasarana dan Sarana kerja untuk Direktorat Jenderal dengan
target 1 Paket terealisasi 1 Paket dengan persentase 100,00%.
7. Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dengan target 5 Laporan
terealisasi 5 Laporan dengan persentase 100,00%.
8. Jumlah laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan audit (LHP dan LHA) dengan
target 4 Dokumen terealisasi 4 Dokumen dengan persentase 100,00%.
Berdasarkan uraian diatas Sekretariat Direktorat Jenderal telah melaksanakan tugas
dan fungsinya sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi
dengan baik walaupun masih ditemukan kendala-kendala yang harus dihadapi
karena adanya pelaksanaan kegiatan dan program yang berada diluar kendali
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
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LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian
2. Sumberdaya Manusia Lingkup Setditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian Tahun 2017
3. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat
Jenderal PSP Tahun 2017
4. Rencana Kinerja Tahunan Setditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian Tahun 2017
5. Penetapan Kinerja Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
Tahun 2017
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Lampiran 1.

STRUKTUR ORGANISASI SETDITJEN PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN

Sekretaris Direktorat
Jenderal

Bagian
Perencanaan

Bagian Keuangan
dan Perlengkapan

Sub Bagian
Program

Sub Bagian
Perbendaharaan

Sub Bagian
Anggaran

Sub Bagian
Akuntansi, Verifikasi
dan TLHP

Sub Bagian
Kerjasama

Bagian
Umum

Sub Bagian
Organisasi dan
Kepegawaian

Sub Bagian
Evaluasi dan
Pelaporan

Sub Bagian
Hukum dan
Humas

Sub Bagian
Layanan
Rekomendasi

Sub Bagian Tata
Usaha dan
Rumah Tangga

Sub Bagian
Perlengkapan

Bagian Evaluasi dan
Layanan Rekomendasi

Sub Bagian Data
dan Informasi

Kelompok Jabatan
Fungsional
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Lampiran 2.
Dukungan Sumberdaya Manusia
No

Golongan

1

Gol I

2

Gol II

3

Gol III

4

Gol IV
Jumlah

S3

S2

S1

9

43

1

7

2

2

16

45

SM

D3

SLTA

3

6

9

10

63

1

Jml

10
1

3

16

83 *)

Keterangan : *) Belum termasuk Dirjen dan Sekditjen
Sumber Data : Subbag Kepegawaian – Bagian Umum Ditjen PSP Tahun 2017
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Lampiran 3.
Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PSP
Tahun 2017
No

UNIT KERJA

Setditjen PSP
1

Belanja
Pegawai

2

Belanja Barang

3

Belanja Modal

Pagu Anggaran
(Rp)

Pagu Setelah
Self Blocking
(Rp)

Realisasi (Rp)

%

Sisa
Anggaran (Rp)

%

324.914.495.000

187.611.815.000

150.684.447.606

80,32

36.927.367.394

19,68

36.562.360.000

29.605.784.000

24.061.722.396

81,27

5.544.061.604

284.469.535.000

154.123.431.000

123.307.864.083

80,01

30.815.566.917

3.882.600.000

3.882.600.000

3.314.861.127

85,38

567.738.873

Sumber Data : Bagian Keuangan, Setditjen PSP Tahun 2017
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18,73
19,99
14,62
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Lampiran 4.
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Lampiran 5.
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Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

Sekretariat Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
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