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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dilaksanakan Penyusunan
Laporan Kinerja Setditjen PSP. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan atas Rencana
Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (PK) Setditjen PSP, dengan mengacu pada
Peraturan Presiden Nomor. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Visi Sekretariat Direktorat Jenderal adalah “Terwujudnya pelayanan administrasi dan teknis
yang prima dalam rangka mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana pertanian”.
Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan pula misi sebagai berikut :

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; 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.

Pada tahun 2015, sesuai dengan penetapan kinerja Sesditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, telah ditetapkan
sasaran kegiatan pada sekretariat Ditjen PSP adalah meningkatnya fasilitasi pelayanan
teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Ditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian, yang diukur melalui 9 indikator kinerja. Dari pengukuran 9 indikator kinerja
tersebut dapat disimpulkan bahwa 9 indikator seluruhnya masuk dalam kategori berhasil,
sebagai berikut :
1. Jumlah dokumen perencanaan program, anggaran dan kerjasama dengan target 6
dokumen terealisasi 6 dokumen (100%).
2. Jumlah administrasi keuangan dan perlengkapan dengan target 34 Provinsi terealisasi 34
Provinsi (100%).
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3. Jumlah SAK dan SIMAKBMN dengan target 34 Provinsi terealisasi 34 Provinsi
(100,00%).
4. Jumlah Standar Opersional Prosedure (SOP) Tata Laksana Kepegawaian dengan target
2 Dokumen terealisasi 2 Dokumen (100%).
5. Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan prasarana dan sarana pertanian
dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen (100%).
6. Jumlah informasi prasarana dan sarana pertanian yang dipublikasikan dengan target 6
leaflet terealisasi 6 leaflet (100%).
7. Jumlah dukungan Prasarana dan Sarana kerja untuk Direktorat Jenderal dengan target 1
Paket terealisasi 1 Paket (100%).
8. Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dengan target 5 Laporan
terealisasi 5 Laporan (100%).
9. Jumlah laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan audit (LHP dan LHA) dengan target 4
Dokumen terealisasi 4 Dokumen (100%).
Secara umum capaian sasaran kegiatan Setditjen PSP telah tercapai 100%, dengan
dukungan anggaran adalah senilai Rp. 1.299.685.351.000,00 dan terealisasi senilai
1.009.239.210.838,00 (77,65%). Namun dalam pelaksanaan kegiatan sering dijumpai
permasalahan antara lain : 1). Pada dokumen perencanaan anggaran terjadi revisi beberapa
kali di tengah tahun anggaran, hal ini karena adanya penambahan pagu anggaran melalui
dana APBNP dan berakibat pada mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan, 2). Kurangnya
pemahaman pelaksana kegiatan terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian ke depan, maka perlu dilakukan langkah sebagai upaya perbaikan dan
peningkatan kinerja ke depan dengan : 1). melakukan pemantauan secara intensif terhadap
dokumen perencanaan yang di revisi, dan membuat jadwal untuk pelaksanaan seluruh
kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2). meningkatkan
pemahaman SDM lingkup Setditjen terhadap pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat
Jenderal sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai salah
satu unit eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif
kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Prasa rana dan Sarana
Pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Pengelolaan data dan informasi; 2) Perumusan rencana, program, anggaran
dan kerjasama; 3) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 4)
Pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan
serta pengelolaan urusan kepegawaian; 5) Pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; 6) Pelaksanaan
hubungan masyarakat; 7) Analisis dan evaluasi pelaksanaan program,
tindaklanjut hasil pengawasan, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal. Untuk
menginformasikan capaian kinerja Setditjen PSP, maka perlu disusun Laporan
kinerja lingkup Setditjen PSP sebagai instrumen evaluasi untuk perbaikan
manajemen ke depan.

1.2 Susunan Organisasi
Sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Kelengkapan 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.
Selanjutnya unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian secara lengkap dapat dilihat dalam diagram berikut :
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Sekretaris Direktorat
Jenderal

Bagian
Perencanaan

Bagian Keuangan
dan Perlengkapan

Bagian
Umum

Bagian Evaluasi
dan Pelaporan

Sub Bagian
Program

Sub Bagian
Perbendaharaan

Sub Bagian
Organisasi dan
Kepegawaian

Sub Bagian
Evaluasi

Sub Bagian
Anggaran

Sub Bagian
Akuntansi dan
Verifikasi

Sub Bagian
Hukum dan
Humas

Sub Bagian
Pelaporan dan
Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan

Sub Bagian
Kerjasama

Sub Bagian
Perlengkapan

Sub Bagian Tata
Usaha dan
Rumah Tangga

Sub Bagian Data
dan Informasi

Kelompok Jabatan
Fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal PSP

1.3 Sumberdaya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian.
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai
pegawai sebanyak 84 orang dengan jenjang pendidikan S3 sebanyak 2 orang,
S2 sebanyak 14 orang, S1 sebanyak 45 Orang, Sarjana Muda 1 orang, Diploma
3 sebanyak 4 Orang, SLTA sebanyak 18 orang, SLTP sebanyak 1 orang, dengan
rincian seperti pada tabel 1 berikut ini :
Tabel 1. Dukungan Sumberdaya Manusia Lingkup Setditjen PSP

No

Golongan

1

Gol I

2

Gol II

3

Gol III

4

Gol IV
Jumlah

S3

S2

S1

SM

D3

4
8

43

2

6

2

2

14

45

1

SLTA SLTP SD Jml

7

1

11
63

11

10
1

4

18

1

84

Sumber Data : Subbag Kepegawaian – Bagian Umum Ditjen PSP Tahun 2015
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1.4 Dukungan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian.
Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian untuk Tahun Anggaran 2015 adalah senilai
Rp1.299.685.351.000,00. Dari anggaran tersebut, yang menjadi tanggung jawab
Sekretariat Ditjen PSP adalah senilai Rp768.622.183.000,00 dengan rincian : 1).
Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen PSP senilai
Rp502.615.353.000,00 dan 2). Pendampingan aparat mendukung upsus
pencapaian

swasembada

padi,

jagung

dan

kedelai

senilai

Rp266.006.830.000,00. Sementara itu, yang menjadi tanggung jawab eselon II
lain yaitu BBSDMP adalah senilai Rp531.063.168.000,00 dengan rincian
sebagai berikut :
1)

Pengawalan

dan

dilaksanakan

oleh

Pendampingan
Pusat

Penyuluh

Penyuluh

SDM

Pertanian,

Pertanian

BP2SDMP

yang

sebesar

Rp272.128.172.000,00.
2)

Fasilitasi

Pendampingan

Mahasiswa dan Pengawalan

Dosen

yang

dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
Pertanian, BP2SDMP sebesar Rp129.009.027.000,00.
3)

Penyelenggaraan
dilaksanakan

oleh

pelatihan
Pusat

Pertanian
Pelatihan

mendukung

Pertanian,

UPSUS

BP2SDMP

yang

sebesar

Rp129.260.309.000,00.
4)

Dukungan Manajemen SDM Pertanian mendukung padi jagung yang
dilaksanakan oleh Sekretariat BP2SDM sebesar Rp665.660.000,00.

Dari total anggaran pada Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya,
senilai Rp418.322.571.000,00, teralokasikan untuk menyelenggarakan kegiatan
di 4 bagian lingkup setditjen PSP sebagai berikut :
1) Bagian Umum senilai Rp11.061.050.000,00;
2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan senilai Rp4.109.219.000,00 ;
3) Bagian Perencanaan senilali Rp2.560.000.000,00;
4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan senilai Rp3.474.960.000,00
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
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;
(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 :
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(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 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 :
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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;
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 yaitu mengembangkan sistem pelayanan prima bidang teknis
6

dan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
2.1.5 Rencana Aksi
Dalam pencapaian Sasaran Kegiatan Sekretariat Ditjen Prasarana dan
Sarana Pertanian, disusun rencana aksi untuk pencapaian sasaran
dalam periode setahun dengan jenis kegiatan sebagai berikut :
1) Penerbitan pedoman umum kegiatan PSP
2) Sinkronisasi dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan PSP
3) Review peraturan perundang-undangan dan kebijakan PSP
4) Melakukan administrasi keuangan dan perlengkapan
5) Pemantauan dan pengendalian secara periodik (triwulan)
6) Evaluasi pelaksanaan kegiatan
7) Pelaporan

2.1.6 Program dan Kegiatan
Program Sekretariat

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian adalah dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya
dengan prioritas program adalah sebagai berikut:
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

maun BLN intern Ditjen. PSP, antar Eselon I lingkup Deptan dan
lintas sektoral;
7

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;
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

keuangan;Melaksanakan

dan

apresiasi

pembinaan

aspek

tentang

administrasi
adminisrtasi

keuangan kepada seluruh pengelelola keuangan lingkup Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
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b) Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi anggaran yang mejadi
tanggung jawab Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian;
c) Melaksanakan monitoring penggunaan anggaran serta menyusun
realisasi anggaran lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian;
d) Melaksanakan pendataan dan penataan barang-barang milik
negara;
e) Melakukan evaluasi Surat Perintah Membayar (SPM);
f) Melaksanakan workshop penyusunan Laporan Keuangan Semester
I maupun Laporan Keuangan Tahunan;
g) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan aplikasi Sistem Akutansi
Instansi (SAI) kepada petugas daerah.

4. Aspek Evaluasi dan Pelaporan
a) Melakukan determinasi permasalahan program dan kegiatan
pembangunan prasarana dan sarana pertanian di pusat dan
daerah;Memantapkan pengawasan/ pengendalian program dan
kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian baik di
pusat dan daerah;
b) Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan/ pengendalian
program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana
pertanian;
c) Melakukan evaluasi terhadap tindak-lanjut hasil pengawasan/
pengendalian program/ kegiatan pembangunan prasarana dan
sarana pertanian;
d) Melaksanakan pemantapan koordinasi monitoring dan evaluasi
program/ kegiatan secara nasional;
e) Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
f) Menyusun laporan kinerja program dan kegiatan pembangunan
prasarana dan sarana pertanian
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2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015
Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja antara Sekretaris Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Direktur Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung
Program

Dukungan

Manajemen

dan

Dukungan

Teknis

lainnya

yang

ditandatangani pada Bulan Maret 2015. Dengan adanya perubahan kebijakan,
maka telah dilaksanakan revisi dokumen PK pada Bulan November 2015.
Sasaran kegiatan pada sekretariat Ditjen PSP adalah meningkatnya fasilitasi
pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan indikator kinerja 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 peraturan perundang-undangan dan kebijakan prasarana dan
sarana pertanian sebanyak 1 dokumen;

6)

Jumlah informasi prasarana dan sarana pertanian yang dipublikasikan
sebanyak 6 leaflet;

7)

Jumlah dukungan Prasarana dan Sarana kerja untuk Direktorat Jenderal
dengan target 1 Paket;

8)

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan sebanyak 5
Laporan;

9)

Jumlah laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan audit (LHP dan LHA)
sebanayak 4 dokumen.

Dokumen perjanjian kinerja Sesditjen PSP sebelum dan sesudah revisi
sebagaimana pada lampiran 1 dan 2.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
3.1.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2015 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 Kegiatan Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dalam indikator kinerja yang telah
ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja dengan cara membandingkan
angka realisasi dengan angka target. Target dan capaian indikator kinerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai
berikut :
Tabel 2. Target dan Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Ditjen PSP TA. 2015
No

Sasaran Strategis

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

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

Target

6 dokumen

Realisasi
Fisik
6 Dokumen

%

Capaian
100 Berhasil

34 provinsi

34 Provinsi

100 Berhasil

34 provinsi
2 dokumen

34 Provinsi

2 dokumen

100 Berhasil
100 Berhasil

5. Jumlah peraturan perundang-undangan
dan kebijakan prasarana dan sarana
pertanian
6. Jumlah informasi prasarana dan sarana
pertanian yang dipublikasikan

1 dokumen

1 dokumen

100 Berhasil

6 leaflet

6 leaflet

100 Berhasil

7. Jumlah dukungan Prasarana dan Sarana
kerja untuk Direktorat Jenderal

1 paket

1 paket

100 Berhasil

8. Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan
program/ kegiatan
9. Jumlah laporan hasil tindak lanjut
pemeriksaan dan audit (LHP dan LHA)

5 laporan

5 laporan

100 Berhasil

4 dokumen

4 dokumen

100 Berhasil

Sumber data : Sekretariat Ditjen PSP, 2015
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3.1.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Setditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian.
Pencapaian Sasaran Kegiatan sekretariat Ditjen PSP yaitu “Meningkatnya
fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan
kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian” diukur melalui
capaian 9 indikator kinerja utama. Dari pengukuran 9 indikator kinerja utama
tesebut dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator termasuk kategori
berhasil (Tabel 2). Adapun penjelasan dari capaian dimaksud sebagai
berikut:
3.1.4. Analisis Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2015 terhadap Tahun
Sebelumnya serta Periode Jangka Menengah
3.1.4.1. Jumlah Dokumen Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama

Dalam

pelaksanaan

kegiatan

kesekretariatan

bagian

perencanaan

dilaksanakan penyusunan dokumen perencanaan program, anggaran dan
kerjasama. Untuk pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan anggaran senilai
Rp2.560.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.214.536.710,00 (47.44%),
dengan output capaian sebagai berikut :
1) Kegiatan perencanaan program, anggaran dan kerjasama meliputi
Rencana 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 %.
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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) Memorandum of Understanding

(MoU) atau perjanjian Kerjasama

antara Pemerintah RI dengan negara-negara donor. Pada tahun 2015
terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu Mechani zed Rice Farming Complex
(MRFC) dan kelanjutan Water Resources and Irrigation Sector
Management Program (WISMP II).
Proyek MRFC merupakan proyek bantuan hibah dari The Korea Rural
Community Corporation. Anggaran MRFC dialokasikan dana senilai
Rp361.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp289.912.850,00 atau
capaian realisasi sebesar 80,31% dengan rincian kegiatan sebagai
berikut: Belanja bahan sebesar Rp152.000.000,00 yang terealisasi
Rp123.000.300,00

(80.92%),

Honor

output

kegiatan

senilai

Rp45.000.000,00 yang terealisasi Rp38.000.000,00 (84,44%), dan
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Belanja perjalanan biasa senilai Rp164.000.000,00 yang terealisasi
Rp128.912.550,00 (78,61%).
Adapun proyek WISMP II merupakan proyek bantuan pinjaman (loan)
dari World Bank dengan Executing agency proyek ini adalah
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Ditjen Sumber Daya Air,
Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan
Kementerian Dalam Negeri Ditjen Pengembangan Daerah dengan
Kementerian PU sebagai leader.
Rincian anggaran Proyek WISMP II dialokasikan anggaran senilai
Rp10.410.025.000,00; yang terealisasi senilai Rp3.658.702.904,00;
atau capaian realisasi sebesar 35,14 % dengan rincian kegiatan
sebagai berikut:
- Administrasi umum senilai Rp1.269.500.000,00 yang terealisasi
Rp847.409.050,00 (66.75%),
- Pelatihan teknis optimasi lahan dan air untuk pengembangan agribisnis
(wilayah sumatera dan jawa) senilai Rp214.800.000,00 realisasi
Rp167.685.625,00 (78.07%). Wilayah Sulawesi dan Nusa tenggara
senilai Rp145.000.000,00 realisasi Rp16.699.000,00 (80.48%).
- Updating data P3A, GP3A pada lokasi WISMP I / NTBWRMP senilai
Rp151.500.000,00 yang terealisasi senilai Rp32.838.400,00 (21.68%),
- Pertemuan teknis monitoring dan evaluasi senilai Rp270.300.000,00
yang terealisasi senilai Rp255.671.250,00 (94,59%),
- Konsultan Agricultural Support for Irrigation Management (ASIM)
senilai Rp6.186.000.000,00 yang terealisasi senilai Rp255.671.250,00
(94,59%),
- Sinergisitas

dan

integrasi

kegiatan

perluasan

WISMP

2

dan

Penyuluhan Pertanian senilai Rp245.000.000,00 yang terealisasi
senilai Rp223.678.750,00 (91,30%).

6) Term of Reverence (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 2015. TOR
mencakup latar belakang kegiatan, tujuan dan sasaran, pelaksanaan
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kegiatan, sumber pembiayaan dan RAB.

TOR mencakup kegiatan

daerah untuk Tugas Pembantuan dan kegiatan di Pusat. Jumlah TOR
kegiatan TP sebanyak 32 jenis dan untuk Pusat bervariasi 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.
Tersusunnya dokumen TOR dan RAB Ditjen PSP 2015, dengan rincian
untuk TOR daerah (TP) = 21, Pusat = 117, jumlah keseluruhan = 208
TOR.

Dari 6 dokumen yang ditargetkan terealisasi 6 dokumen atau 100 %.
Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran,
kegiatan Tersedianya Dokumen Perencanaan Program, Anggaran dan
Kerjasama (Renja KL, RKA-KL, DIPA, MOU Kerjasama, TOR) masuk
dalam kriteria (Berhasil) hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian
sebesar 100 %.

Capaian jumlah dokumen perencanaan program, anggaran dan kerjasama
jika pada tahun 2014 dihasilkan sejumlah 6 dokumen (100%), maka pada
tahun 2015 ini juga dihasilkan capaian 6 dokumen (100%). Apabila
dibandingkan dengan target renstra 2015-2019, maka capaian 2015 ini
baru mencapai 20% dari target periode 2015-2019 yaitu 30 dokumen.

3.1.4.2. Jumlah Administrasi Keuangan dan Perlengkapan
Dalam

pelaksanaan

kegiatan

kesekretariatan

bagian

keuangan

dilaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan. Untuk
pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan anggaran senilai Rp566.815.000,00
dan terealisasi senilai Rp442.756.860,00 (78.11%).
Administrasi keuangan meliputi alur pengelolaan anggaran yang dimulai
dari proses pengeluaran anggaran sampai dengan pelaporan realisasi dan
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penggunaan anggaran baik keuangan maupun barang. Pengelolaan
pelaporan keuangan dan perlengkapan dilaksanakan dengan Sistem
Akuntansi Instansi Berbasis Akrual yang merupakan integrasi SAIBA dan
SIMAK BMN. Pemerintah menggunakan basis kas menuju akrual. Basis ini
pada dasarnya adalah basis kas dengan penerapan akrual pada akhir
periode pelaporan.

Dengan basis kas menuju akrual, pendapatan diakui pada saat kas
diterima ke Kas Negara dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari
Kas Negara. Basis kas untuk pendapatan dan belanja tersebut akan
menghasilkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan
Laporan Arus Kas (LAK), sedangkan dengan adanya jurnal korolari,
pencatatan akrual pada akhir periode akan menghasilkan Neraca. Basis
kas akan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau
dikeluarkan, sedangkan basis akrual mencatat transaksi pada saat
terjadinya pendapatan atau belanja walaupun kas belum diterima atau
dikeluarkan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan akan terdiri
dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih,
neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas,
dan catatan atas laporan keuangan, sehingga terdapat penambahan tiga
laporan keuangan, yaitu laporan operasional, laporan perubahan ekuitas,
dan laporan perubahan saldo anggaran lebih.
Seiring dengan penerapan basis akuntansi aktual dan penganggaran
berbasis kas, maka penyusunan model sistem akuntansi dalam SPAN
akan menggunakan dua pencatatan, pencatatan akrual dan pencatatan
kas. Dengan adanya hal tersebut, maka SPAN dapat menghasilkan
laporan keuangan berbasis akrual dan laporan anggaran berbasis kas yang
menjadi laporan pertanggungjawaban pemerintah.
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
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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.
Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran,
kegiatan

Terlaksananya

Administrasi

Keuangan

dan

Perlengkapan

terlaksana di 34 propinsi dari target 34 propinsi (100%), capaian ini masuk
dalam kriteria (Berhasil).
Capaian jumlah administrasi keuangan dan perlengkapan jika pada tahun
2014 terlaksana di 33 propinsi (100%), maka pada tahun 2015 ini
terlaksana di 34 propinsi (100%) dengan tambahan 1 propinsi baru yaitu
propinsi Kalimantan Utara. Apabila dibandingkan dengan target renstra
2015-2019, dengan target capaian per tahun adalah 34 propinsi, maka
capaian 2015 ini tercapai 100% dari target periode 2015-2019 yaitu 34
propinsi.
3.1.4.3. Jumlah SAK dan SIMAKBMN
Dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan bagian keuangan juga
dilaksanakan pelaporan keuangan dengan sistem SAK dan SIMAK BMN.
Untuk

pelaksanaan

kegiatan

ini

dialokasikan

anggaran

senilai

Rp841.300.000,00 dan terealisasi senilai Rp581.079.917,00 (69.07%).
Pelaporan keuangan dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP) yang implementasinya menggunakan Sistem Akuntansi Instansi
Berbasis Akrual (SAIBA). SAIBA 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
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pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta
penentuan kebijakan yang relevan.
Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran melalui pelaporan keuangan
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri 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 : PER-65/PB/2010 sebagaimana telah dirubah
dengan Nomor : PER-57/PB/2015 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.
Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran,
indikator jumlah SAK dan SIMAKBMN dari target 34 Propinsi terealisasi 34
Propinsi sehingga capaian kinerja 100 %, termasuk kategori (Berhasil).
Capaian jumlah SAK dan SIMAKBMN jika pada tahun 2014 terlaksana di
33 propinsi (100%), maka pada tahun 2015 ini terlaksana di 34 propinsi
(100%) dengan tambahan 1 propinsi baru yaitu propinsi Kalimantan Utara.
Apabila dibandingkan dengan target renstra 2015-2019, dengan target
capaian per tahun adalah 34 propinsi, maka capaian 2015 ini tercapai
100% dari target periode 2015-2019 yaitu 34 propinsi.

3.1.4.4.

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
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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

penyusunan Evaluasi

Sarana

Pertanian

diantaranya

melakukan

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, maka akan ada penilaian yang menjadi dasar
penentuan penerimaan tunjangan kinerja dari masing – masing pegawai
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tahun 2015, di lingkup Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian yang sudah dibayarkannya tunjangan
kinerja bagi seluruh pegawai sebesar Rp14.898.011.685.000,00 dengan
menggunakan sumber pembiayaan melalui DIPA Setjen Kementerian
Pertanian.
Sedangkan untuk Standar Opersional 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.
Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran,
kegiatan tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Laksana
Kepegawaian masuk dalam kriteria (Berhasil) hal ini dilihat berdasarkan
persentase capaian sebesar 100 %.
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3.1.4.5.

Jumlah

Informasi

Prasarana

dan

Sarana

Pertanian

Yang

di

Publikasikan
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan organisasi
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010
tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja
Kementerian

Negara

Republik

Indonesia,

yang

dijabarkan

dalam

Permentan Nomor 61/PERMENTAN/OT.140/X/2010 tanggal 14 Oktober
2010 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. Beberapa
publikasi kehumasan terkait sarana dan prasarana yang telah dilakukan
antara lain sebagai berikut:
1) 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 yang melakukan kunjungan ke Pusat, ataupun
sebaliknya, pegawai pusat yang berkunjung dalam rangka monitoring,
evaluasi dan lain sebagainya. Adapun leaflet yang telah di buat adalah
sebagai berikut:
1. Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
2. System of Rice Intensification (SRI)
3. Pengembangan Jaringan Irigasi
4. Kompos
5. PPID Pelaksana Ditjen PSP
6. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
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Sumber pembiayaan dari kegiatan penyusunan leaflet ini berasal dari
anggaran DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian TA. 2015 sebesar Rp60.000.000,00. Realisasi
keuangan sebesar Rp58.800.000,00 atau 98% dan target sasaran
tercapai hingga 100%.
Berdasarkan target PK, kegiatan Tersedianya Informasi Prasarana dan
Sarana Pertanian yang di publikasikan adalah 6 leaflet dan terealisasi 6
leaflet atau terealisasi sebesar 100%.
Capaian jumlah leaflet Ditjen PSP jika pada tahun 2014 tercapai 6
leaflet (100%), maka pada tahun 2015 ini tercapai 6 leaflet (100%).
Apabila dibandingkan dengan target renstra 2015-2019, maka capaian
2015 ini baru mencapai 19,35% dari target periode 2015-2019 yaitu
sejumlah 31 leaflet.

2) Pameran
Animo masyarakat umum mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa,
pegawai swasta, para wirausaha, dan terutama petani sangat tinggi
terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana
pertanian. Untuk itu dilakukan kegiatan salahsatunya melalui pameran
untuk menampilkan apa yang telah dicapai oleh Ditjen PSP. Berbagai
pameran yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 ini sebagai berikut :
a. Pameran TNI Manunggal Membangun Desa, 9 April di Embarkasi
Haji, Pondok Gede;
b. Pameran Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 28 – 29 April
2015 di Hotel Bidakara, Jakarta;
c.

Pameran Perubahan Iklim, 14 - 17 Mei 2015 di Jakarta Convention
Centre (JCC);

d. Pameran Hari Koperasi Nasional Ke-68, 11 – 14 Juni 2015 di Kota
Kupang – NTT;
e. Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) Ke-35,

17 – 20 Oktober

2015 di Stadion Jaka Baring, Kota Palembang.
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Sumber pembiayaan dari kegiatan ini berasal dari anggaran DIPA
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA.
2015

senilai

Rp230.000.000,00

dengan

realisasi

senilai

Rp204.695.000,00 atau 89%.
3) Penyediaan Space di Majalah/Tabloid
Penyediaan space di majalah/tabloid dilaksanakan dengan tujuan
menayangkan tulisan-tulisan yang bermanfaat untuk masyarakat umum
serta

ekspose

dari

berbagai

kegiatan

Ditjen

PSP.

Beberapa

penyediaan space sudah dilaksanakan pada beberapa tabloid
mingguan dan majalah bulanan seperti tabloid sinar tani, tabloid agro
indonesia, majalah swadaya dan majalah PILAR.
Penyediaan space di majalah/tabloid ini dilaksanakan dengan sumber
pembiayaan dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian TA. 2015 senilai Rp400.000.000,00, dengan realisasi
senilai Rp398.000.000,00 atau 99,5%.
4) Temu Koordinasi Kehumasan – Kunjungan Pers
Temu koordinasi kehumasan dan kunjungan pers merupakan forum
komunikasi

yang

efektif

dan

berdampak

luas

dalam

rangka

memberikan informasi program dari segala aspek di bidang prasarana
dan sarana pertanian. Kegiatan ini dapat memberikan citra positif
kelembagaan dan pimpinan Kementerian Pertanian baik kepada
anggota humas kementerian sendiri maupun masyarakat luas yg dalam
hal ini dimediasi oleh para wartawan baik dari media cetak dan media
elektronik. Selain itu juga diselenggarakan forum dan kegiatan lain
seperti kunjungan lapang dan temu wicara dengan beberapa kelompok
tani.
Temu Kooordinasi Kehumasan – Kunjungan Pers Ditjen PSP TA. 2015
telah

dilaksanakan

di Wisma

UGM

Jogjakarta,

dengan

tema

Modernisasi Pertanian Mendukung Swasembada Pangan.
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3.1.4.6.

Jumlah Dukungan Prasarana dan Sarana Kerja Untuk Direktorat
Jenderal
Pada kegiatan tersedianya dukungan prasarana dan sarana kerja untuk
Direktorat Jenderal ditargetkan 1 Paket dan telah terealisasi 1 Paket (100
%) termasuk dalam kriteria berhasil. Kegiatan tersebut meliputi :
1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang dialokasikan dengan anggaran
senilai

Rp31.147.898.000,00

dengan

terealisasi

senilai

Rp 21.275.501.212,00 (68.30%).
2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran yang
dialokasikan dengan anggaran senilai Rp14.130.800.000,00 dan
terealisasi senilai Rp10.925.706.725,00 (77.32%).

3.1.4.7.

Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
Dalam kesekretariatan bagian evaluasi dan pelaporan, dilaksanakan
kegiatan evaluasi program/kegiatan dan pelaporan. Untuk pelaksanaan
kegiatan ini dialokasikan anggaran senilai Rp3.474.960.000,00 dan
terealisasi senilai Rp1.591.960.717,00 (45.81%).
Implementasi

Program

Kegiatan

pada

dasarnya

sesuai

dengan

penjabaran Renstra 2011-2015 yang berlaku hingga 4 (empat) tahun,
dimulai pada tahun 2011 hingga sekarang. Renstra merupakan acuan
yang menentukan berhasilnya program-program pembangunan untuk
pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Realisasi dari
pelaksanaan program yang dijalankan beserta identifikasi hambatanhambatan 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.
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Laporan Evaluasi pelaksanaan Program Kegiatan PSP meliputi 1)
Laporan tahunan; 2) Laporan Pengendalian; 3) Laporan Kinerja (Lakin);
4) Laporan Pengelolaan dan Penyajian Data Informasi; 5) Laporan
Konsolidasi hasil pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian. Target
yang terdapat pada Perjanjian Kinerja adalah 5 laporan dan terealisasi 5
laporan dengan capaian

100%.

Berdasarkan kriteria pengukuran

keberhasilan pencapaian sasaran, termasuk dalam kriteria (Berhasil).
Capaian jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program kegiatan PSP jika
pada tahun 2014 tercapai 5 laporan (100%), maka pada tahun 2015 ini
tercapai 5 laporan (100%). Apabila dibandingkan dengan target renstra
2015-2019, maka capaian 2015 ini baru mencapai 20% dari target
periode 2015-2019 yaitu sejumlah 25 laporan.
3.1.4.8.

Jumlah Laporan Hasil Tindaklanjut Pemeriksaan dan Audit ( LHP dan
LHA)

Dalam kesekretariatan bagian evaluasi dan pelaporan, juga dilaksanakan
kegiatan evaluasi program/kegiatan dan pelaporan. Untuk pelaksanaan
kegiatan ini dialokasikan anggaran senilai Rp242.900.000,00 dan
terealisasi senilai Rp76.722.800,00 (31.59%).
Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka dalam rangka
menciptakan pelaksanaan program/kegiatan yang efektif dan efisien perlu
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. 2015.
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Identifikasi dan tindak lanjut hasil pengawasan yaitu kegiatan yang
membahas dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan Ditjen Prasarana dan
Sarana Pertanian maupun pemantauan kinerja kegiatan utama. Hasil
Pemeriksaan dan Laporan Hasil Audit dituliskan dalam laporan hasil
pembahasan tindak lanjut determinasi permasalahan Itjen, BPKP dan
BPK yang terealisasi dalam 4 dokumen dari target 4 dokumen (100%)
termasuk dalam Berhasil.
Capaian jumlah laporan hasil tindaklanjut pemeriksaan dan audit (LHP
dan LHA) jika pada tahun 2014 tercapai 4 dokumen (100%), maka pada
tahun 2015 ini tercapai 4 dokumen (100%). Apabila dibandingkan dengan
target renstra 2015-2019, maka capaian 2015 ini baru mencapai 25% dari
target periode 2015-2019 yaitu sejumlah 16 dokumen.

3.1.5. Capaian Kegiatan Lainnya Pendukung Pencapaian Swasembada Padi,
Jagung dan Kedelai pada Setditjen PSP

3.1.5.1. Pendampingan Kegiatan oleh TNI AD
Dengan adanya Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan
Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) No.01/MOU/RC.120/M/1/2015
tentang Mewujudkan Kedaulatan Pangan tanggal 8 Januari 2015, maka
dalam pencapaian kedaulatan pangan melalui program UPSUS Pajale
dilibatkan dukungan jajaran TNI. Dukungan dari jajaran TNI ini telah
diwujudkan sejak persiapan pertanaman sampai pengawalan benih dan
pupuk. Peran dari jajaran TNI adalah :
1) menggerakkan dan memotivasi petani untuk melaksanakan : (a) tanam
serentak; (b) perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi; (c) gerakan
pengendalian OPT dan panen;
2) melaksanakan dukungan dalam keadaan tertentu untuk: (a) penyaluran
benih, pupuk dan alsintan; (b) infrastruktur jaringan irigasi;
3) Melakukan pengawasan terhadap pemberkasan administrasi dan
penyaluran bantuan kepada penerima manfaat.
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Dalam mempersiapkan kesiapan TNI melaksanakan pengawalan program
UPSUS ini, maka telah dilaksanakan pelatihan singkat kepada para
Babinsa oleh para pakar yaitu penyuluh, para peneliti dari Dinas Pertanian
dan Balitbangtan untuk memudahkan operasionalisasi di lapangan.
Beberapa materi pelatihan yang diberikan kepada para Babinsa antara lain:
optimalisasi lahan, peningkatan penggunaan benih bermutu, penerapan
teknologi pemupukan yang tepat, pengamanan produksi dari OPT, serta
mengoptimalkan pupulasi tanam melalui teknologi “Jajar Legowo” pada
tanaman padi.

Gambar 1. Tanam Serentak di Desa
Tambong, Kec. Babat,
Kab. Banyuwangi

3.1.5.2.

Gambar 2. Tanam Serentak di Desa
Kalibaru Wetan, Kec.
Kalibaru, Kab. Banyuwangi

Pendampingan Penyuluh dan Perguruan Tinggi (Dosen dan Mahasiswa)
Dengan sasaran produksi pajale yang telah ditetapkan melalui dukungan
kegiatan dan anggaran yang sangat besar, diperlukan pendampingan
penyuluh dan perguruan tinggi. Petani sebagai penerima manfaat kegiatan
sekaligus

sebagai

pelaku

peningkatan

produksi

pajale

diberikan

pendampingan agar hasil yang dicapai dapat lebih efektif. Pendampingan
ini dilaksanakan oleh BPPSDMP melalui kegiatan penyuluhan pertanian,
pelatihan pertanian, pendidikan pertanian dan dukungan manajemen
dengan realisasi anggaran senilai Rp445.492.204.107.00 (78,37%) dari
target

senilai

Rp568.456.241.000,00.

Kontribusi

atau

peran

dari

pendampingan penyuluh dan perguruan tinggi pada pengawalan UPSUS
Pajale ini sebagai berikut :
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Peran penyuluh: 1). Melaksanakan pengawalan dan pendampingan
pelaksanaan GP-PTT, POL, RJIT dan demfarm, 2). Meningkatkan
kemampuan kelembagaan petani (poktan, gapoktan, P3A dan GP3A) dan
kelembagaan ekonomi petani, 3).Mengembangkan jejaring dan kemitraan
dengan pelaku usaha.
Peran Perguruan

Tinggi (Dosen

dan

Mahasiswa):

1).

Membantu

pelaksanakan pengawalan dan pendampingan pelaksanaan GP-PTT, POL,
RJIT dan demfarm; 2). Membantu penyuluh dalam memfasilitasi introduksi
teknologi peningkatan produkai padi, jagung dan kedelai yang dihasilkan
oleh perguruan tinggi melalui demfarm, 3). Mengembangkan model
pemberdayaan petani.
a). Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian
Pengawalan dan pendampingan penyuluh dilaksanakan di wilayah kerja
penyuluh pertanian. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan
keswadayaan dan

kemampuan

agribisnis petani dalam

upaya

meningkatkan produksi dan produktivitas padi, jagung, dan kedelai dan
komoditas strategis lainnya. Dalam Pengawalan dan pendampingan
penyuluh ini juga dilaksanakan kegiatan pemberdayaan petani terpadu,
dengan alokasi anggaran seluruhnya senilai Rp272.128.172.000,00 dan
terealisasi senilai Rp191.464.122.325,00 (70,36%). Pelaksanaan kegiatan
ini dilakukan oleh 25.412 penyuluh PNS dan 20.439 penyuluh THL-TB PP
pada 5.232 BP3K di 24.000 wilayah kerja penyuluh pertanian.

Gambar 4. Pengawalan Penyuluh dalam rangka Upsus Pajale
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b). Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Mendukung UPSUS
Pelatihan bagi petani, penyuluh dan babinsa bertujuan untuk meningkatkan
kompetensi aparatur dan non aparatur, khususnya dalam teknis pertanian
maupun

metodologi

penyuluhan.

Untuk

pelaksanaan

pelatihan

ini

dialokasikan anggaran senilai Rp129.260.309.000,00 dan terealisasi senilai
Rp108.660.473.637,00 (84,96%) dengan peserta pelatihan terealisasi
kepada 32.360 orang.

Gambar 5. Kegiatan Pelatihan Pertanian mendukung UPSUS

c). Pendampingan Mahasiswa
Program dan kegiatan pembangunan pertanian yang diluncurkan kepada
para

petani

dan

kelompok

tani

perlu

secara

massif

dilakukan

pendampingan. Tenaga pendamping salah satunya adalah mahasiswa
yang berperan dalam (i) membantu penyuluh pertanian/THL-TBPP dalam
kegiatan UPSUS di tingkat kecamatan/desa; (ii) bermitra dengan penyuluh
pertanian dan babinsa dalam pendampingan program Kegiatan UPSUS
kepada petani; (iii) membantu dosen dan penyuluh dalam melaksanakan
kegiatan Pengujian Teknologi. Program Pendampingan mahasiswa dalam
UPSUS pada tahun 2015 melibatkan 8.610 mahasiswa, 5 STPP dan 14
Perguruan Tinggi yang ada di 16 Provinsi. Kegiatan ini dialokasikan
dengan anggaran senilai Rp129.009.027.000,00 dan terealisasi senilai
Rp97.328.618.970,00 (75,44%).
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Gambar 6. Pengawalan Mahasiswa terkait Pengenalan Mekanisasi Pertanian
pada Kelompok Tani Budaya, Desa Mekarasih, Kec. Banyusari, Kab
Karawang

3.1.6. Tambahan Informasi Lainnya
Dalam pelaksanaan kegiatan setditjen prasarana dan sarana pertanian, juga
tercatat

beberapa

capaian

kinerja

terkait

sistem

pengawasan

dan

akuntabilitas kinerja juga capaian prestasi dalam bidang lainnya seperti
website/PPID dan pameran. Capaian-capaian tersebut sebagai berikut :
3.1.6.1.

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PSP
Capaian penilaian SAKIP Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun
2014 yang dinilai pada tahun 2015, diperoleh nilai SAKIP 77,90 (predikat
“A”). Nilai ini meningkat dari hasil capaian tahun 2014 yaitu 71,03
(predikat “B”). Sedangkan untuk pengawasan melalui penerapan Sistem
Pengendalian Intern, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian termasuk
dalam “sangat handal” dengan 5 unit Eselon II yang memperoleh sertifikat
Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Predikat ini meningkat dari tahun
sebelumnya yang memperoleh predikat handal.

3.1.6.2.

Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
Pada tahun 2015 ini Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mencatat
prestasi dalam lomba keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian
Pertanian. Ditjen PSP mendapatkan prestasi peringkat ke-3 dalam lomba
keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Kementerian
Pertanian.
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3.2. Akuntabilitas Keuangan.
Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk Tahun Anggaran 2015 adalah
senilai Rp. 1.299.685.351.000,00 dan terealisasi senilai 1.009.239.210.838,00
(77,65%).
Dari

total

pagu

anggaran

tersebut,

senilai

Rp.

418.322.571.000,00

teralokasikan untuk menyelenggarakan kegiatan di 4 bagian lingkup setditjen
PSP sebagai berikut:
1. Bagian Umum senilai Rp. 11.061.050.000,00;
2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan senilai Rp. 4.109.219.000,00 ;
3. Bagian Perencanaan senilali Rp. 2.560.000.000,00;
4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan senilai Rp. 3.474.960.000,00
Realisasi anggaran dari 4 bagian lingkup Setditjen PSP, sebagai berikut :
Tabel 3. Rincian dan Realisasi Anggaran per Bagian Tahun 2015
No

Unit Eselon III

1

Bagian Umum

2

Bagian

Keuangan

Pagu (Rp)
dan

Realisasi (Rp)

%

11.061.050.000

6.258.044.025 56.58

4.109.219.000

2.122.813.331 51.66

2.560.000.000

1.214.536.710 47.44

3.474.960.000

1.591.960.717 45.81

Perlengkapan
3

Bagian Perencanaan

4

Bagian

Evaluasi

dan

Pelaporan
Setditjen PSP

418.322.571.000 284.986.572.266 68.13

Sumber data : Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setditjen PSP TA. 2015
3.3. Hambatan dan Kendala

Secara umum capaian strategis Setditjen PSP telah tercapai 100%, Untuk
meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka perlu diketahui faktor yang
menjadi hambatan keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 2015. Adapun
permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

kegiatan

dukungan

manajemen antara lain :
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1. Pada dokumen perencanaan anggaran terjadi revisi beberapa kali di tengah
tahun anggaran, hal ini karena adanya penambahan pagu anggaran melalui
dana APBNP dan berakibat pada mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan.
2. Kurangnya pemahaman pelaksana kegiatan terhadap Perjanjian 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 :
1. Melakukan pemantauan secara intensif terhadap dokumen perencanaan
yang di revisi, dan membuat jadwal untuk pelaksanaan seluruh kegiatan
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
2. Meningkatkan pemahaman SDM lingkup Setditjen terhadap pelaksanaan
kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana tertuang dalam
Perjanjian 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 2015 merupakan kewajiban yang harus disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal.
Pencapaian sasaran kegiatan pada sekretariat Ditjen PSP adalah meningkatnya
fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, yang diukur melalui 9 indikator kinerja
seluruhnya masuk dalam kategori berhasil, sebagai berikut :
1. Jumlah dokumen perencanaan program, anggaran dan kerjasama dengan target
6 dokumen terealisasi 6 dokumen (100%).
2. Jumlah administrasi keuangan dan perlengkapan dengan target 34 Provinsi
terealisasi 34 Provinsi (100%).
3. Jumlah SAK dan SIMAKBMN dengan target 34 Provinsi terealisasi 34 Provinsi
(100,00%).
4. Jumlah Standar Opersional Prosedure (SOP) Tata Laksana Kepegawaian dengan
target 2 Dokumen terealisasi 2 Dokumen (100%).
5. Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan prasarana dan sarana
pertanian dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen (100%).
6. Jumlah informasi prasarana dan sarana pertanian yang dipublikasikan dengan
target 6 leaflet terealisasi 6 leaflet (100%).
7. Jumlah dukungan Prasarana dan Sarana kerja untuk Direktorat Jenderal dengan
target 1 Paket terealisasi 1 Paket (100%).
8. Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dengan target 5 Laporan
terealisasi 5 Laporan (100%).
9. Jumlah laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan audit (LHP dan LHA) dengan
target 4 Dokumen terealisasi 4 Dokumen (100%).
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Secara umum capaian sasaran kegiatan Setditjen PSP telah tercapai 100%, namun
dalam pelaksanaan kegiatan sering dijumpai permasalahan antara lain : 1). Pada
dokumen perencanaan anggaran terjadi revisi beberapa kali di tengah tahun
anggaran, hal ini karena adanya penambahan pagu anggaran melalui dana APBNP
dan berakibat pada mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan, 2). Kurangnya
pemahaman pelaksana kegiatan terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan upaya perbaikan
untuk peningkatan kinerja ke depan dengan : 1). melakukan pemantauan secara
intensif terhadap dokumen perencanaan yang di revisi, dan membuat jadwal untuk
pelaksanaan seluruh kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian, 2). meningkatkan pemahaman SDM lingkup Setditjen terhadap
pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana tertuang dalam
Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
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Lampiran 1

PERJANJIAN KINERJA SETDITJEN PSP TAHUN 2015
(AWAL)
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Lampiran 2

PERJANJIAN KINERJA SETDITJEN PSP TAHUN 2015
(REVISI)
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Lampiran 3
RENSTRA SETDITJEN PSP TAHUN 2015-2019
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RENCANA STRATEGIS 2015-2019
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NO

TUJUAN/
KEGIATAN
PRIORITAS

ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN
PRIORITAS (Rp. Miliar)

TARGET KINERJA
SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA
2015

2016

2017

2018

2019

8,6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan
Sarana Pertanian
Meningkatnya fasilitasi
pelayanan teknis dan
administrasi untuk
mendukung pelaksanaan
kerja Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana
Pertanian

Jumlah dokumen perencanaan program,
anggaran dan kerjasama

2015

2016

2017

2018

2019

768,62 746,57 804,35 844,56 886,79
6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

Jumlah administrasi keuangan dan
perlengkapan

34 provinsi

34 provinsi

34 provinsi

34 provinsi

34 provinsi

Jumlah SAK dan SIMAK BMN

34 provinsi

34 provinsi

34 provinsi

34 provinsi

34 provinsi

Jumlah Standar Operasional Prosedur
(SOP) tata laksana kepegawaian

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

Jumlah peraturan perundang-undangan dan
kebijakan prasarana dan sarana pertanian

1 dokumen

10 dokumen

- dokumen

45 dokumen

45 dokumen

Jumlah informasi prasarana dan sarana
pertanian yang dipublikasikan

6 leaflet

7 leaflet

7 leaflet

6 leaflet

6 leaflet

Jumlah dukungan Prasarana dan Sarana kerja
untuk Direktorat Jenderal

1 paket

1 paket

2 paket

1 paket

1 paket

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan
program/ kegiatan

5 laporan

5 laporan

5 laporan

5 laporan

5 laporan

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

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

1

TOTAL
(Rp.Miliar)
4.050,89

