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KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian (PSEKP) Tahun 2016 disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan negara,
sebagaimana yang telah diwajibkan melalui Instruksi Presiden
(INPRES) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Laporan ini dibuat dengan mengacu
pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (menggantikan Permen PAN&RB No 29/2010).
Informasi yang dimuat dalam LAKIN meliputi akuntabilitas kinerja
kegiatan utama penelitian yang dibiayai oleh APBN/DIPA, kerjasama penelitian
(dalam dan luar negeri) serta penerbitan publikasi ilmiah (media cetak dan
website) di lingkup Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) pada
TA. 2016. Laporan ini juga mencakup aspek anggaran, uraian permasalahan
yang dihadapi dan langkah-langkah inisiatif peluang perbaikan. Tingkat
pencapaian kinerja hasil dari setiap kegiatan penelitian/pengkajian PSEKP TA.
2016 diukur dari indikator masukan dan keluaran (output) yang merupakan
dasar penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan juga
dimuat dalam laporan ini.
Disadari bahwa LAKIN PSEKP TA. 2016 ini masih memerlukan perbaikan,
untuk itu diharapkan kritik dan saran yang komprehensif untuk penyempurnaan
laporan ini di masa datang. Diharapkan agar laporan ini memberikan manfaat
bagi penyelenggaraan kinerja instansi dalam mencapai tujuannya dan pihakpihak lain yang berkepentingan. Kepada tim yang telah menyiapkan dan
menyusun laporan ini diucapkan terimakasih.

Bogor, 5 Januari 2017
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Abdul Basit, MS
NIP. 196109291986031003
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IKHTISAR EKSEKUTIF
Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) adalah untuk melaporkan kinerja
PSEKP pada TA. 2016. Kinerja PSEKP ditentukan oleh pencapaian kinerja atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama PSEKP yaitu menghasilkan
rekomendasi kebijakan dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan.
Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja
kegiatan penelitian yang dilakukan PSEKP adalah masukan, keluaran, hasil,
manfaat, dan dampak. Masukan yang digunakan untuk semua kegiatan
penelitian tersebut mencakup dana dan sumber daya manusia (SDM), khususnya
peneliti.
Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2016 ditetapkan
berdasarkan laporan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PSEKP yang dipantau
setiap triwulan. Kriteria penilaian terbagi 4 (empat) kategori berdasarkan
skoring, yaitu: Sangat berhasil, jika capaian sasaran >100%, Berhasil, jika
capaian sasaran 80-100%, Cukup berhasil jika capaian sasaran 60-79%, dan
Kurang berhasil jika capaian sasaran <60%.
Evaluasi kinerja dari sisi keluaran (output) menunjukkan bahwa kegiatan
utama penelitian (sasaran pertama hingga keempat) TA. 2016 telah melebihi
target yang telah ditentukan. Pada tahun 2016, dari 22 kegiatan penelitian yang
ditargetkan realisasinya mencapai 26 kegiatan penelitian (14 judul diantaranya
merupakan penelitian analisis kebijakan dan isu-isu kebijakan aktual). Capaian
kinerja tersebut 18% lebih tinggi dari yang ditetapkan, tetapi lebih rendah dari
capaian kinerja tahun 2010-2014. Capaian hasil kegiatan utama penelitian bidang
sosial ekonomi dan kebijakan pertanian selama periode tahun 2010-2014
menunjukkan jumlah rekomendasi yang dihasilkan lebih besar dari yang
ditargetkan. Target kinerja kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian pada periode tersebut adalah tersedianya 90 rekomendasi kebijakan,
capaian hasil kegiatan mencapai 115 rekomendasi kebijakan atau 128 persen.
Demikian pula untuk capaian sasaran kelima yaitu terwujudnya jalinan
kerjasama penelitian, telah melebihi target yang ditentukan. Pada tahun 2016
telah tercapai 2 kerjasama penelitian dalam negeri. Sasaran enam yang
merepresentasikan kinerja manajemen kantor/pelayanan PSEKP tahun 2016,
realisasi output juga telah sesuai dengan target yang direncanakan. Terakhir,
sasaran tujuh yang merepresentasikan kinerja penerbitan publikasi ilmiah PSEKP
selama tahun 2016 telah mencapai target yang direncanakan 18 penerbitan
publikasi ilmiah (media cetak dan website).
Untuk indikator hasil (outcome) belum dapat diukur karena hasil
kegiatan PSEKP, yakni dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan pembangunan
pertanian bagi stakeholder memerlukan kajian secara khusus untuk menelaah
hal tersebut. Pengukuran manfaat dan dampak kegiatan penelitian PSEKP sulit
diukur dalam jangka pendek. Dampak kegiatan penelitian sosial ekonomi
pertanian tersebut baru dapat dirasakan dalam jangka menengah/panjang dan
dalam cakupan wilayah yang relatif luas (Jawa maupun Luar Jawa).
Selama tahun 2016 realisasi anggaran mencapai 95,43 persen dari total
pagu anggaran sebesar Rp. 38.839.352.000. Pada Tahun 2016, anggaran yang
dikelola berdasarkan anggaran yang berbasis kinerja. Anggaran PSEKP tahun
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2016 disusun berdasarkan variabel jenis pengeluaran yang dibedakan atas: (a)
Belanja pegawai; (b) Belanja barang; dan (c) Belanja modal. Total pagu
anggaran PSEKP dalam DIPA TA. 2016 adalah Rp. 38.839.352.000,- yang
merupakan Rupiah Murni (RM) dan telah terealisasi 37.062.658.532 (95,43%).
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penelitian tidak terlepas dari adanya
ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan penelitian yang memenuhi,
koordinasi yang baik antara pihak manajemen, tim peneliti, dan staf penunjang.
Hambatan dan permasalahan utama yang dihadapi oleh PSEKP yakni
penumpukan proses entry dan pengolahan data ditengah dan akhir tahun karena
proses entry dan pengolahan data tersebut dilakukan secara bersamaan oleh tim
penelitian dalam kurun waktu yang sempit, sementara ketersediaan SDM relatif
terbatas. Namun demikian permasalahan tersebut telah dapat diatasi dengan
menggunakan sistem FIFO (First In First Out) dan dengan cara menambah jam
kerja.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
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I. PENDAHULUAN
Aspek sosial ekonomi dan kebijakan pertanian merupakan salah satu aspek
penting yang dilakukan dalam kajian atau penelitian di bidang pertanian, mengingat
aspek tersebut memiliki posisi yang strategis dalam penentuan kebijakan di sektor
pertanian. Kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dapat
memberikan landasan, arah, dan prioritas penelitian yang dilaksanakan agar sejalan
dengan kebijakan pembangunan yang telah digariskan. Dalam arti luas, analisis dan
pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang mencakup penelitian
kebijakan (policy research) dan analisis kebijakan (policy analysis) pembangunan
pertanian memiliki arti strategis, karena: (1) Memberikan landasan, arah, dan
prioritas penelitian bidang pertanian agar sejalan dengan kebijakan pembangunan
yang telah digariskan, (2) Mengidentifikasi masalah dan unsur-unsur sosial ekonomi
yang memengaruhi adopsi teknologi di tingkat petani, (3) Mengevaluasi
kelembagaan yang efektif dalam mempromosikan pengembangan suatu teknologi
atau sistem usahatani, dan (4) Merumuskan dan mengevaluasi serta
menyempurnakan program dan kebijakan yang diperlukan untuk mengembangkan
agribisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Agar hasil penelitian dapat
terus berkelanjutan dengan kualitas yang semakin meningkat, maka penelitian
aspek sosial ekonomi perlu dilakukan, terutama yang terkait dengan analisis isu
pembangunan pertanian dan parameter sosial ekonomi pertanian.
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan
sebuah lembaga penelitian/pengkajian eselon II yang berada dibawah lingkup
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Berdirinya lembaga ini berawal
dari adanya Proyek Survei Agro Ekonomi (SAE) yang dibentuk pada Tahun 1974.
Seiring dengan dinamika permasalahan pembangunan pertanian, beberapa kali
lembaga ini mengalami perubahan nama. Pada Tahun 1976, SAE berubah
menjadi Pusat Penelitian Agro Ekonomi (PAE), kemudian Pusat Penelitian Sosial
Ekonomi Pertanian (P/SE) pada tahun 1990, dan selanjutnya menjadi Pusat
Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (Puslitbangsosek
Pertanian).
Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
299/Kpts/OT.140/7/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Pertanian, nama lembaga ini ditetapkan menjadi Pusat Analisis Sosial Ekonomi
dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Status terakhir (Oktober 2010), berdasarkan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ditetapkan menjadi Pusat
Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Dengan nama yang sama
sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT/010/8/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, PSEKP adalah unsur
pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung
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jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. Akan tetapi, melalui
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 232/Kpts/OT.010/4/2016 tentang
Pembinaan teknis penelitian, pembinaan teknis pejabat fungsional peneliti PSEKP
berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian meliputi:
penilaian angka kredit, pendidikan, pelatihan serta peningkatan kapasitas dan
kompetensi. Sebagai institusi lingkup Kementerian Pertanian yang diberi mandat
melaksanakan penelitian sosial ekonomi secara nasional, PSEKP diharapkan menjadi
lembaga yang mampu mengintegrasikan berbagai kegiatan, yaitu penelitian dan
pengembangan sosial ekonomi pertanian (sebagai lembaga ilmiah), analisis
kebijakan pembangunan pertanian (sebagai lembaga pemerintahan), penyuluhan
(sebagai elemen penunjang sistem agribisnis), dan advokasi pembangunan
pertanian (sebagai lembaga kemasyarakatan) guna mewujudkan tujuan
pembangunan dengan pelayanan berkelanjutan.
Berdasarkan Pasal 1225 Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2015
tersebut, PSEKP mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial
ekonomi dan kebijakan pertanian. Sementara Pasal 1226 mengatur fungsi PSEKP
dalam hal: (1) Perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian, (2) Pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian, (3) Pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian, (4)
Pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian, (5) Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil analisis dan
pengkajian serta konsultansi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian, (6) Evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi
serta kebijakan pertanian, dan (7) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah
tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Dalam kurun waktu tiga dasawarsa (1974-2016), PSEKP telah dipimpin
oleh delapan Kepala Pusat, yaitu Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah (1976-1983),
Prof. Dr. Faisal Kasryno (1983-1989), Prof. Dr. Effendi Pasandaran (1989-1995),
Prof. Dr. Achmad Suryana (1995-1998), Prof. Dr. Tahlim Sudaryanto (1998-2002
dan 2006-2010), Prof. Dr. Pantjar Simatupang (2002-2006), Dr. Handewi Purwati
Saliem (2010-2016), dan Dr. Abdul Basit (2016-sekarang). Perubahan fungsi dan
tugas PSEKP tersebut berimplikasi terhadap perubahan struktur organisasi PSEKP
Tahun 2014 (Gambar 1). Berdasarkan SK Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian Nomor: 368/Kp.330/A.9/03/2009, Kelompok Peneliti (Kelti)
yang ada di PSEKP terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yakni: (1) Ekonomi Makro dan
Perdagangan Internasional (EMPI), (2) Ekonomi Pertanian dan Manajemen
Agribisnis (EPMA), dan (3) Sosio Budaya Pedesaan.
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Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
(Dr. Abdul Basit)

Kabid. Kerjasama dan
Pendayagunaan Hasil
(Dr. Sri Hery Susilowati)

Kabid. Program dan Evaluasi
(Dr. Ketut Kariyasa)

Kabag. Umum
(Ikariyanto Haryadi, SE,
MM)

Kasubbid.
Pendayagunaan Hasil
(Dr. Ening Ariningsih)

Kasubbid. Program
(M. Suryadi, SP, MSi)

Kasubbag. Kepegawaian
dan Rumahtangga
(Eni Widjajati, SS, MAP)

Kasubbid. Kerjasama
Penelitian
(Dr. Hermanto)

Kasubbid. Evaluasi dan
Pelaporan
(Ir. Sri Hastuti Suhartini, M.Si)

Kasubbag. Keuangan dan
Perlengkapan
(Drs. Irawan Sucipto)

Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
TA. 2016
Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
ini disusun untuk melaporkan kinerja kegiatan utama PSEKP dalam pencapaian
tugas pokok dan fungsinya selama TA. 2016. Laporan ini mencakup kegiatan
utama PSEKP, yaitu kegiatan penelitian, baik kegiatan yang sumber
pembiayaannya dari APBN (DIPA) maupun kerjasama penelitian dengan
institusi/lembaga dari dalam negeri dan luar negeri serta penerbitan publikasi
ilmiah (media cetak dan website). Selain itu, laporan ini juga memuat kinerja
keuangan, kendala/permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan
untuk mengatasi permasalahan tersebut.
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II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
2.1.1. Visi dan Misi
Berdasarkan visi Kabinet Kerja yaitu: “Terwujudnya Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka visi
Kementerian Pertanian adalah (Kementerian Pertanian, 2015): “Terwujudnya
Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan
Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk
Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.
Dengan mengacu kepada Visi Kementerian Pertanian, serta dengan
memperhatikan dinamika lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2019, maka visi Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian adalah (Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, 2014): “Menjadi lembaga penelitian dan
pengembangan pertanian terkemuka di dunia dalam mewujudkan system
pertanian bioindustri tropika berkelanjutan”.
Mengacu kepada kebijakan strategis pembangunan pertanian nasional,
dan dengan berpedoman pada Visi Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian Tahun 2015 – 2019, serta dengan memperhatikan dinamika
lingkungan strategis baik di lingkup global, maupun lingkup nasional, maka Visi
PSEKP 2015 – 2019 dirumuskan sebagai berikut: “Menjadi pusat pengkajian
bertaraf internasional yang handal dan terpercaya dalam menghasilkan invensi
dan inovasi di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam rangka
mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan “.
Visi tersebut dirumuskan berdasarkan kesadaran bahwa PSEKP
merupakan lembaga pemerintah, sehingga harus berorientasi pada pelayanan
masyarakat melalui partisipasi secara aktif dalam memberikan alternatif
rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian. Untuk mewujudkan visi
tersebut, maka misi yang dijadikan sebagai arahan kegiatan PSEKP adalah:
1. Melakukan penelitian dan pengkajian guna menghasilkan informasi, inovasi
dan ilmu pengetahuan sosial ekonomi pertanian.
2. Melakukan analisis kebijakan, pengkajian untuk mengolah informasi dan ilmu
pengetahuan hasil analisis, serta mengembangkan hasil inovasi menjadi
rumusan alternatif kebijakan pembangunan pertanian.
3. Melakukan advokasi pembangunan pertanian, berupa kampanye publik untuk
memobilisir partisipasi lembaga terkait dan masyarakat luas dalam
mendukung pembangunan sistem pertanian bioindusri yang mandiri,
berdaulat dan berkelanjutan.
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4. Mengembangkan kemampuan institusi PSEKP sehingga mampu mewujudkan
visi dan misinya secara berkelanjutan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PSEKP selama tahun
2015-2019 adalah:
1. Menghasilkan pengetahuan, data, dan informasi serta analisis yang berkaitan
dengan: (a) Pengelolaan sumberdaya pertanian, penguatan usata pertanianbioindustri, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan, (b) Kebijakan
ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional dan bilateral, dan (c)
Sosial budaya, serta penguatan kelembagaan dan SDM pertanian;
2. Mengkaji model kelembagaan penerapan teknologi, sistem inovasi dan sistem
usaha pertanian-bioindustri;
3. Menghasilkan proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian
utama, pengukuran indikator pembangunan pertanian dan pedesaan, serta
analisis dampak kebijakan pertanian;
4. Menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan dan program pembangunan
pertanian yang bersifat responsif dan antisipatif;
5. Mengembangkan jaringan kerja sama penelitian dengan lembaga penelitian
(dalam dan luar negeri) dan stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas
hasil penelitian, serta efektivitas dan percepatan diseminasi hasil penelitian;
6. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia, kualitas dan
ketersediaan sarana/prasarana, serta budaya kerja inovatif dan profesional;
7. Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian sosial ekonomi dan analisis kebijakan
pertanian kepada pengguna.
Dari rumusan tujuan tersebut, sasaran utama yang ingin dicapai dari
kegiatan PSEKP adalah: (a) Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi
stakeholder dalam rangka pembangunan pertanian, (b) Terwujudnya jalinan
kerjasama penelitian, (c) Terwujudnya kapasitas profesional sumberdaya
manusia, kualitas dan ketersediaan sarana/prasarana (manajemen kantor), dan
(d) Terpublikasikannya hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan dalam
mendukung program pembangunan pertanian. Lebih rinci, sasaran yang ingin
dicapai oleh PSEKP, baik yang dijabarkan dalam sasaran tahunan maupun
sasaran akhir rencana strategis adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang
berkaitan dengan: (a) pengelolaan sumberdaya pertanian, penguatan usaha
pertanian-bioindustri, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan, (b)
kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional, dan
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bilateral, dan (c) sosial, budaya, serta penguatan kelembagaan dan SDM
pertanian.
2. Terwujudnya model kelembagaan penerapan teknologi, sistem inovasi dan
sistem usaha pertanian-bioindustri.
3. Tersedianya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama,
pengukuran indikator pembangunan pertanian dan pedesaan, serta analisis
dampak kebijakan pertanian.
4. Tersedianya alternatif rekomendasi kebijakan dan program pembangunan
pertanian yang bersifat responsif dan antisipatif.
5. Terciptanya jaringan kerja sama penelitian dengan lembaga penelitian (dalam
dan luar negeri) dan stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas hasil
penelitian, serta efektivitas dan percepatan diseminasi hasil penelitian.
6. Terwujudnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia, kualitas dan
ketersediaan sarana/prasarana, serta budaya kerja inovatif dan profesional.
7. Termanfaatkannya hasil-hasil penelitian sosial ekonomi dan analisis kebijakan
pertanian kepada pengguna.
Dari tujuh sasaran di atas, selanjutnya dapat diuraikan indikator output
sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

A. Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka
pembangunan pertanian
1. Indikator sasaran 1:
1.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing
dan perlindungan usaha pertanian-Bioindustri sehingga mampu
bertahan dan tumbuh berkembang secara berkelanjutan
1.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan
sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian guna
memfasilitasi pertumbuhkembangan usaha pertanian yang berdaya
saing, progresif, berkeadilan dan berkelanjutan
2. Indikator sasaran 2:
Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan sistem inovasi, pengembangan
sumberdaya pertanian dan kelembagaan dan peraturan guna menciptakan
iklim usaha yang baik bagi pertumbuhkembangan agribisnis
3. Indikator sasaran 3:
3.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan ekonomi makro yang
kondusif bagi pertumbuhkembangan sektor pertanian serta kebijakan
dalam mendorong daya saing komoditas substitusi impor dan promosi
ekspor
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3.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan kemandirian dan
ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan
pedesaan
3.3. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait hasil estimasi parameterparameter indikator-indikator yang diperlukan sebagai bahan dalam
pengkajian kebijakan serta evaluasi dinamika perekonomian desa dan
pertumbuhan sektor pertanian
4. Indikator sasaran 4:
Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual

B. Terwujudnya jalinan kerjasama penelitian
5. Indikator sasaran 5:
Jumlah jalinan kerjasama penelitian antar lembaga dan pengguna PSEKP
tahun 2016

C. Terpublikasikannya hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan dalam
mendukung program pembangunan pertanian
6. Indikator sasaran 6:
Laporan pengelolaan satker, layanan perkantoran, database sosial ekonomi
pertanian, perangkat pengolah data dan komunikasi, kendaraan bermotor,
peralatan dan fasilitas perkantoran, dan gedung/bangunan.
7. Indikator sasaran 7:
Jumlah penerbitan publikasi ilmiah (media cetak dan website).
2.1.3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran
2.1.3.1 Kebijakan, Program dan Kegiatan Penelitian
Mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian dan Badan Litbang
Pertanian serta visi, misi, dan tugas dan fungsi PSEKP, maka kebijakan dasar
PSEKP adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan yang
mengarah pada ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, daya
saing produk pertanian, perluasan kesempatan kerja, mengurangi
kemiskinan dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota;
2. Pengembangan kebijakan kelembagaan, perlindungan petani serta usaha
pertanian;
3. Pengembangan
kebijakan ekonomi makro dan perdagangan
internasional yang berpihak kepada petani; dan
4. Peningkatan kapasitas institusi yang akuntabel dan good governance.
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Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kapasitas kerja dan
delineasi cakupan penelitian/pengkajian institusional, maka untuk periode tahun
2015-2019 kebijakan PSEKP tersebut masing-masing dijabarkan dalam
program/kegiatan utama sebagai berikut:
1.

Kebijakan 1, 2 dan 3, dijabarkan dalam 7 (tujuh) program/kegiatan utama
yakni:
1.1.

Pengkajian Kebijakan Sumberdaya Alam, Infrastruktur, dan Investasi
Pertanian;
1.2. Pengkajian Kebijakan Penguatan dan Perlindungan Usaha PertanianBioindustri;
1.3. Pengkajian Kebijakan Ekonomi Makro dan Perdagangan Internasional
1.4. Pengkajian Kebijakan Sistem Inovasi, Pengembangan SDM dan
Kelembagaan dan Regulasi Pertanian;
1.5. Pengkajian Kebijakan Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan
dan Pembangunan Pedesaan;
1.6. Penelitian Dinamika Ekonomi Pertanian dan Perdesaan; dan
1.7. Evaluasi dan Tanggap Cepat Atas Isu Kebijakan Aktual.
2.

Kebijakan 4, dijabarkan dalam 1 program/kegiatan utama, yakni
Diseminasi Hasil dan Peningkatan Kapasitas Lembaga.

Berkaitan dengan sinkronisasi program/kegiatan penelitian dengan
program Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga terkait lainnya,
PSEKP melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk memperoleh umpan balik.
Kegiatan sinkronisasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa PSEKP
memiliki mandat yang berbeda dengan mandat lembaga penelitian lain, seperti
LIPI atau lembaga penelitian Perguruan Tinggi. Mandat PSEKP dalam
melaksanakan penelitian/pengkajian adalah lebih menekankan pada problem
solving research untuk menunjang kinerja Kementerian Pertanian, terutama
dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Oleh karena itu,
dipandang perlu untuk mengetahui program-program pembangunan pertanian
yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian,
sehingga dapat dilakukan sinkronisasi antara program Ditjen Teknis terkait
sebagai stakeholders dengan rencana penelitian/pengkajian PSEKP.
Dalam upaya mempertajam arah dan sasaran kegiatan penelitian, PSEKP
membentuk Tim Teknis Perencanaan dan Program Penelitian PSEKP melalui
Surat Penugasan Kepala Pusat Nomor 46.1/HK.160/I.7/01/2016 tanggal 4
Januari 2016. Tim Teknis tersebut terdiri dari Profesor Riset dan beberapa
peneliti senior PSEKP yang dipandang mempunyai kapabilitas sebagai Tim Teknis
Penelitian. Tugas pokok Tim Teknis secara umum adalah merancang rencana
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penelitian/pengkajian yang akan dilakukan PSEKP sampai tersusunnya Proposal
Operasional Penelitian. Dalam perencanaan program penelitian, Tim Teknis
mempunyai tugas, yakni: (1) Melakukan penjaringan isu-isu utama
pembangunan pertanian dan perdesaan serta merumuskannya sebagai prioritas
kegiatan penelitian PSEKP, serta (2) Melakukan penajaman arah dan program
kegiatan penelitian PSEKP, mulai dari penyusunan rencana kegiatan, penyusunan
matrik program sampai penyusunan proposal penelitian.
Selanjutnya dalam rangka mengawal kegiatan penelitian, dibentuk Tim
Pelaksana Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun Anggaran 2016, melalui Surat
Keputusan Kepala Pusat Nomor 20/KPTS/HK.160/I.7/01/2016 tanggal 4 Januari
2016 tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Tugas Tim Pelaksana Monev
adalah: (1) Melakukan pemantauan proses pelaksanaan kegiatan penelitian yang
dilakukan oleh Tim Peneliti, mulai dari tahap awal hingga akhir, dengan tujuan
untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan penelitian dari
proposal operasional yang telah ditetapkan dan membantu memberikan solusi
jika penyimpangan benar-benar terjadi, (2) Memberikan penilaian dan saran
perbaikan yang diperlukan terhadap hasil penelitian menurut tahap-tahap
kegiatan penelitian dengan mengacu pada proposal penelitian, (3) Melakukan
koordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka perbaikan/penyempurnaan proposal
operasional, dan (4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan
administrasi dan kinerja pelayanan pendukung penelitian.
Pengelompokan kegiatan penelitian dilakukan secara terencana dengan
mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan sumberdaya manusia. Kegiatan
utama penelitian PSEKP pada tahun 2016 sumber dananya berasal dari APBN
(DIPA). Kegiatan utama tersebut terdiri atas 12 (dua belas) judul penelitian
sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Panel Petani Nasional (PATANAS): Analisis Indikator Pembangunan
Pertanian dan Perdesaan pada Agroekosistem Lahan Sawah
Dinamika Karakteristik Pertanian dan Ekonomi Perdesaan 2003-2013
Kajian Daya Tahan Sektor Pertanian terhadap Gangguan Faktor Eksternal
dan Kebijakan yang Diperlukan
Analisis Sumber-Sumber Pertumbuhan Produksi Jagung dan Kedelai
Analisis Kinerja dan Potensi Sistem Resi Gudang untuk Sumber Pembiayaan,
Stabilisasi Harga dan Peningkatan Pendapatan Petani Jagung dan Kedelai
Studi Kebijakan Sistem Pengelolaan Irigasi Mendukung Pencapaian dan
Keberlanjutan Swasembada Pangan
Evaluasi Rancangan, Implementasi dan Dampak Bantuan Mekanisasi
Terhadap Percepatan Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai
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8.

Dinamika Pola Konsumsi Pangan dan Implikasinya Terhadap Pengembangan
Komoditas Pertanian
9. Kajian Sistem dan Kebijakan Standarisasi dan Sertifikasi Mutu Komoditas
Pertanian Strategis
10. Pemetaan Daya Saing Pertanian Indonesia
11. Kajian Peningkatan Kinerja Perdagangan antar Pulau dalam Mendukung
Pengembangan Komoditas Pertanian
12. Pengkajian Pola Pembibitan Ternak Mendukung Implementasi Legislasi
Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Sapi Potong
Hingga bulan Desember 2016, kegiatan kerjasama penelitian yang
dilakukan masih dalam tahap mempersiapkan kelengkapan administrasi,
kerjasama penelitian tersebut dengan sumber dana dari instansi/lembaga dari
luar negeri dan umumnya bersifat multiyears. Kegiatan penelitian yang
bersumber dari sinergi/kerjasama kegiatan merupakan kerjasama dengan 3
(tiga) institusi yaitu kerjasama dengan FAO terkait dengan penelitian tentang
Perubahan Iklim, kerjasama CAPSA dengan Badan Litbang Pertanian dimana
PSEKP sebagai leader kerjasama tersebut, dan kerjasama dengan ACIAR.
Adapun judul kegiatan dimaksud, yakni;
1. “Assesments and Mapping of Impacts Under Climate Change for Adapttation

and Food Security, Throught South-South Cooperation (AMICAF=SSC)Component 2”, berlaku dari 30 Juni 2016 sampai dengan 29 Desember 2017
dengan sumber dana dari Food and Agriculture Organization (FAO). Kegiatan
akan direalisasikan setelah pengurusan administrasi selesai
2. “Memperkuat Sistem Inovasi Pertanian untuk Pertanian Berkelanjutan dan
Tahan Cekaman Iklim” dengan sumber dana dari CAPSA
3. “Improving Milk Supply Competitiveness an Livelihoods in Smallholder Dairy
Chains in Indonesia (INDO DAIRY)”, waktu pelaksanaan Juni 2016 sampai
dengan Juli 2020 dengan sumber dana dari The Australian Centre for
international Agriculture Research (ACIAR). Kegiatan belum dilaksanakan
karena sedang dalam proses register di Kementerian Keuangan.
2.1.3.2. Indikator Keberhasilan Pencapaian Kinerja
Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian
kinerja kegiatan penelitian yang dilakukan PSEKP adalah masukan, keluaran,
hasil, manfaat, dan dampak. Masukan (Input) merupakan segala sesuatu yang
dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk
menghasilkan keluaran (output). Masukan yang digunakan dalam kegiatan
penelitian bidang sosial ekonomi pertanian ini adalah dana dan sumber daya
manusia (SDM) atau peneliti yang melaksanakan kegiatan penelitian. Keluaran
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(Output) merupakan hasil langsung yang dicapai dari pelaksanaan suatu
kegiatan penelitian. Keluaran tersebut dapat berupa produk/jasa fisik dan atau
non fisik, misalnya digunakannya usulan alternatif kebijakan pembangunan
pertanian oleh Kementerian Pertanian atau Kementerian lainnya. Hasil
(Outcome) merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya, dimasukkannya beberapa
usulan alternatif kebijakan dalam keputusan pembuat kebijakan pembangunan
pertanian. Manfaat (benefit) merupakan kegunaan suatu keluaran yang
dirasakan langsung oleh masyarakat, sedangkan dampak (impact) merupakan
ukuran tingkat pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif.
Berbeda dengan penelitian yang bersifat teknis, output yang dihasilkan
dari penelitian sosial ekonomi bukanlah teknologi yang bersifat tangible
(teknologi yang dapat dilihat secara fisik), melainkan berupa pengetahuan
rumusan kebijakan atau program dan rumusan rekayasa kelembagaan yang
bersifat intagible. Dengan demikian, manfaat maupun dampak atas hasil-hasil
penelitian/pengkajian PSEKP umumnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat
dalam jangka pendek. Manfaat dan dampak penelitian PSEKP baru terlihat
setelah rumusan kebijakan dilaksanakan dan melalui proses penyesuaian di
masyarakat.
Disamping itu, pengukuran manfaat dan dampak PSEKP tidak dapat
berdiri sendiri karena kontribusi lembaga lain dalam pengukuran kedua indikator
ini juga tidak kecil. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mengukur manfaat dan
dampak analisis dan pengkajian secara kuantitatif. Kedua indikator tersebut
dapat diukur atas dasar ex ante analisis atau secara potensial. Secara umum,
indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh PSEKP dalam periode
2015-2019 adalah penekanan kepada indikator keluaran ( output) dari kegiatan
analisis. Indikator output tersebut merupakan dasar penentuan keberhasilan
pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
Setiap kegiatan penelitian diharapkan dapat menghasilkan suatu
keluaran yang dapat dimanfaatkan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna
secara optimal. Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka pengguna utama hasil
penelitian PSEKP adalah: (1) Pejabat pembuat dan pengelola kebijakan
pembangunan pertanian lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga negara
lainnya, (2) Praktisi agribisnis, petani dan pengusaha agribisnis, dan (3) Masyarakat
umum. Disamping untuk stakeholder utama, hasil-hasil penelitian tersebut dapat
pula dimanfaatkan oleh pengguna sekunder, seperti: politisi, ilmuwan, masyarakat
peminat pembangunan pertanian, dan para peneliti PSEKP sendiri.
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2.2.

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan informasi tentang tingkat
atau target kinerja (berupa output) yang ingin diwujudkan. Rencana Kinerja
Tahunan PSEKP Tahun 2016 berdasarkan target indikator output sasaran
pertama (utama) yang berkaitan dengan kegiatan penelitian sosial ekonomi dan
kebijakan pertanian, yakni:
a. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya
alam, infrastruktur dan investasi pertanian, berupa 2 (dua) rekomendasi
kebijakan dari judul penelitian: (1) Studi Kebijakan Sistem Pengelolaan
Irigasi Mendukung Pencapaian dan Keberlanjutan Swasembada Pangan;
dan (2) Analisis Sumber-Sumber Pertumbuhan Produksi Jagung dan
Kedelai.
b. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan
perlindungan usaha pertanian-bioindustri, berupa 2 (dua) rekomendasi
kebijakan dari judul penelitian: (1) Kajian Daya Tahan Sektor Pertanian
terhadap Gangguan Faktor Eksternal dan Kebijakan yang Diperlukan; dan
(2) Pemetaan Daya saing Pertanian Indonesia (lanjutan).
c. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan makro ekonomi yang
kondusif bagi pertumbuhan sektor pertanian, berupa 1 (satu) rekomendasi
kebijakan dari judul penelitian: Kajian Peningkatan Kinerja Perdagangan
antar Pulau dalam Mendukung Pengembangan Komoditas Pertanian.
d. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pembangunan sistem
inovasi, pengembangan SDM dan kelembagaan dan peraturan guna
menciptakan iklim usaha yang baik bagi pertumbuhkembangan agribisnis,
berupa 4 (empat) rekomendasi kebijakan dari judul penelitian: (1) Evaluasi
Rancangan, Implementasi dan Dampak Bantuan Mekanisasi Terhadap
Percepatan Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai; (2) Analisis
Kinerja dan Potensi Sistem Resi Gudang untuk Sumber Pembiayaan,
Stabilisasi Harga dan Peningkatan Pendapatan Petani Jagung dan Kedelai;
(3) Kajian Sistem dan Kebijakan Standarisasi dan Sertifikasi Mutu
Komoditas Pertanian Strategis1; dan (4) Pengkajian Pola Pembibitan
Ternak Mendukung Implementasi Legislasi Pengembangan Wilayah
Sumber Bibit Sapi Potong.
e. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan kemadirian dan ketahanan
pangan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan, berupa 2
(dua) rekomendasi kebijakan dari judul penelitian: (1) Dinamika
Karakteristik Pertanian dan Ekonomi Perdesaan 2003-2013; dan (2)
Dinamika Pola Konsumsi Pangan dan Implikasinya Terhadap
Pengembangan Komoditas Pertanian.
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f. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan estimasi parameter dan
indikator yang dipelukan sebagai bahan dalam pengkajian kebijakan serta
evaluasi dinamika perekonomian desa dan pertumbuhan sektor pertanian,
berupa 1 (satu) rekomendasi kebijakan dari judul penelitian: (1) Panel
Petani Nasional: Dinamika Indikator Pembangunan Pertanian dan
Perdesaan di Agroekosistem Lahan Sawah.
g. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual,
berupa 10 (sepuluh) rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi
dan Tanggap Cepat atas Isu Kebijakan Aktual.
Selanjutnya, Rencana Kinerja Tahunan PSEKP Tahun 2016 berdasarkan
sasaran kedua (Terwujudnya jalinan kerjasama penelitian), dengan indikator
kinerja, yaitu jumlah jalinan kerjasama penelitian baik dalam maupun luar negeri
sebanyak 2 (dua) kerjasama penelitian. Sementara itu, target dalam Rencana
Kinerja Tahunan PSEKP Tahun 2016 berdasarkan sasaran ketiga (Publikasi hasil
analisis sosial ekonomi dan kebijakan dalam mendukung program pembangunan
pertanian), dengan indikator kinerja yaitu jumlah penerbitan publikasi ilmiah
(media cetak dan website) dengan target 18 (delapan belas) penerbitan publikasi
cetak dan website.

2.3.

Penetapan Kinerja

Penetapan
Kinerja
merupakan
suatu
dokumen
pernyataan
kinerja/kesepakatan atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang
dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja antara Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian dengan Kepala Badan Litbang Peranian Tahun 2016 yaitu
tersedianya 22 rekomendasi kebijakan pertanian yang terkait dengan penguatan
daya saing dan perlindungan usaha, pengelolaan sumber daya dan infrastruktur,
kelembagaan, makro ekonomi pertanian, ketahanan pangan dan kemiskinan,
dinamika pembangunan pertanian dan perdesaan, serta isu-isu aktual
pembangunan pertanian dan perdesaan. Penetapan Kinerja PSEKP Tahun 2016
berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Renstra PSEKP 20152019, walaupun jumlah rekomedasi kebijakan yang dihasilkan disesuaikan
dengan perkembangan dinamika sosial ekonomi pertanian. Adapun Penetapan
Kinerja PSEKP Tahun 2016 meliputi:

1. Sasaran Strategis :
Sasaran 1

:

Tersedianya

rekomendasi
kebijakan
pertanian
stakeholders untuk pembangunan pertanian.

Sasaran 2

:

Terwujudnya jalinan kerjasama penelitian.
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Sasaran 3

:

Terpublikasikannya hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan
dalam mendukung program pembangunan pertanian.

2. Indikator Kinerja :
Indikator sasaran 1.
Rumusan alternatif kebijakan sosial ekonomi pertanian dengan target 22
rekomendasi kebijakan yang terbagi dalam indikator:
a. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan
perlindungan usaha pertanian-bioindustri (2 rekomendasi).
b. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya
alam, infrastruktur dan investasi pertanian (2 rekomendasi).
c. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pembangunan sistem
inovasi, pengembangan SDM dan kelembagaan dan peraturan guna
menciptakan iklim usaha yang baik bagi pertumbuhkembangan agribisnis
(4 rekomendasi).
d. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan makro ekonomi yang
kondusif bagi pertumbuhan sektor pertanian (1 rekomendasi).
e. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan kemadirian dan ketahanan
pangan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan (2
rekomendasi).
f. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan estimasi parameter dan
indikator yang dipelukan sebagai bahan dalam pengkajian kebijakan
serta evaluasi dinamika perekonomian desa dan pertumbuhan sektor
pertanian (1 rekomendasi).
g. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual
(10 rekomendasi).

Indikator sasaran 2.
Jalinan kerjasama penelitian (dalam dan luar negeri) dengan target 2
kerjasama penelitian.

Indikator sasaran 3.
Penerbitan publikasi Ilmiah (media cetak dan website) dengan target 18
penerbitan publikasi cetak dan website.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Berdasarkan Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian (PSEKP) Tahun 2015-2019, sasaran utama PSEKP yang berkaitan
dengan tugas utama PSEKP dalam melaksanakan analisis dan pengkajian sosial
ekonomi dan kebijakan pertanian berkaitan erat dengan sasaran strategis
yakni “tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam
rangka pembangunan pertanian”. Sasaran strategis tersebut lebih lanjut
dideliniasi atau dirinci menjadi 4 (empat) sasaran akhir rencana strategis sebagai
berikut:
(1) Sasaran satu. Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta
analisis yang berkaitan dengan: (a) Pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya
pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, dan (b)
Kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional dan
bilateral);
(2) Sasaran dua. Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi
dan agribisnis;
(3) Sasaran tiga. Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas
pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan
periode 2015–2019; dan
(4) Sasaran empat. Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan
dan program pertanian dan pedesaan.
Selanjutnya, keempat sasaran tersebut pada Tahun 2016 dijabarkan
dalam 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang akan dicapai dari
program/kegiatan utama yang berkaitan erat dengan tugas utama PSEKP.
Capaian indikator kinerja sasaran dari program/kegiatan utama PSEKP
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan akan diuraikan lebih lanjut
pada bab ini.
Keberhasilan pencapaian sasaran berkaitan erat dengan penerapan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup PSEKP. Mekanisme
monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan penelitian dilakukan melalui rapat
bulanan, monev awal, monev pelaksanaan dan monev laporan akhir. Sementara
itu realisasi keuangan dipantau menggunakan program i-monev berbasis web
yang dilakukan updating setiap hari Jum’at, serta penerapan Permenkeu No. 249
tahun 2011 setiap bulan.
3.1.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
indikator kinerja sasaran dengan realisasi, yakni keluaran ( output) kegiatan yang
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berkaitan dengan masing-masing sasaran tersebut. Kriteria ukuran keberhasilan
pencapaian sasaran tahun 2016 ditetapkan berdasarkan dokumen laporan
capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dihitung menggunakan rumus:
Capaian sasaran = Realisasi IKU dibagi Target IKU x 100%
Kriteria penilaian terbagi terbagi 4 (empat) kategori berdasarkan skoring,
yaitu: Sangat berhasil, jika capaian sasaran >100%, Berhasil, jika capaian
sasaran 80-100%, Cukup berhasil jika capaian sasaran 60-79%, dan Kurang
berhasil jika capaian sasaran <60%.
Fokus pengukuran pencapaian kinerja adalah pada pengukuran
pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
(PK). Hasil pengukuran kinerja yang diuraikan di bawah ini merupakan hasil
pengukuran yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang
rutin dan intensif dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Melaksanakan evaluasi proposal penelitian sejak awal sehingga target output
kegiatan menjadi terukur dan memungkinkan untuk dicapai. Evaluasi
dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri dari Profesor Riset, Peneliti Senior dan
Ketua Kelompok Peneliti.
2. Mewajibkan kepada seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyampaikan
laporan secara berkala melalui laporan tengah tahun dan laporan akhir
kegiatan sehingga dapat diketahui kemajuan setiap kegiatan dalam pecapaian
tujuan serta masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian tujuan. Jika
ditemukan ada permasalahan dalam upaya pencapaian tujuan dapat langsung
dicari upaya penyelesaian agar pencapaian tujuan tidak terganggu.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan
kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.
4. Melakukan seminar proposal dan seminar hasil penelitian sehingga terjadi
proses cek dan recek terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan.
5. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan, disusun laporan kegiatan
utama, laporan output utama, laporan Pelaksanaan Rencana Aksi yang
selanjutnya disampaikan ke Badan Litbang Pertanian setiap triwulan.
6. Pemantauan dan evaluasi secara intensif juga dilakukan terhadap realisasi
anggaran secara mingguan melalui i-monev dan secara bulanan melalui PMK
249 (memfasilitasi kewajiban laporan kinerja yang diamanatkan PP 39 Tahun
2009).
7. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilakukan sebagai suatu sistem
untuk menjamin keyakinan memadai agar penyelenggaraan kegiatan pada
suatu instansi pemerintah dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien,
melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan
asset negara mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan kinerja sasaran program utama yang berkaitan erat dengan
tugas utama PSEKP Tahun 2016 (sasaran pertama hingga empat), capaian yang
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dihasilkan adalah ”26 rekomendasi kebijakan pertanian untuk pembangunan
pertanian” dari 22 rekomendasi kebijakan yang ditargetkan, terutama
menyangkut aspek sosial ekonomi dan kebijakan pertanian (Tabel 1).
Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian secara umum
menunjukkan hasil pencapaian keberhasilan yang cukup baik dan sesuai, bahkan
beberapa sasaran melebihi target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun
2016. Uraian secara lebih lengkap tentang capaian kinerja masing-masing
sasaran tersebut selanjutnya diuraikan pada Subbab 3.2.
Tabel 1. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian, Tahun 2016
No.
1.

Indikator Kinerja
Uraian
Target
Capaian
%
Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan:
Sasaran

a) Pengelolaan
sumberdaya
pertanian, penguatan
usaha pertanianbioindustri, ketahanan
pangan, dan
pengentasan
kemiskinan

2.

3.

4.

(b) Kebijakan ekonomi
makro dan
perdagangan
multilateral, regional
dan bilateral;
Terciptanya beberapa
model kelembagaan
penerapan teknologi
dan agribisnis
Terwujudnya proyeksi
permintaan dan
penawaran komoditas
pertanian utama dan
indikator
pembangunan
pertanian dan
pedesaan, 2015-2019

Terciptanya beberapa
paket alternatif
rekomendasi
kebijakan dan
program pertanian dan
pedesaan

1.1.Jumlah rekomendasi
kebijakan terkait
pengelolaan sumberdaya
pertanian dan
pembangunan
infrastruktur pertanian
1.2.Jumlah rekomendasi
kebijakan terkait dengan
penguatan daya saing dan
perlindungan usaha
pertanian-bioindustri
1.3. Jumlah rekomendasi
kebijakan terkait makro
ekonomi yang mendorong
pertumbuhan sektor
pertanian
2.1. Jumlah rekomendasi
kebijakan terkait
pengembangan
kelembagaan dan
peraturan mendorong
iklim usaha yang kondusif
3.1. Jumlah rekomendasi
kebijakan terkait
ketahanan pangan,
pengentasan kemiskinan
dan pembangunan
pedesaan
3.2 Jumlah rekomendasi
kebijakan terkait dinamika
ekonomi pertanian dan
perdesaan
4.1.Jumlah rekomendasi
kebijakan terkait dengan
isu-isu kebijakan aktual

TOTAL REKOMENDASI KEBIJAKAN
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2
Rekomendasi
kebijakan

2
Rekomendasi
kebijakan

100

2
Rekomendasi
kebijakan

2
Rekomendasi
kebijakan

100

1
Rekomendasi
kebijakan

1
Rekomendasi
kebijakan

100

4
Rekomendasi
kebijakan

4
Rekomendasi
kebijakan

100

2
Rekomendasi
kebijakan

2
Rekomendasi
kebijakan

100

1
Rekomendasi
kebijakan

1
Rekomendasi
kebijakan

100

10
Rekomendasi
kebijakan

14
Rekomendasi
kebijakan

140

22

26

118
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3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Analisis dan evaluasi capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian tahun 2016 menurut penetapan sasaran strategis yakni ”tersedianya
rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka pembangunan
pertanian” yang diuraikan secara rinci menjadi 4 (empat) sasaran akhir sesuai
dengan rencana strategis (Renstra 2015-2019) sebagai berikut:
Sasaran 1 :

Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi, serta analisis
yang berkaitan dengan:
(a)

Pengelolaan sumberdaya pertanian, penguatan usaha
pertanian-bioindustri, ketahanan pangan, dan pengentasan
kemiskinan

(b)

Kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral,
regional dan bilateral

Untuk mencapai Sasaran-1, diukur dengan keluaran (output) tiga
indikator kinerja, yakni: (1) Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan
sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian, (2) Jumlah
rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan perlindungan
usaha pertanian-bioindustri, dan (3) Jumlah rekomendasi kebijakan terkait
tentang makro ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian.
Pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja tersebut disajikan pada
Tabel 2.
Tabel 2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran-Satu Pusat Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2016
Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait
pengelolaan sumberdaya pertanian dan
pembangunan infrastruktur pertanian

2 Rekomendasi
kebijakan

2 Rekomendasi
kebijakan

100

1.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait
dengan penguatan daya saing dan perlindungan
usaha pertanian-bioindustri

2 Rekomendasi
kebijakan

2 Rekomendasi
kebijakan

100

1.3. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait
tentang makro ekonomi yang mendorong
pertumbuhan sektor pertanian

1 Rekomendasi
kebijakan

1 Rekomendasi
kebijakan

100

Tabel 2 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran pertama yang
telah ditargetkan dalam tahun 2016 dapat dicapai dengan baik. Hal ini dapat
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dilihat dari capaian indikator kinerja Sasaran-1 yang seluruhnya terealisir 100
persen dari target yang ditetapkan. Sasaran satu tersebut dicapai melalui tiga
program/kegiatan,

yaitu:

(1)

Pengkajian

Kebijakan

Sumberdaya

Alam,

Infrastruktur dan Investasi Pertanian, (2) Pengkajian Kebijakan Penguatan dan
Perlindungan Usaha Pertanian-Bioindustri, serta (3) Pengkajian makro ekonomi
yang

mendorong

pertumbuhan

sektor

pertanian,

yang

keseluruhannya

dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan.
Rincian kegiatan untuk mencapai Sasaran-1 tersebut diuraikan secara
lebih lengkap sebagai berikut :
Pertama, indikator kinerja sasaran “terwujudnya sistem pengetahuan,
data

dan

informasi

serta

analisis

yang

berkaitan

dengan

pengelolaan

sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian”, dicapai
melalui program Pengkajian Kebijakan Sumberdaya Alam, Infrastruktur, dan
Investasi Pertanian yang dilakukan dengan 2 (dua) kegiatan yakni: (a) Studi
Kebijakan Sistem Pengelolaan Irigasi Mendukung Pencapaian dan Keberlanjutan
Swasembada Pangan; dan (b) Analisis Sumber-Sumber Pertumbuhan Produksi
Jagung dan Kedelai. Masukan (input)

yang dipakai untuk mendukung

keberhasilan pencapaian hasil kegiatan yang terkait dengan sasaran 1.1 tersebut
adalah sumberdaya manusia yakni peneliti dan dukungan dana yang bersumber
dari APBN. Hasil kegiatan yang terkait dengan sasaran 1.1 tersebut selanjutnya
disampaikan untuk kepentingan dan dimanfaatkan oleh stakeholder utama yakni
pimpinan Kementerian Pertanian. Serapan dana dari “Sasaran 1.1.” yang
bersumber dari APBN mencapai 91,21 persen. Output kedua kegiatan tersebut
secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.

Kedua, indikator kinerja sasaran “terwujudnya sistem pengetahuan, data
dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan penguatan daya saing dan
perlindungan usaha pertanian-bioindustri”, dicapai melalui program Pengkajian
Kebijakan Penguatan dan Perlindungan Usaha Pertanian-Bioindustri, yang
diimplementasikan dalam 2 (dua) kegiatan yakni: (a) Kajian Daya Tahan Sektor
Pertanian terhadap Gangguan Faktor Eksternal dan Kebijakan yang Diperlukan,
(b) Pemetaan Daya saing Pertanian Indonesia (lanjutan). Serapan dana dari
“Sasaran 1.2.” mencapai 96,36 persen. Target dan realisasi output kegiatan
tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Ketiga, indikator kinerja sasaran “terwujudnya sistem pengetahuan, data
dan informasi, serta analisis yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro
dan perdagangan multilateral, regional dan bilateral”, dicapai melalui program
Pengkajian Kebijakan Ekonomi Makro dan Perdagangan Internasional yang
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dilakukan dengan 1 (satu) kegiatan
Perdagangan

antar

Pulau

dalam

yakni: Kajian Peningkatan Kinerja

Mendukung

Pengembangan

Komoditas

Pertanian. Masukan (input) yang dipakai untuk mendukung keberhasilan
pencapaian hasil kegiatan yang terkait dengan sasaran 1.3 tersebut adalah
sumberdaya manusia yakni peneliti dan dukungan dana yang bersumber dari
APBN. Hasil kegiatan yang terkait dengan sasaran 1.3 tersebut selanjutnya
disampaikan untuk kepentingan dan dimanfaatkan oleh stakeholder utama yakni
pimpinan Kementerian Pertanian. Serapan dana dari “Sasaran 1.3.” yang
bersumber dari APBN mencapai 95,12 persen. Output kegiatan tersebut secara
lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Target dan Realisasi Output Kegiatan yang Terkait dengan Sasaran 1.1.
dan Sasaran 1.2. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun
2016
No.
1.1.1.

1.1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.3.1.

Kegiatan
Studi Kebijakan Sistem
Pengelolaan Irigasi
Mendukung Pencapaian dan
Keberlanjutan Swasembada
Pangan
Analisis Sumber-Sumber
Pertumbuhan Produksi
Jagung dan Kedelai
Pemetaan Daya Saing
Pertanian Indonesia
Kajian Daya Tahan Sektor
Pertanian terhadap
Gangguan Faktor Eksternal
dan Kebijakan yang
Diperlukan
Kajian Peningkatan Kinerja
Perdagangan antar Pulau
dalam Mendukung
Pengembangan Komoditas
Pertanian

Target
1
Rekomendasi
Kebijakan

Realisasi (Output)
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait
dengan Kebijakan Sistem Pengelolaan
Irigasi Mendukung Pencapaian dan
Keberlanjutan Swasembada Pangan

1
Rekomendasi
Kebijakan
1
Rekomendasi
Kebijakan
1
Rekomendasi
Kebijakan

1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait
dengan Sumber-Sumber Pertumbuhan
Produksi Jagung dan Kedelai
1 Rekomendasi yang terkait dengan
Pemetaan Daya Saing Pertanian Indonesia

1
Rekomendasi
Kebijakan

1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait
dengan Peningkatan Kinerja Perdagangan
antar Pulau dalam Mendukung
Pengembangan Komoditas Pertanian

1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait
dengan Daya Tahan Sektor Pertanian
terhadap Gangguan Faktor Eksternal dan
Kebijakan yang Diperlukan

Keluaran (output) yang telah dicapai dari kegiatan penelitian pada
sasaran satu diuraikan sebagai berikut.

Studi Kebijakan Sistem Pengelolaan Irigasi Mendukung Pencapaian
dan Keberlanjutan Swasembada Pangan
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air dan
pemberlakuan kembali Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang
Pengairan berimplikasi serius pada sistem pengelolaan irigasi. UU No. 11 Th
1974 lebih kondusif untuk menjamin hak petani atas air, tetapi belum memadai
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untuk menjawab tantangan sehingga pengayaan materi dan penyempurnaan
perlu dilakukan. Alasannya, suasana kebatinan dan kondisi obyektif ketika UU
No. 11 Th 1974 dibuat sangat berbeda dengan situasi dan kondisi saat ini.
Pemerintah tengah mempersiapkan penyempurnaan tersebut dan untuk itu
membutuhkan masukan berbasis kajian empiris maupun tinjauan ulang
kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan penelitian ini ditujukan untuk
menjawab kebutuhan tersebut, khususnya dalam konteks pengelolaan irigasi
yang kondusif untuk pencapaian swasembada pangan yang berkelanjutan.

Analisis Sumber-Sumber Pertumbuhan Produksi Jagung dan Kedelai
Pertumbuhan produksi jagung dan kedelai pada 5 tahun terakhir semakin lambat
dibanding periode 5 tahun sebelumnya. Sebagian besar pertumbuhan produksi
jagung didorong oleh peningkatan produktivitas sedangkan pertumbuhan
produksi kedelai lebih disebabkan oleh peningkatan luas panen dan hanya
sebagian kecil yang berasal dari peningkatan produktivitas. Peluang peningkatan
produksi jagung dan kedelai umumnya relatif kecil di Pulau Jawa karena
produktivitas yang dicapai petani telah sangat mendekati potensi produktivitas
yang tersedia. Oleh karena itu upaya peningkatan produksi jagung dan kedelai
yang ditempuh melalui program peningkatan produktivitas seyogyanya lebih
diutamakan di luar Pulau Jawa.

Pemetaan Daya Saing Pertanian Indonesia
Dalam menghadapi persaingan global di masa mendatang, daya saing tiap
provinsi di Indonesia menjadi persoalan utama agar para pelaku usaha di sektor
pertanian dapat bersaing di pasar global. Hasil analisis menunjukkan bahwa
provinsi di Indonesia menurut kabupaten dapat dikelompokkan menjadi tiga
kategori yaitu: (1) provinsi yang yang didominansi kabupaten daya saing tinggi,
(2) provinsi yang didominansi kabupaten daya saing sedang, dan (3) provinsi
yang didominasi kabupaten daya saing rendah. Ketiga kategori tersebut
memerlukan arah kebijakan yang berbeda, namun secara umum kebijakan perlu
difokuskan pada arah peningkatan daya saing melalui peningkatan kapasitas
permintaan, kapasitas persaingan usaha, dan kapasitas inovasi serta
kelembagaan pertanian.

Kajian Daya Tahan Sektor Pertanian terhadap Gangguan Faktor
Eksternal dan Kebijakan yang Diperlukan
Gangguan eksternal seperti kekeringan yang sangat panjang umumnya dapat
diprediksi sebelumnya. Pemerintah hendaknya memberi peringatan dini kepada
petani sehingga petani dapat lebih siap menghadapi bencana kekeringan
tersebut. Bantuan pemerintah sebaiknya bersifat tepat-guna untuk jangka
pendek dan dapat meningkatkan kemampuan kelembagaan petani dalam jangka
panjang. Petani juga harus mempunyai sumber pendapatan dari luar usahatani
agar memiliki daya tahan yang baik terhadap guncangan eksternal. Upaya untuk
bertahan dari iklim ekstrim dengan mengganti varietas atau komoditas harus
dibarengi dengan adanya akses pasar, sehingga petani dapat merasakan
manfaat dari keputusan yang dibuat. Sekolah lapangan iklim hendaknya dapat
dilihat secara dinamis.
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Kajian Peningkatan Kinerja Perdagangan antar
Mendukung Pengembangan Komoditas Pertanian

Pulau

dalam

Dengan menggunakan konsep kointegrasi harga pada analisis transmisi harga
dengan metode Error Correction Method (ECM) dan ECT dapat disimpulkan
bahwa keterkaitan harga antar pasar untuk masing-masing komoditas beras,
bawang merah dan cabai merah terjadi dengan derajat integrasi pasar yang
relatif sempurna. Terkait dengan dinamika jangka pendek, terbukti bahwa harga
GKP dapat menjelaskan harga beras medium. Harga bawang merah dan cabai
merah besar di pasar Semarang masih menjadi penjelas harga bawang merah di
pasar lainnya. Sementara harga cabai merah keriting di pasar Padang terbukti
secara signifikan menjelaskan variasi harga cabai merah keriting di pasar lain.

Sasaran 2 :

Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi dan
agribisnis

Indikator kinerja Sasaran-2, yakni “terciptanya beberapa model
kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis”, yang dicapai melalui keluaran
(output) program Pengkajian Kebijakan Sistem Inovasi, Pengembangan SDM dan
Kelembagaan dan Regulasi Pertanian melalui 4 (empat) kegiatan, yakni: (a)
Evaluasi Rancangan, Implementasi dan Dampak Bantuan Mekanisasi Terhadap
Percepatan Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai; (b) Analisis Kinerja
dan Potensi Sistem Resi Gudang untuk Sumber Pembiayaan, Stabilisasi Harga
dan Peningkatan Pendapatan Petani Jagung dan Kedelai ; dan (c) Kajian Sistem
dan Kebijakan Standarisasi dan Sertifikasi Mutu Komoditas Pertanian Strategis,
(d) Pengkajian Pola Pembibitan Ternak Mendukung Implementasi Legislasi
Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Sapi Potong. Output kedua kegiatan
tersebut secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4. Serapan dana dari sasaran
kedua yang bersumber dari APBN mencapai 90,91 persen.
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Tabel 4. Target dan Realisasi Output Kegiatan yang Terkait dengan Sasaran-Dua
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2016
No.
2.a.

2.b.

2.c.

2.d.

Kegiatan
Evaluasi Rancangan,
Implementasi dan Dampak
Bantuan Mekanisasi
Terhadap Percepatan
Peningkatan Produksi Padi,
Jagung dan Kedelai
Analisis Kinerja dan Potensi
Sistem Resi Gudang untuk
Sumber Pembiayaan,
Stabilisasi Harga dan
Peningkatan Pendapatan
Petani Jagung dan Kedelai
Kajian Sistem dan Kebijakan
Standarisasi dan Sertifikasi
Mutu Komoditas Pertanian
Strategis
Pengkajian Pola Pembibitan
Ternak Mendukung
Implementasi Legislasi
Pengembangan Wilayah
Sumber Bibit Sapi Potong

Target
1
Rekomendasi
Kebijakan

Realisasi (Output)
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait
dengan Rancangan, Implementasi dan
Dampak Bantuan Mekanisasi Terhadap
Percepatan Peningkatan Produksi Padi,
Jagung dan Kedelai

1
Rekomendasi
Kebijakan

1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait
dengan Kinerja dan Potensi Sistem Resi
Gudang untuk Sumber Pembiayaan,
Stabilisasi Harga dan Peningkatan
Pendapatan Petani Jagung dan Kedelai

1
Rekomendasi
Kebijakan

1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait
dengan Sistem dan Kebijakan Standarisasi
dan Sertifikasi Mutu Komoditas Pertanian
Strategis
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait
dengan Pola Pembibitan Ternak
Mendukung Implementasi Legislasi
Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Sapi
Potong

1
Rekomendasi
Kebijakan

Keluaran (output) yang telah dicapai dari kegiatan penelitian pada
sasaran dua diuraikan sebagai berikut.

Evaluasi Rancangan, Implementasi dan Dampak Bantuan Mekanisasi
Terhadap Percepatan Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai
Hasil kajian menunjukkan bahwa hampir di semua lokasi kajian program bantuan
mekanisasi pertanian yang dirancang belum sepenuhnya terimplementasi dengan
baik di tingkat lapangan. Hal ini menyebabkan kinerja program bantuan secara
keseluruhan di lokasi kajian tidak efisien dengan rata-rata nilai efisiensi sebesar
85% (CRS) dan 94% (VRS), dengan pencapaian efisiensi skala optimal ( optimal
scale efficiency) sebesar 86%. Meskipun demikian keberadaan program tersebut
mampu menurunkan biaya penggunaan tenaga kerja, meningkatkan produktivias
serta kinerja usahatani padi, jagung dan kedelai, walaupun tidak signifikan.
Untuk itu, penggunaan dan penerapan alsintan yang tepat dan sesuai kondisi
spesifik lokasi, termasuk revitalisasi bantuan alsintan dan pendampingan sangat
diperlukan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas program bantuan
mekanisasi pertanian.

Analisis Kinerja dan Potensi Sistem Resi Gudang untuk Sumber
Pembiayaan, Stabilisasi Harga dan Peningkatan Pendapatan Petani
Jagung dan Kedelai
Pengembangan penyelenggaraan SRG jagung ke depan masih memerlukan
dukungan dari berbagai fihak baik dari institusi teknis, peran pemerintah daerah
provinsi dan kabupaten serta pemerintah pusat, lembaga-lembaga pendukung
lainnya. Peran dan kebijakan pemerintah daerah melalui Pimpinan Daerah untuk
mendorong percepatan penyelenggaraan maupun pelaksanaan SRG di
daerahnya, menjadi bagian strategis untuk mendapatkan dukungan para pihak
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yang terkait di lingkup pemerintahan daerah, serta para pelaku lainnya dalam
pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SRG yang lebih baik ke depan.

Kajian Sistem dan Kebijakan Standarisasi dan Sertifikasi Mutu
Komoditas Pertanian Strategis
Menghadapi persaingan dan upaya merebut pasar regional, Indonesia berupaya
meningkatkan standar mutu produknya. Indonesia telah menetapkan Standar
Nasional Indonesia (SNI) dan standar mutu budidaya dan produk pertanian, baik
produk segar maupun produk olahan, pada komoditi pangan strategis tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Penerapan sistem sertifikasi
mutu produk pertanian dilakukan pada berbagai tingkatan dan berbeda untuk
setiap sub sektor, mulai dari registrasi kebun, registrasi produk pangan segar
asal tumbuhan (PSAT), sertifikasi produk GAP dalam bentuk Prima dan sertifikasi
produk organik. Penerapannya diantara komoditi disetiap sub sektor berbeda.
Penerapan standar dan sertifikasi produk pertanian dinilai masih relatif kecil
dibanding potensinya.

Pengkajian Pola Pembibitan Ternak Mendukung Implementasi Legislasi
Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Sapi Potong
Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) Konsep pengembangan wilayah sumber
bibit sapi potong yang dituangkan dalam berbagai produk legislasi dinilai sudah
cukup memadai dan direspons dengan berbagai kegiatan pendukung. Namun
implementasi legislasi di lapangan belum semua baik; (2) Untuk dapat
memproduksi bibit sesuai standar, Pola KTT intensif berpotensi dijadikan basis
pengembangan, sedangkan pola KTT semiintensif lebih berpotensi sebagai pusat
pembiakan; (3) Pola pembibitan yang ada perlu dibangun secara sinergis sesuai
fungsi dan peran, serta mendapat perhatian tidak hanya dalam memproduksi
tetapi menampung hasilnya; (4) Jejaring kerja sistem perbibitan sapi potong
yang ada sudah terbangun dengan baik, masih diperlukan peningkatan kualitas
dan frekuensi hubungan.

Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas
Sasaran 3 :

pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan
pedesaan, 2015 – 2019

Untuk mencapai Sasaran-3 yakni “terwujudnya proyeksi permintaan dan
penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian
dan pedesaan, 2015 – 2019” tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja
yang dicapai melalui dua program, yaitu: (3.1.) Program Pengkajian Kebijakan
Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Pedesaan, (3.2)
Program Penelitian Dinamika Ekonomi Pertanian dan Perdesaan. Pencapaian
target dari masing-masing indikator kinerja pada Sasaran-3 tersebut dipaparkan
pada Tabel 5.
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Indikator kinerja sasaran 3.1. dicapai melalui keluaran (output) dari 2
(dua) kegiatan, yakni: (1) Dinamika Karakteristik Pertanian dan Ekonomi
Perdesaan 2003-2013, (2) Dinamika Pola Konsumsi Pangan dan Implikasinya
Terhadap Pengembangan Komoditas Pertanian. Jika dilihat input dari sisi
penyerapan anggaran yang digunakan untuk mendukung kedua kegiatan
tersebut terealisir rata-rata 91,98 persen dari target yang telah ditetapkan.
Tabel 5. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran-Tiga Pusat Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2016
Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

3.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait
dengan kemadirian dan ketahanan pangan,
pengentasan kemiskinan dan pembangunan
pedesaan

2 Rekomendasi
kebijakan

2 Rekomendasi
kebijakan

100

3.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait
dengan estimasi parameter dan indikator yang
diperlukan sebagai bahan dalam pengkajian
kebijakan serta evaluasi dinamika perekonomian
desa dan pertumbuhan sektor pertanian

1 Rekomendasi
kebijakan

1 Rekomendasi
kebijakan

100

Program

Penelitian

Dinamika

Ekonomi

Pertanian

dan

Pedesaan,

dilakukan melalui satu kegiatan yakni: Panel Petani Nasional: Dinamika Indikator
Pembangunan Pertanian dan Perdesaan di Agroekosistem Lahan Sawah.
Selanjutnya, jika dilihat input dari sisi penyerapan anggaran yang digunakan
untuk mendukung kedua kegiatan tersebut rata-rata terealisir 97,20 persen dari
target yang telah ditetapkan. Secara rinci, output kegiatan kegiatan yang terkait
dengan sasaran tiga tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Target dan Realisasi Output Kegiatan yang Terkait dengan Sasaran-Tiga
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2016
No.
3.1.1.
3.1.2.

3.2.1

Kegiatan
Dinamika Karakteristik
Pertanian dan Ekonomi
Perdesaan 2003-2013
Dinamika Pola Konsumsi
Pangan dan Implikasinya
Terhadap Pengembangan
Komoditas Pertanian
Panel Petani Nasional:
Dinamika Indikator
Pembangunan Pertanian
dan Perdesaan di
Agroekosistem Lahan
Sawah
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Target
1
Rekomendasi
Kebijakan
1
Rekomendasi
Kebijakan
1
Rekomendasi
Kebijakan

Realisasi (Output)
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait
dengan Dinamika Karakteristik Pertanian
dan Ekonomi Perdesaan 2003-2013
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait
dengan Dinamika Pola Konsumsi Pangan
dan Implikasinya Terhadap Pengembangan
Komoditas Pertanian
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait
dengan Dinamika Indikator Pembangunan
Pertanian dan Perdesaan di Agroekosistem
Lahan Sawah
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Dinamika Karakteristik Pertanian dan Ekonomi Perdesaan 2003-2013
Hasil analisis data Sensus Pertanian tahun 2003 dan 2013 menunjukan bahwa:
(1) Rumah tangga pengguna lahan di lokasi penelitian Pulau Jawa, periode 20032013 terjadi penurunan antara 20,32 - 28,34 persen; (2) Secara umum petani di
Indonesia didominasi oleh laki-laki (75%), lebih dari 50 persen rumah tangga
pertanian di Indonesia berada pada kelompok usia 35-54 tahun; (3) Kegiatan
usaha pertanian merupakan sumber pendapatan terbesar bagi rumah tangga
pertanian. Kontribusi usaha pertanian pada tahun 2003 dan 2013 masing-masing
sebesar 44,12% dan 46,74% terhadap total pendapatan RT pertanian. Untuk
meningkatkan pendapatan dari kegiatan pertanian diperlukan dukungan
teknologi untuk peningkatan produktivitas, serta harga yang memberikan
keuntungan bagi petani. Di samping itu, diperlukan upaya memperluas luas
kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di kegiatan nonpertanian. (4)
Upaya meningkatkan usaha di sektor pertanian memiliki peran starategis dalam
meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian.

Dinamika Pola Konsumsi Pangan
Pengembangan Komoditas Pertanian

dan

Implikasinya

Terhadap

Hasil analisis data Susenas (BPS) tahun 2002 dan 2014 menunjukkan bahwa
pada selang waktu 2002 - 2014: (1) Pangsa pengeluaran pangan rata-rata
rumah tangga menurun, pengeluaran non-pangan meningkat. Penurunan
pengeluaran rumahtangga untuk pangan terjadi pada kelompok padi-padian,
penurunan terbesar terjadi pada kelas pendapatan rendah, disusul kelompok
berpendapatan sedang dan tinggi; (2) Secara agregat, terjadi penurunan
konsumsi energi dan protein, namun, pangsa protein hewani meningkat; (3)
Prevalensi rumahtangga yang tahan pangan menurun baik secara agregat,
menurut wilayah, dan menurut kelompok pendapatan; (4) Diversifikasi konsumsi
pangan rata-rata rumah tangga di Indonesia mengalami peningkatan. Kebijakan
pangan melalui program yang terintegrasi dari hulu hingga hilir mulai dari sisi
produksi-distribusi-pengolahan-konsumsi dari berbagai bahan pangan berbasis
sumberdaya lokal. Program peningkatan produksi beras oleh pemerintah sudah
sesuai dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa elastisitas pendapatan
beras masih tinggi. Namun demikian mengingat bahwa elastisitas pendapatan
pangan utama lainnya juga tinggi, maka dalam perencanaan produksi bahan
pangan perlu juga dilakukan secara proporsional sesuai dengan permintaan.

Panel Petani Nasional: Dinamika Indikator Pembangunan Pertanian
dan Perdesaan di Agroekosistem Lahan Sawah
Kajian empiris diperoleh hasil bahwa dinamika sosial ekonomi masyarakat
pertanian diperdesaan masih tetap menggantungkan sektor pertanian sebagai
kesempatan kerja dan sumber matapencaharian utama. Dinamika luas
penguasaan lahan sawah rumah tangga petani baik diperdesaan Jawa maupun
Luar Jawa menunjukkan luas penguasaan yang kecil dan makin mengecil.
Dinamika struktur tenaga kerja di perdesaan semakin didominasi tenaga kerja
usia produktif, namun kualitas tenaga kerja relatif rendah. Dinamika tingkat
penerapan teknologi budidaya, mekanisasi pertanian dan pencapaian
produktivitas usahatani padi meningkat. Terjadi peningkatan konsumsi pangan
dari sisi kuantitas, namun dari sisi kualitas terjadi penurunan. Hingga kini belum
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terjadi penurunan pangsa pengeluaran untuk pangan secara nyata terhadap total
pengeluaran pangan. Dinamika nilai tukar pendapatan rumah tangga petani pada
periode 2010-2016 mengalami peningkatan secara nyata. Tingkat kemiskinan
diperdesaan secara umum mengalami penurunan, kelompok miskin adalah
petani kecil dan buruh tani.

Sasaran 4

Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan dan
program pertanian dan pedesaan

Indikator kinerja sasaran empat, yakni “Jumlah rekomendasi kebijakan
terkait dengan isu-isu kebijakan aktual oleh stakeholder”, dicapai melalui
program Evaluasi Tanggap Cepat Atas Isu Kebijakan Aktual, dengan 2 (dua)
kegiatan yakni: (1) Kajian Analisis Kebijakan Responsif dan Antisipatif Isu-isu
Komoditas Strategis, (2) Kajian Analisis Kebijakan Responsif dan Antisipatif
Komoditas Andalan Lainnya. Kegiatan Anjak yang target awalnya adalah
menghasilkan 10 rekomendasi kebijakan yang terkait dengan isu-isu kebijakan
aktual, hingga akhir tahun 2016 menghasilkan 14 rekomendasi lebih besar dari
target yang ditetapkan, dengan topik sebagai berikut:
1. Analisis Dukungan (Support) Pemerintah terhadap Sektor Pertanian:
1995-2025
2. Dampak Teknologi Gerakan Penerapan-Pengelolaan tanaman Terpadu
(GP-PTT) terhadap Peningkatan Produksi dan pendapatan Petani
3. Kajian Situasi Pasar Komoditas Broiler: Akar Permasalahan dan
Prospek Pengembangannya
4. Dampak Paket Kebijakan X terhadap Industri Hortikultura
5. Upaya Peningkatan Produksi Berkelanjutan Komoditas Perkebunan
Utama: Gula, Tebu dan Kakao
6. Konsumsi Pangan Hewani dalam Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
Kota dan Desa di Indonesia
7. Analisis pada Trans Pacific Partnership (TPP) Agreement
8. Outlook Komoditas Pangan Strategis Tahun 2015-2019
9. Reposisi Kelembagaan dan Tupoksi Kementerian Pertanian dalam
Mempercepat Terwujudnya Kedaulatan Pangan
10. Model Pengembangan Agribisnis Padi: Analisis Ekonomi dan
Kelembagaan Pemanfaatan Alsintan
11. Review dan Perumusan Indikator Kesejahteraan Petani
12. Kajian Kebijakan Tataniaga Beras, Bawang Merah, dan Daging Sapi
Mendukung Kedaulatan Pangan
13. Evaluasi dan Penyesuaian Arah Kebijakan Dalam Undang-Undang
Pertanian untuk Mempercepat Terwujudkan Kedaulatan Pangan
14. Pemetaan Produksi Wilayah Perbatasan untuk Mendukung Ekspor
Pelaksanaan kegiatan Anjak tersebut bersifat khusus, yakni penugasan
penelitiannya secara ad-hoc melalui penunjukan oleh Kepala Pusat sesuai
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dengan isu-isu aktual di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang
berkembang selama tahun 2016. Peneliti yang ditugaskan dalam kegiatan Anjak
tersebut disesuaikan kapabilitasnya dengan topik penelitian yang dilakukan.
Realisasi dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah 88,51 persen dari target
Pagu Rp. 1.035.580.000,-. Beberapa informasi penting yang dihasilkan dari
kegiatan anjak dapat dijelaskan sebagai berikut.
Kajian Situasi Pasar Komoditas Broiler: Akar Permasalahan dan
Prospek Pengembangannya
Industri broiler merupakan basis ekonomi yang berpotensi tinggi dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, karena kontribusi
terhadap kebutuhan daging nasional mencapai 65 persen. Regulasi terkait sektor
broiler kurang berpihak pada peternak rakyat sehingga berpengaruh terhadap
situasi pasar unggas domestik, di mana pasar unggas baik pada pasar input,
sektor budidaya, dan sektor hilir (pengolahan hasil dan pemasaran broiler)
dikuasai oleh perusahaan peternakan sekala besar. Pemerintah sebaiknya
memberi fasilitas agar peternak rakyat (peternak mandiri) mampu memelihara
ayam ras pedaging (broiler) lebih dari 5.000 ekor yang tergabung dalam
kelompok peternak mandiri, sehingga mampu memenuhi skala angkut pakan,
penjualan hasil, dan mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga secara
layak.
Review dan Perumusan Indikator Kesejahteraan Petani
Pilihan tindak lanjut bagi Kementerian Pertanian dalam upaya menyesuaikan
indikator-indikator kesejahteraan petani ke depan adalah: (1) Bekerjasama
dengan BPS dalam menyesuaikan dan melengkapi NTP: Menghitung NTF dan
indeks komposit yang memperhitungkan sumbangan pendapatan dari usaha
pertanian, dan (2) Melakukan perhitungan indikator baru dan khusus
kesejahteraan petani oleh Kementerian Pertanian sendiri (bila BPS tidak bersedia
bekerjasama): Indeks Kebahagiaan Petani Indonesia (IKPI) yang bersifat
multidimensi.
Upaya Peningkatan Produksi Berkelanjutan Komoditas Perkebunan
Utama: Gula, Tebu dan Kakao
Perlu dibangun sistem insentif dalam pengembangan kakao ke depan, baik
melalui inovasi teknologi maupun rekayasa kelembagaan dan sosial, sehingga
perkebunan kakao dapat menjadi sumber pendapatan utama petani kakao.
Sistem insentif ini akan mendorong petani untuk mengelola tanaman kakao
secara intensif dan juga melakukan pengolahan biji kakao secara baik, yang
pada akhirnya menghasilkan biji kakao yang kualitasnya baik dan konsisten
memenuhi standar.
Apabila upaya pencapaian swasembada gula masih menjadi salah satu target
kebijakan pangan nasional, selain melalui perbaikan produktivitas maka upaya
perluasan areal tanam tebu masih mutlak perlu dilakukan. Pengembangan
kawasan tebu harus terintegrasi dengan PG, dan sebaliknya. Konsep yang
dikembangkan Ditjenbun sudah memadai, yaitu pola pengembangan dilakukan
berdasarkan kawasan dengan memperhatikan kondisi agroklimat dan memenuhi
skala ekonomi sebagai sebuah kawasan yang terpadu dengan PG dan didukung
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dengan infrastruktur yang memadai. Untuk merealisasikan konsep
pengembangan tersebut dukungan dari K/L terkait dan pemda yang kuat dan
konkrit sangat diperlukan.
Konsumsi Pangan Hewani dalam Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
Kota dan Desa di Indonesia
Daging sapi ternyata dikonsumsi sedikit rumah tangga, dengan angka partisipasi
sekitar 4%. Daging sapi dijadikan salah satu dari lima pangan penting yang
diupayakan peningkatan produksinya untuk mencapai swasembada, namun
sasaran tersebut belum pernah tercapai. Selain itu harga per kg daging sapi
relatif mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah.
Tingkat partisipasi konsumsi rumah tangga untuk daging ayam ras cukup besar,
yaitu sekitar 30%, dengan volume produksi domestik yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan, dan harga per kg daging ayam (juga per gram protein)
relatif murah dibandingkan daging sapi. Sehubungan itu, untuk mencapai
sasaran yang lebih besar yaitu perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui
perbaikan kualitas pangan yang dikonsumsinya, sasaran swasembada daging
sapi sebaiknya ditinjau kembali, diperluas menjadi sasaran swasembada daging,
atau lebih luas lagi swasembada protein hewani asal peternakan, atau bahkan
swasembada protein hewani asal ternak dan ikan.
Model Pengembangan Agribisnis Padi: Analisis Ekonomi dan
Kelembagaan Pemanfaatan Alsintan
Prospek pengembangan agribisnis padi skala komersial tidak dapat diberlakukan
secara masal dan di semua tempat, namun perlu disesuaikan dengan potensi
wilayah. Bentuk kelembagaan pengembangan agribisnis padi skala komersial
tidak dapat diseragamkan, hal ini karena adaptasi dan inovasi kelembagaan yang
merupakan determinan eksistensi kelembagaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi
lingkungan sosial ekonomi dimana lembaga tersebut berada. Salah satu faktor
pendukung pengembangan sistem agribisnis padi skala komersial adalah
pemanfaatan peralatan mekanis. Ada tiga peralatan mekanis yang terpenting
dalam hal ini (sesuai dengan urutan prioritasnya) yaitu: traktor, combine
harvester, dan transplanter. Sesuai dengan kondisi setempat, keberadaan pompa
irigasi juga perlu diperhitungkan. Model kelembagaan pengelolaan alsintan dalam
agribisnis padi skala komersial yang akan dikembangkan perlu diintegrasikan
dengan berbagai subsistem dari kelembagaan ekonomi yang yang telah ada
untuk dapat bekerja secara sinergis.
Kajian Kebijakan Tataniaga Beras, Bawang Merah, dan Daging Sapi
Mendukung Kedaulatan Pangan
Opsi kebijakan tataniaga beras : 1) Program PUPM/TTI tidak layak untuk menjadi
model memperpendek rantai tataniaga beras karenan ongkos transaksi yang
tinggi serta terdapatnya senjang harga beras di pasar dan harga patokan yang
disepakati dalam program tersebut yang sangat besar; 2) Jejaring distribusi
beras melalui program RPK-Bulog belum dapat bersaing karena ongkos transaksi
yang juga tinggi dan infleksibilitas manajerial; 3) Pemerataan wilayah produksi
padi merupakan pilihan terbaik.
Permasalahan fenomena gejolak harga bawang merah meliputi: (1) Biaya
Produksi Bawang Merah Tinggi dan Terus Meningkat (2) Manajemen Produksi
Bawang, (3) Tataniaga Bawang Yang Mengarah Ke Oligopsoni, (4) Margin Harga
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Bawang ditingkat Produsen dan Konsumen. Sejalan dengan permasalahan di
atas, maka beberapa opsi kebijakan dapat dilakukan secara simultan: (1)
Penguatan Sistem Perbenihan, (2) Peningkatan Mutu Produksi, (3)
Pengembangan Bawang di luar Sentra Produksi, (4) Manajemen Stok Bawang,
(5) Manajemen Pemasaran Bawang.
Berdasarkan uraian kinerja di atas bahwa realisasi sasaran yang dicapai
PSEKP sampai akhir tahun 2016 secara umum seluruh sasaran yang ditetapkan
oleh PSEKP telah dapat dicapai dengan baik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini
disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan materi penelitian,
seperti proposal operasional, juklak (petunjuk pelaksanaan penelitian), outline
penelitian, serta kuesioner untuk pengumpulan data primer maupun daftar data
sekunder yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan penelitian. Namun demikian,
dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, keberhasilan penelitian tidak terlepas
dari berbagai pengaruh faktor lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun
internal. Hambatan, kendala, dan beberapa permasalahan yang dihadapi pada
saat dilakukannya penelitian dapat mempengaruhi kinerja PSEKP tahun 2016.

Faktor Pendukung Keberhasilan
Beberapa faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan
penelitian tersebut adalah:
a) Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian yang dilakukan sejak tahap
perencanaan, pelaksanaan hingga tahap akhir, termasuk diseminasi hasil
penelitian sehingga ada kontrol/pengawasan dalam setiap tahapan kegiatan
penelitian. Dengan demikian bila terjadi permasalahan-permasalahan, baik di
lapang maupun dalam proses pengolahan data, dapat segera dilakukan
antisipasi penanggulangannya.
b) Dukungan dan koordinasi manajemen penelitian, baik aspek pelayanan
keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana penelitian.
Sarana kegiatan penelitian yang telah tersedia dengan baik dalam mendukung
kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, seperti: fasilitas
komputer, jaringan internet, ruangan ber-AC, perpustakaan, sarana kendaraan,
dan lain-lain.
Faktor-faktor

eksternal

yang

mempengaruhi

keberhasilan

kegiatan

penelitian antara lain adalah telah terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara
PSEKP dengan instansi terkait, baik di lingkup Kementerian Pertanian seperti:
Direktorat Jenderal, maupun instansi di luar Kementerian Pertanian seperti Badan
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Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, Asosiasi berbagai komoditas,
Perguruan Tinggi, bahkan dengan instansi luar negeri seperti IDRC. Hal ini
memudahkan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam
penelitian.

Hambatan dan Kendala
Beberapa hambatan dan kendala terkait pelaksanaan kegiatan penelitian
tahun 2015, antara lain: (1) Penumpukan kegiatan pengolahan data penelitian pada
waktu bersamaan, baik penelitian yang sumber dananya dari APBN/DIPA dan
penelitian kerjasama lainnya, sementara SDM entri data dan pengolahan data relatif
terbatas; (2) Adanya revisi anggaran yang berulang-ulang menyebabkan kegiatan
penelitian menjadi terhambat dan perlu penyesuaian terhadap perubahan anggaran
tersebut; (3) Adanya keterlambatan peneliti dalam menyerahkan kuesioner
penelitian setelah kembali dari lapang; dan (4) Tingkat validasi data kuesioner yang
bervariasi, baik kurang akurat dalam pengisian kuesionernya atau kesalahan entri
data (human error).
Hal tersebut di atas menjadi faktor penghambat penulisan pelaporan akhir
dan mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyelesaikan tahapanan penelitian.
Selain itu, penyerapan anggaran di seluruh kegiatan penelitian PSEKP tidak dapat
terserap secara optimal.

Permasalahan
Pada tingkat organisasi, permasalahan yang masih ditemui dalam
pelaksanaan kegiatan di PSEKP adalah masih adanya kesenjangan kapasitas
peneliti junior dengan senior karena jenjang pendidikan formal maupun
pengalaman dalam kegiatan penelitian. Kesenjangan terutama mencakup
kapasitas dalam membuat proposal penelitian yang baik, penguasaan metodologi
penelitian, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis hasil
pengolahan data terutama dalam merumuskan rekomendasi kebijakan pertanian.
Pada tingkat penelusuran data di lapang, permasalahan yang kerapkali
ditemui dalam pelaksanaan kegiatan PSEKP adalah validitas dan kelengkapan data
serta informasi di daerah kurang baik seiring dengan adanya era otonomi daerah
dan pemekaran wilayah. Padahal penelitian sosial ekonomi pertanian disamping
menggunakan data primer juga mengandalkan data sekunder.

Beberapa

permasalahan yang ditemui di lapang antara lain adalah sebagian responden
(misalnya produsen benih, pengusaha di bidang pertanian) tidak bersedia untuk
mengisi kuesioner yang disiapkan, data sekunder tingkat kecamatan yang
dibutuhkan sulit diperoleh, dokumen dan informasi serta data pendukung yang
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

31

Laporan Kinerja PSEKP 2016

dibutuhkan di lapang tidak lengkap atau bahkan tidak tersedia di lapang. Di sisi
lain, beberapa tim juga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk
memperoleh database yang valid dan akurat.

Langkah-Langkah Inisiatif Yang Diambil
Untuk mengantisipasi permasalahan kesenjangan kapabilitas peneliti,
maka upaya yang dilakukan adalah memperkuat kelompok peneliti (Kelti)
sehingga keberadaan Kelti PSEKP dapat meningkatkan kinerja PSEKP sebagai
lembaga penelitian. Selain itu, juga perlu dilakukan pelatihan yang rutin dalam
peningkatan

kemampuan

peneliti

di

bidang

pengembangan

instrumen

penelitian/metodologi, analisis data, dan pembuatan proposal penelitian yang
baik.
Untuk mengatasi permasalahan akurasi data dan informasi di tingkat
lapangan, baik data primer maupun sekunder, tim peneliti umumnya melakukan
pencarian data dari berbagai sumber/instansi lain yang terkait. Validitas dan akurasi
data dan informasi sangat penting dan memengaruhi kualitas hasil kegiatan
penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Kegiatan analisis dan
pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam lima tahun ke depan
diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi, pertimbangan dan advokasi
kebijakan dan program pembangunan pertanian bagi pengambil kebijakan
lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain, pelaku agribisnis, dan petani
yang lebih akurat, dengan didukung data kuantitatif di tingkat petani, yang
paling mutakhir.
Upaya-upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi kendala, hambatan, dan
permasalahan dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: (a) Terkait
dengan penumpukan kegiatan pengolahan data pada bulan-bulan tertentu, maka
proses input data dan pengolahan data menggunakan sistem FIFO (First In First

Out) sehingga tercipta kelancaran dalam kegiatan pelayanan penelitian, dan (b)
Meningkatkan akurasi dan kualitas entri data yang lebih akurat.

Perbandingan Capaian Kinerja Utama PSEKP Periode 2010-2014, 2015
dan 2016
Kinerja Utama PSEKP pada periode 2010-2014, 2015 dan 2016 diukur
dari tersedianya jumlah rekomendasi kebijakan bagi stakeholder dalam rangka
pembangunan pertanian, mengingat hal tersebut merupakan Indikator yang
menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program atau kegiatan. Capaian kinerja
utama PSEKP periode 2010-2014, 2015 dan 2016 menunjukkan jumlah
rekomendasi yang dihasilkan telah mencapai target pada Penentuan Kinerja yang
di tetapkan setiap tahun (Tabel 7).
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Tabel 7. Perbandingan Keluaran/Output Kegiatan Utama Penelitian Pusat Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2010-2014, 2015 dan 2016
Rekomendasi
Kebijakan
Target
Capaian
Tingkat capaian
(%)

2010
12
12
100

2011
12
24
200

2010-2014
2012 2013
21
22
28
22
133
100

2014
22
26
118

2010-2014

90
115
128

2015
22
33
150

2015-2019
2015-2019
2016
22
110
26
59
118
54

Berdasarkan sasaran utama dalam pelaksanaan kegiatan analisis dan
pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, capaian hasil kegiatan
penelitian bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian selama periode tahun
2010-2014 menunjukkan jumlah rekomendasi yang dihasilkan lebih besar dari
yang ditargetkan. Target kinerja kegiatan penelitian sosial ekonomi dan
kebijakan pertanian pada periode tersebut adalah tersedianya 90 rekomendasi
kebijakan, capaian hasil kegiatan mencapai 115 rekomendasi kebijakan atau 128
persen.
Target kinerja yang ditetapkan pada periode 2010-2014 per tahun
cenderung meningkat, target kinerja pada tahun 2010 dihasilkannya 12
rekomendasi kebijakan dan target tersebut pada tahun 2013 dan 2014 menjadi
22 rekomendasi kebijakan. Capaian hasil kegiatan tahun 2014 lebih besar
dibandingkan dengan capaian hasil pada tahun 2013. Total target kinerja
kegiatan penelitian bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian pada tahun
2013 dan 2014 adalah masing-masing “tersedianya 22 rekomendasi kebijakan
bagi stakeholder dalam rangka pembangunan pertanian”. Realisasi kinerja
kegiatan tersebut selama periode 2013 adalah 22 rekomendasi kebijakan atau
tercapai sesuai dengan target. Sementara itu, realisasi kinerja kegiatan selama
tahun 2014 adalah 26 rekomendasi. Hal ini disebabkan oleh adanya capaian
target output “Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan
sosial ekonomi pertanian” yang semula ditargetkan 12 rekomendasi kebijakan,
tercapai hingga 16 rekomendasi kebijakan (133,33%). Perlu diketahui bahwa
target dalam Renstra PSEKP TA. 2010-2014 dengan target yang ada dalam
Penetapan Kinerja tiap Tahun Anggaran sering mengalami perbedaan. Hal
tersebut disebabkan oleh perubahan dinamika sosial ekonomi pertanian yang
sedang berkembang dan perlu segera direspon secepatnya.
Pada tahun 2013, jumlah penelitian PSEKP mengalami penurunan
dibandingkan jumlah penelitian tahun 2012. Kebijakan tersebut berdasarkan hasil
evaluasi dari penelitian tahun sebelumnya dan dimaksudkan untuk efisiensi dan
efektivitas kegiatan penelitian. Selain itu, penurunan ini diharapkan dapat lebih
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memberikan peningkatan pada kualitas hasil rekomendasikan dari masingmasing penelitian. Meskipun jumlah penelitian mengalami penurunan, tetapi
realisasi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan melebihi target yang sudah
ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah rekomendasi kebijakan
pertanian terkait evaluasi dan tanggap cepat atas isu kebijakan aktual.
Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 adalah 110
rekomendasi kebijakan atau target per tahun sebanyak 22 rekomendasi
kebijakan. Pada tahun 2015 ditetapkan target kinerja 22 rekomendasi kebijakan,
terdiri dari 12 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian reguler yang
sudah ditentukan dan 10 rekomendasi kebijakan terkait evaluasi dan tanggap
cepat atas isu kebijakan aktual. Realisasi kinerja kegiatan selama tahun 2015
adalah 33 rekomendasi (150%). Hal ini disebabkan oleh adanya capaian target
output tentang jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan
sosial ekonomi pertanian yang semula ditargetkan 10 rekomendasi kebijakan,
tercapai hingga 21 rekomendasi kebijakan. Pada tahun 2016, target kinerja yang
ditetapkan sama dengan target kinerja tahun 2015 yakni 22 rekomendasi
kebijakan, terdiri dari 12 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian
reguler yang sudah ditentukan dan 10 rekomendasi kebijakan terkait evaluasi
dan tanggap cepat atas isu kebijakan aktual. Realisasi kegiatan pada tahun 2016
adalah 26 rekomendasi (118%). Sampai dengan tahun kedua periode renstra
2015-2019, capaian realisasi kinerja sebesar 59 rekomendasi kebijakan (54%)
dari 110 rekomendasi kebijakan yang ditargetkan.
Semua kegiatan penelitian tidak terlepas dari adanya monitoring dan
evaluasi yang dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap akhir,
termasuk diseminasi hasil penelitian sehingga ada kontrol atau pengawasan dalam
setiap tahapan kegiatan penelitian. Dengan demikian bila terjadi permasalahanpermasalahan, baik di lapang maupun dalam proses pengolahan data, dapat segera
dilakukan antisipasi penanggulangannya. Selain itu, juga adanya dukungan dan
koordinasi manajemen penelitian, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan
data, perpustakaan, publikasi, dan sarana penelitian terhadap kegiatan
penelitian.
Kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian
ke depan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi, pertimbangan dan
advokasi kebijakan dan program pembangunan pertanian bagi pengambil
kebijakan lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain, pelaku agribisnis dan
petani yang lebih akurat, dengan didukung data kuantitatif maupun kualitatif di
tingkat petani yang paling mutakhir.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

34

Laporan Kinerja PSEKP 2016

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Pusat Sosial Ekonomi
dan Kebijakan Pertanian secara umum berhasil dalam mencapai sasaran dengan
baik. Anggaran PSEKP tahun 2016 disusun berdasarkan variabel jenis
pengeluaran dan variabel kegiatan. Variabel jenis pengeluaran dibedakan
menurut belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sementara itu
variabel kegiatan dibedakan menurut jenis kegiatan, yakni: Kegiatan utama
mencakup Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, serta kegiatan
Penunjang yang mencakup: (a) Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan;
(b) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; (c) Pelayanan
publik atau birokrasi, dan (d) Perawatan sarana.
Total pagu anggaran PSEKP dalam DIPA TA. 2016 berdasarkan revisi
terakhir (31 Desember 2016) adalah sebesar Rp. 38.839.352.000,- yang terdiri
dari (1) Belanja Pegawai Rp

14.204.956.000;

(2) Belanja Barang Rp

13.824.868.000,- dan (3) Belanja Modal Rp 10.809.528.000. Perkembangan
pelaksanaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2016
per 31 Desember 2016 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 9 dan 10. Tampak
bahwa realisasi capaian keuangan secara total mencapai Rp 37.062.658.532
(95,43%), terdiri dari pengeluaran untuk belanja pegawai yang sudah
direalisasikan yakni Rp 14.165.650.457 (99,72%), sementara untuk belanja
barang yang sudah direalisasikan Rp 12.576.522.428 (90,97%) dan untuk
belanja modal yang sudah direalisasikan Rp 10.320.485.647 (95,48%). Dengan
demikian sisa anggaran per 31 Desember 2016 adalah Rp 1.776.693.468
(4,57%).
Perkembangan

Pelaksanaan

kegiatan

Pusat

Sosial

Ekonomi

dan

Kebijakan Pertanian TA. 2016 per 31 Desember 2016 menunjukkan bahwa
capaian fisik mencapai 100 persen, demikian pula dengan capaian serapan
keuangan mencapai 95,43 persen (Tabel 8 dan 9). Sementara untuk kegiatan
penelitian dan pengembangan bidang sosial ekonomi, capaian kegiatannya
terserap Rp. 4.819.752.896.- (92,86%) dari pagu anggaran yang direncanakan
sebesar Rp. 5.190.263.000,-. Kendala utama capaian serapan tersebut karena
keterbatasan waktu pelaksanaan dan adanya revisi anggaran sebanyak empat
kali. Selanjutnya rincian keuangan dilihat menurut penetapan sasaran pada Pusat
Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2016, maka rencana dan realisasi
keuangan menurut sasaran dan program pada PSEKP tersebut dapat dilihat pada
Tabel 10.
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Anggaran keuangan pada Tabel 10 tersebut merupakan anggaran yang
digunakan untuk kegiatan utama penelitian dalam mencapai sasaran yang terkait
dengan tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam
rangka pembangunan pertanian. Total anggaran yang terkait dengan program
utama Badan Litbang Pertanian yang diselenggarakan di PSEKP, yakni:
Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka
pembangunan pertanian, terwujudnya jalinan kerjasama penelitian (dalam dan
luar negeri) dan terpublikasinya hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian dalam mendukung program pembangunan pertanian dapat dilihat
secara lengkap pada Tabel 11.
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Tabel 8. Perkembangan Pelaksanaan DIPA Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran 2016
Keuangan
No.

Jenis Pengeluaran

Pagu
Dalam DIPA
( Rp. )

Target
( Rp. )

Fisik
Realisasi

(%)

( Rp. )

(%)

Sisa
Anggaran

Target

Realisasi

Fisik
(%)

Fisik
(%)

( Rp. )

(%)

1

Belanja Pegawai

14.204.956.000

14.204.956.000

100.00

14.165.650.457

99,72

100.00

100.00

39.305.543

0,28

2

Belanja Barang

13.824.868.000

13.824.868.000

100.00

12.576.522.428

90,97

100.00

100.00

1.248.345.572

9,03

4

Belanja Modal

10.809.528.000

10.809.528.000

100.00

10.320.485.647

95,48

100.00

100.00

489.042.353

4,52

38.839.352.000

38.839.352.000

100.00

37.062.658.532

95,43

100.00

100.00

1.776.693.468

4,57

TOTAL

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan PSEKP (2016)
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Tabel 9. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA 2016
KODE
1803
1803.101
1803.102
1803.103
1803.105
1803.994

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT
Penelitian Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian
Rumusan Alternatif Kebijakan Sosek Pertanian
Mendukung Komoditas Strategis
Rumusan Alternatif Responsif dan Antisipatif Isu-isu
Pembangunan Pertanian Mendukung
Diseminasi hasil penelitian sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian
Dukungan manajemen penelitian/analisis sosial ekonomi
dan kebijakan pertanian
Layanan Perkantoran
001. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
002. Penyl. Oprs. Pemel. Perkantoran

REALISASI

SALDO ANGGARAN

PAGU
(Rp)

TARGET
(Rp)

38.839.352.000

38.839.352.000

37.062.658.532

95,43

1.776.693.468

4,57

4.154.683.000

4.154.683.000

3.903.174.040

93,95

251.508.960

6,05

1.035.580.000

1.035.580.000

916.578.856

88,51

119.001.144

11,49

1.455.045.000

1.455.045.000

1.072.421.899

73,70

382.623.101

26,30

3.886.430.000

3.886.430.000

3.617.490.073

93,08

263.939.927

6,92

98,51

274.836.733

17.538.086.000
14.204.956.000

17.538.086.000
14.204.956.000

Rp

17.263.249.267
14.165.650.457

%

99,82

Rp

39.305.543

%

1,49
0,18

3.333.130.000

3.333.130.000

3.097.598.810

92,93

235.531.190

7,07

1803.996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

843.319.000

843.319.000

408.181.997

48,40

435.137.003

52,60

1803.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

680.705.000

680.705.000

653.862.500

96,06

26.842.500

3,94

1803.998

Gedung / Bangunan

9.245.504.000

9.245.504.000

9.227.699.900

99,81

17.804.100

0,19

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan PSEKP (2016)
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Tabel 10. Target dan Realisasi Anggaran Kegiatan Penelitian Menurut Sasaran dan Program Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2016
SASARAN

URAIAN SASARAN

URAIAN IKU

KEGIATAN

TARGET
Rupiah

Tersedianya
rekomendasi
kebijakan pertanian
bagi stakeholder
dalam rangka
pembangunan
pertanian

Sasaran 1:
Terwujudnya sistem
pengetahuan, data dan
informasi serta analisis yang
berkaitan dengan:
(a) Pengelolaan sosial
ekonomi sumberdaya
pertanian, ketahanan
pangan dan pengentasan
kemiskinan
(b) Kebijakan ekonomi makro
dan perdagangan
multilateral, regional dan
bilateral;

Sasaran 2:
Terciptanya beberapa model
kelembagaan penerapan
teknologi dan agribisnis
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Jumlah rekomendasi
kebijakan terkait
tentang penguatan
daya saing dan
perlindungan usaha
pertanian-bioindustri

1. Studi Kebijakan Sistem
Pengelolaan Irigasi
Mendukung Pencapaian dan
Keberlanjutan Swasembada
Pangan
2. Analisis Sumber-Sumber
Pertumbuhan Produksi
Jagung dan Kedela

Jumlah rekomendasi
kebijakan terkait
tentang pengelolaan
sumberdaya
pertanian dan
pembangunan
infrastruktur
pertanian

1. Pemetaan Daya Saing
Pertanian Indonesia
2. Kajian Daya Tahan Sektor
Pertanian terhadap
Gangguan Faktor Eksternal
dan Kebijakan yang
Diperlukan

Jumlah rekomendasi
kebijakan terkait
tentang makro
ekonomi yang
mendorong
pertumbuhan sektor
pertanian

1. Kajian Peningkatan Kinerja
Perdagangan antar Pulau
dalam Mendukung
Pengembangan Komoditas
Pertanian

Jumlah rekomendasi
kebijakan terkait
tentang
pengembangan
kelembagaan dan
peraturan

1. Evaluasi Rancangan,
Implementasi dan Dampak
Bantuan Mekanisasi
Terhadap Percepatan
Peningkatan Produksi Padi,
Jagung dan Kedelai

Jumlah

Jumlah

Jumlah
TOTAL SASARAN 1:

REALISASI
%

Rupiah

%

261.158.000

100,00

229.225.140

87,77

246.205.000

100,00

233.548.560

94,86

507,363,000

100,00

462.773.700

91,21

1.195.500.000

100,00

1.157.010.691

96,78

244.205.000

100,00

230.329.895

94,32

1,439,705,000

100,00

1.387.340.586

96,36

250.205.000

100,00

237.988.240

95,12

250.205.000
2,197,273,000

100,00
100,00
100,00

237.988.240
2.088.102.526

95,12
95.03
90,29

260.455.000

235.166.085
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SASARAN

URAIAN SASARAN

URAIAN IKU

KEGIATAN

mendorong iklim
usaha yang kondusif

2. Analisis Kinerja dan Potensi
Sistem Resi Gudang untuk
Sumber Pembiayaan,
Stabilisasi Harga dan
Peningkatan Pendapatan
Petani Jagung dan Kedelai
3. Kajian Sistem dan Kebijakan
Standarisasi dan Sertifikasi
Mutu Komoditas Pertanian
Strategis
4. Pengkajian Pola Pembibitan
Ternak Mendukung
Implementasi Legislasi
Pengembangan Wilayah
Sumber Bibit Sapi Potong

TARGET
Rupiah

Sasaran 3:
Terwujudnya proyeksi
permintaan dan penawaran
komoditas pertanian utama
dan indikator pembangunan
pertanian dan pedesaan.
2015 – 2019

Jumlah rekomendasi
kebijakan terkait
dengan kemadirian
dan ketahanan
pangan.
pengentasan
kemiskinan dan
pembangunan
pedesaan
Jumlah rekomendasi
kebijakan terkait
dengan dinamika
pembangunan
ekonomi pertanian &
perdesaan

Rupiah

%

238.205.000

100,00

%

226.121.795

94,93

249.205.000

100,00

209.455.315

84,05

244.795.000

100,00

231.715.933

94,66

TOTAL SASARAN 2:

992,660,000

234.505.000

100,00
100,00

902.459.128

1. Dinamika Karakteristik
Pertanian dan Ekonomi
Perdesaan 2003-2013

213.608.870

90,91
91,09

2. Dinamika Pola Konsumsi
Pangan dan Implikasinya
Terhadap Pengembangan
Komoditas Pertanian

247.205.000

100,00

229.478.272

92,83

481,710,000

100,00

443.087.142

91,98

483.049.000

100.00

469.525.244

97,20

483.049.000

100.00

469.525.244

97,20

964,759,000

100.00

912.612.386

94,59

Jumlah

1. Panel Petani Nasional
(Patanas): Dinamika
Indikator Pembangunan
Pertanian dan Perdesaan di
Agroekosistem Lahan Sawah
Jumlah
TOTAL SASARAN 3:
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SASARAN

URAIAN SASARAN

URAIAN IKU

KEGIATAN

TARGET
Rupiah

Sasaran 4:
Terciptanya beberapa paket
alternatif rekomendasi
kebijakan dan program
pertanian dan pedesaan

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Jumlah rekomendasi
kebijakan terkait
dengan isu-isu
kebijakan aktual

Evaluasi dan Tanggap Cepat
atas Isu Kebijakan Aktual

1.035.580.000

REALISASI
%
100.00

Rupiah
916.578.856

%
88,51
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Tabel 11. Target dan Realisasi Anggaran Program Utama Badan Litbang
Pertanian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Tahun 2016
Program Utama
Badan Litbang
Pertanian

Pagu
Anggaran

101-102

Tersedianya
rekomendasi
kebijakan
pertanian bagi
stakeholder dalam
rangka
pembangunan
pertanian

5.190.263.000

4.819.752.896

92,86

103

Terwujudnya
jalinan kerjasama
penelitian (dalam
dan luar negeri)

195.300.000

184.491.740

94,47

103

Terpublikasinya
hasil analisis
sosial ekonomi
dan kebijakan
pertanian dalam
mendukung
progran
pembangunan
pertanian

1.259.745.000

887.930.159

70,48

Kode
Program

Realisasi (Rp)

(Rp)

Persentase
(%)

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Pusat Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2016 hanya diperoleh dari penerimaan
umum yakni Rp. 72.119.178.- sedangkan PNBP dari penerimaan fungsional
tidak ada (Tabel 12). Hal ini disebabkan keluaran kegiatan penelitian PSEKP
tidak bersifat teknis, namun berupa rekomendasi kebijakan yang bersifat
intangible dan ditujukan bagi stakeholder/pemangku kepentingan utama, yakni
pimpinan Kementerian Pertanian. Selain itu, aset PSEKP yang dapat menjadi
sumber penerimaan PNBP juga terbatas. Dalam hal akuntabilitas keuangan,
LAKIN ini baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan
belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini
karena adanya kendala sampai saat ini sistem penganggaran yang ada belum
sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur
efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang
berwenang.
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Tabel 12. Capaian PNBP Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2016
KODE
MAK
2
423141
423129
423922
423752
423951

URAIAN MAK

PERKIRAAN TARGET
PENERIMAAN
(Rp.)

PENERIMAAN
(Rp.)

3

4

7

Penerimaan Umum
Pendapatan Sewa Tanah. Gedung dan Bangunan
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang
Dihapuskan
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yg
diderita Negara
Penerimaan Denda Keterlambatan Penyelesaian
Pek.Pemerintah
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL
Jumlah Penerimaan Umum

423216

Penerimaan Fungsional
Pendapatan Jasa Tenaga. Pekerjaan. Informasi.
Pelatihan. Teknologi. Pendapatan BPN. Pendapatan
DJBC
Jumlah Penerimaan Fungsional
Jumlah Umum + Fungsional

PENYETORAN
(Rp.)

SISA TARGET
PENERIMAAN
(Rp.)

TARGET
%

11

12

7.008.600

4.990.387

4.99.,387

2.018.213

71,20

0

0

0

0

-

0

26.652.491

26.652.491

-26.652.491

-

0

0

0

0

-

0

40.476.300

40.476.300

-40.476.300

-

7.008.600

72.119.178

72.119.178

-65,110,578

1029,01

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

7.008.600

72.119.178

72.119.178

-65,110,578

1029,01
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IV. PENUTUP
Penilaian kinerja PSEKP pada tahun 2016 mengacu pada IKU PSEKP
2016 dan Renstra PSEKP Tahun 2015–2019 yang sesuai dengan platform
pembangunan pertanian. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah
dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja PSEKP T.A. 2016
cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari pencapaian indikator kinerja kegiatan
penelitian PSEKP tahun 2016, terutama indikator masukan (input) dan
keluaran/output, yang umumnya berupa rekomendasi kebijakan pembangunan
pertanian dan telah terealisir sesuai dengan target atau tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Kegiatan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan
dengan baik.
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penelitian pada tahun 2016, pada
dasarnya didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan
penelitian, koordinasi yang baik antara pihak manajemen, tim peneliti, dan staf
penunjang. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan kegiatan penelitian
tersebut tidak terlepas dari adanya hambatan dan permasalahan, terutama
terkait penumpukan proses entry dan pengolahan data di tengah dan akhir tahun
karena proses entry dan pengolahan data tersebut dilakukan secara bersamaan
oleh tim penelitian dalam kurun waktu yang sempit, sementara ketersediaan
SDM relatif terbatas. Namun demikian permasalahan tersebut telah dapat di atasi
dengan menggunakan sistem FIFO (First In First Out) dan menambah jam kerja.
Agar penelitian PSEKP dapat dimanfaatkan oleh stakeholders, maka
dalam proses merancang penelitian selalu dilakukan koordinasi dengan dengan
Ditjen Teknis terkait lingkup Kementerian Pertanian. Hal ini merupakan salah
satu upaya untuk sinkronisasi topik penelitian/pengkajian, dengan demikian
keluaran penelitian/pengkajian PSEKP lebih sesuai dengan kebutuhan
penggunanya, terutama bagi pengambil kebijakan.
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LAMPIRAN 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR
:
TANGGAL
:
TENTANG
: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

1.

Nama Organisasi

:

2.

Tugas

:

3.

Fungsi

:

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,
Kementerian Pertanian
Melaksanakan analisis dan pengkajian sosial
ekonomi dan kebijakan pertanian

a. perumusan program analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan
kebijakan pertanian;
b. pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan di
bidang pertanian;
c. pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan di bidang pertanian;
d. pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan
kebijakan pertanian;
e. pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil analisis dan
pengkajian serta konsultansi publik di bidang sosial ekonomi dan
kebijakan pertanian;
f. evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan
kebijakan pertanian; dan
g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi
dan Kebijakan Pertanian.
4.

Indikator Kinerja Utama
No
1.

Sasaran
Tersedianya
rekomendasi
kebijakan pertanian
bagi stakeholder
dalam rangka
pembangunan
pertanian

Indikator Kinerja Utama
Jumlah rekomendasi
kebijakan yang terkait
dengan penguatan daya
saing dan perlindungan
usaha, pengelolaan
sumber daya dan
infrastruktur,
kelembagaan, makro
ekonomi pertanian,
dinamika pembangunan
pertanian dan perdesaan,
serta isu-isu aktual
pembangunan pertanian
dan Perdesaan

Sumber Data
Bappenas,
Eselon I
lingkup
Kemtan,
Eselon II
lingkup
Badan
Litbang
Pertanian,
Laporan Hasil
Penelitian
PSEKP
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LAMPIRAN 3

RENCANA KINERJA TAHUNAN

LAMPIRAN 4

PENGUKURAN PENCAPAIAN
SASARAN TA. 2016

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2016
INSTANSI : PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
No.
A.

Rencana Tingkat
Capaian
Realisasi
(Target)
Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka pembangunan pertanian
1.
Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan:
a) pengelolaan sumberdaya pertanian,
A. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
penguatan usaha pertanian-bioindustri,
sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur
kebijakan
kebijakan
ketahanan pangan, dan pengentasan
pertanian
kemiskinan
B. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan
2 Rekomendasi
2
penguatan daya saing dan perlindungan usaha
kebijakan
Rekomendasi
pertanian-bioindustri
kebijakan
(b) Kebijakan ekonomi makro dan
C. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait makro ekonomi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
perdagangan multilateral, regional dan
yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian
kebijakan
kebijakan
bilateral;
Sasaran Strategis

2.

Terciptanya beberapa model kelembagaan
penerapan teknologi dan agribisnis

3.

Terwujudnya proyeksi permintaan dan
penawaran komoditas pertanian utama dan
indikator pembangunan pertanian dan
pedesaan, 2016-2019

Uraian Indikator Kinerja

D. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengembangan
kelembagaan dan peraturan mendorong iklim usaha
yang kondusif
E. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait ketahanan
pangan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan
pedesaan
F. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dinamika
ekonomi pertanian dan perdesaan

4.

B.

Terciptanya beberapa paket alternatif
G. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu
rekomendasi kebijakan dan program
kebijakan aktual
pertanian dan pedesaan
JUMLAH REKOMENDASI KEBIJAKAN
Terwujudnya jalinan kerjasama penelitian
Jumlah jalinan kerjasama penelitian

C.

Terwujudnya kapasitas profesional
sumberdaya manusia, kualitas dan
ketersediaan sarana/prasarana (manajemen
kantor

D.

Terpublikasikannya hasil analisis sosial
ekonomi dan kebijakan dalam mendukung
program pembangunan pertanian

a. Laporan Pengelolaan Satker
b. Database Sosial Ekonomi Pertanian
c. Layanan Perkantoran
d. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
e. Peralatan dan Fasilitas Kantor
f. Gedung/Bangunan
Jumlah penerbitan publikasi ilmiah (media cetak dan
website)

Persentase
Realisasi
(%)

Keterangan

100

-

100

-

100

-

4 Rekomendasi
kebijakan

4 Rekomendasi
kebijakan

100

-

2 Rekomendasi
kebijakan

2 Rekomendasi
kebijakan

100

-

1 Rekomendasi
kebijakan

1 Rekomendasi
kebijakan

10 Rekomendasi
kebijakan

14 Rekomendasi
kebijakan

140

-

22
2 kerjasama
penelitian
12 Laporan
1 Laporan
12 bln layanan
30 Unit
10 Unit
1.413.000 m2
18 penerbitan
publikasi cetak
dan website

26
2 kerjasama
penelitian
12 Laporan
1 Laporan
12 bln layanan
30 Unit
10 Unit
1.413.000 m2
18 penerbitan
publikasi cetak
dan website

118

-

100

100

-

100

-

100

-

LAMPIRAN 5

SARANA DAN PRASARANA PSEKP

Daftar Kondisi Barang Inventaris Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, per
31 Desember 2016
No.
I.
1
2
3
4
II
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Nama Barang
BARANG TIDAK BERGERAK
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol.II
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
Jumlah
Bangunan Gedung Kantor Permanen
Rumah Negara Gol. II, Type C dan D
Jumlah
BARANG BERGERAK
Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah)
Sepeda Motor
Auto Lift
Tripood
Tes Generator
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inch)
Mesin Ketik Manual (18- 27 inch)
Lemari Besi/Metal
Lemari Kayu
Rak Besi/Metal
Rak Kayu
Filing Kabinet Besi
Brandkas
Meja Kerja Kayu
Meja Komputer
Kursi Besi/Metal
Sice/Sofa
Meja Rapat
Jam Elektronik
A.C. Split
Televisi
Video Cassette
Tape Recorder
Finger Print
Wireless Transmision System
Router
Papan Visual
Power Amplifier
Amplifier
Equalizer
Loudspeaker
Mic Confrence System
Audio Mixing
UPS
Tustel
Camera Digital
Camera Film

Jumlah

B

1 (1.558m2)
1 (3.845 m2)
2 (5.403 m2)
4 (5.231 m2)
4 (240 m2)
8 (5.471 m2)
13
11
1
3
3
7
7
81
32
12
49
140
6
210
3
654
21
47
7
81
6
1
4
6
2
2
1
1
2
1
10
23
36
6
1
6
2

Kondisi
R
RS
1
1
2
4
4
8

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

12
10
1
3
3
7
7
81
32
12
49
140
6
205
3
639
21
45
7
79
6
1
4
5
2
2
1
1
2
1
10
23
36
5
1
6
2

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
15
0
2
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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No.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Nama Barang
Wireless Speaker TOA
Handycam
Wireles speaker
Blitzer
Power Suplly
Lensa Kamera
Layar Film OHP
Facsimile
P.C. Unit (Desktop)
Note Book/Lap Top
Printer Laser Jet/Deskjet/Dot Matrix
Scanner
Server
Mesin Jilid
Mesin Press
LCD (Infocus)
PABX
Handy Talky (HT)
Pesawat Telpon Extension
External Hardisk
Mesin Potong Rumput
Megaphone
Alat Pemotong Kertas
Penangkal Petir
Vacuum Cleaner
Voice Recorder
CCTV
Software
Lemari Es/Kulkas
Dispenser
Diagnostik Set
Monitor Cctv LED 23
Roll Opek
A.C. Central
Touch Screen (Komputer Lainnya)
Total :
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Jumlah

Kondisi
R
RS
4
0
0
3
0
0
5
0
0
1
0
0
1
0
0
4
0
0
5
0
0
5
0
0
159
0
0
51
0
0
108
15
0
11
0
0
2
1
0
1
0
0
1
0
0
6
1
0
1
0
0
4
0
0
40
0
0
59
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
10
0
0
4
0
0
11
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
3
0
0
2
0
0
2
0
0

B
4
3
5
1
1
4
5
5
159
51
123
11
3
1
1
7
1
4
40
59
1
1
1
1
1
10
4
11
2
1
1
1
3
2
2

2.058

2.028

30

0
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REKOMENDASI PSEKP TA. 2016

Rekomendasi Kebijakan PSEKP, Tahun 2010-2014 dan Tahun
2015-2016
Tahun 2010 (12 Rekomendasi Kebijakan)
1.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan
di sektor pertanian

2.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan mekanisme subsidi pupuk
langsung ke petani

3.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan peningkatan optimalisasi
sumberdaya pertanian di lahan kering

4.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kinerja investasi pertanian

5.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kebijakan pemda untuk
mengakselerasi pembangunan pertanian

6.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan peningkatan inovasi teknologi
pengolahan hasil dan alsintan

7.

Rekomendasi penetapan desa lokasi puap 2010 dan evaluasi kinerja
program puap

8.

Rekomendasi kebijakan terkait dengan konsepsi subsidi pupuk langsung
ke petani

9.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan peningkatan pembangunan
pertanian dan perdesaan

10. Rekomendasi kebijakan perberasan
11. Rekomendasi kebijakan terkait dengan penurunan kualitas gabah-beras di
luar kualitas: jawa dan luar jawa
12. Rekomendasi kebijakan terkait dengan
permintaan jagung untuk pakan di indonesia

analisis

penawaran

dan

Tahun 2011 (24 Rekomendasi Kebijakan)
1.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kebijakan pengembangan
pupuk organik di indonesia

2.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan upaya peningkatan daya
saing produk hortikultura untuk meningkatkan pasar ekspor indonesia

3.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan upaya akselerasi program
swasembada daging sapi

4.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan peningkatan akses petani
terhadap permodalan di daerah sub optimal

5.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan perencanaan investasi
pembangunan sektorpertanian

6.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pemetaan sosial ekonomi
rumah tangga di wilayah M-KRPL

7.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pengembangan usaha
diversifikasi pangan
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8.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan
rumahtangga dan pengembangan ekonomi di wilayah program M-KRPL

9.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan revitalisasi penyuluhan untuk
mempercepat proses adopsi inovasi di perdesaan

10. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan dampak perubahan iklim
terhadap kerawanan pangan temporer/musiman
11. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan penetapan desa lokasi puap
dan evaluasi kinerja program PUAP (evaluasi terhadap program PUAP dan
evaluasi kinerja pelaksanaan program PUAP)
12. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan peningkatan pembangunan
pertanian dan perdesaan, terutama di agroekosistem lahan kering
13. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan dukungan legislasi untuk
mengakselerasipembangunan pertanian
14. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan analisis usahatani dan
kesejahteraan petani padi, jagung dan kedele
15. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan perkembangan dan prediksi
beberapa komoditas pangan utama
16. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan masterplan percepatan dan
perluasan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI)
17. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan penyusunan bahan
laporan OECD 2011
18. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
agricultural policies review in Indonesia
19. Rekomendasi kebijakan yang terkait denganisu-isu aktual yang terkait
dengan kegiatan The International Food Policy Research Institute (IFPRI)
di Indonesia
20. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan manajemen rantai pasok
mangga: mengoptimalkan kinerja ekspor
21. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan perspektif ekonomi global
kedelai dan ubikayu mendukung swasembada
22. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan review dan
penajaman arah pembangunan pertanian provinsi bengkulu
23. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kinerja penyaluran dan
pemanfaatan Kredit Program Pertanian (KKPE) di Provinsi Bali
24. Penyusunan buku hasil-hasil penelitian PSEKP dan sumbangannya bagi
perbaikan teori, metodologi dan kebijakan pembangunan pertanian
periode 2000 – 2010
Tahun 2012 (28 Rekomendasi Kebijakan)
1.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan
pertumbuhan produksi padi di luar pulau jawa
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2.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan program SLPTT menunjang
peningkatan produksi padi nasional

3.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan konsolidasi usahatani sebagai
basis pengembangan kawasan pertanian

4.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pengembangan komoditas
strategis berbasis kawasan

5.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Program M-KRPL

6.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kapasitas adaptasi petani
tanaman pangan terhadap perubahan iklim untuk mendukung
keberlanjutan ketahanan pangan

7.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan prospek pengembangan
pembibitan ternak sapi potong skala menengah dan upaya mendukung
swasembada daging nasional

8.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan antisipasi pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura terhadap
struktur pasar industri benih hortikultura

9.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan insentif ekonomi dan aspek
kelembagaan
untuk
mendukung
implementasi
undang-undang
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

10. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian legislasi lahan dan air
di sektor pertanian mendukung swasembada pangan
11. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian legislasi sarana
produksi pertanian mendukung swasembada pangan
12. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian legislasi penyuluhan
pertanian mendukung swasembada pangan
13. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian legislasi perdagangan
di bidang pertanian mendukung swasembada pangan
14. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian legislasi produksi,
konsumsi, dan perdagangan daging dan ternak sapi mendukung
swasembada pangan
15. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan alternatif skema pembiayaan
apbn untuk mendukung swasembada beras
16. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan alternatif model bantuan
benih dan pupuk untuk peningkatan produksi pangan
17. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan dampak kebijakan pajak
pertanian terhadap produksi, perdagangan dan kesejahteraan rumah
tangga petani perkebunan
18. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan teknologi pasca panen:
analisis kebutuhan, evaluasi program, dan dampak penerapan teknologi
pasca panen
19. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan peningkatan pembangunan
pertanian dan perdesaan, terutama di agroekosistem lahan kering berbasis
perkebunan
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20. Penyusunan outlook komoditas pertanian 2012-2016
21. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kinerja produksi dan harga
daging sapi dan implikasinya terhadap kebijakan percepatan pencapaian
target sukses kementerian pertanian
22. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan dampak kebijakan pajak
pertanian terhadap produksi perdagangan dan kesejahteraan rumah
tangga petani perkebunan
23. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan produksi, perdagangan dan
harga bawang merah
24. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan mengapa harga gula
domestik jauh di atas harga internasional?
25. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kinerja produksi dan harga
cabai merah dan implikasinya untuk perumusan kebijakan percepatan
pencapaian target sukses kementan
26. revisi dan finalisasi naskah renstra jangka panjang 2013-2035
27. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan analisis kebijakan kinerja
produksi dan harga komoditas pertanian strategis dan implikasinya untuk
perumusan kebijakan percepatan pencapaian target sukses kementan:
komoditas beras
28. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kinerja produksi dan harga
komoditas pertanian strategis dan implikasinya untuk perumusan
kebijakan percepatan target sukses kementan : komoditas jagung
Tahun 2013 (22 Rekomendasi Kebijakan)
1.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kebijakan efisiensi moda
transportasi ternak dan daging sapi dalam mendukung program
swasembada daging sapi

2.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan struktur-perilaku-kinerja
pemasaran sayuran bernilai ekonomi tinggi

3.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan struktur-perilaku-kinerja
pasar buah-buahan

4.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan manajemen rantai pasok
(supply chain management) komoditas unggas lokal

5.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pengembangan irigasi
berbasis investasi masyarakat pada agroekosistem lahan kering

6.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan akselerasi pertumbuhan
produksi padi di luar pulau jawa (tahun ke-2)

7.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian legislasi lahan dan air
di sektor pertanian mendukung swasembada pangan (tahun ke-2)

8.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan peran penyuluh swadaya
dalam implementasi undang-undang sistem penyuluhan petanian

9.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian kebijakan dan
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peraturan perundangan industri gula untuk mendukung swasembada gula
10. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pengaruh kebijakan
perdagangan negara-negara mitra terhadap kinerja dan daya saing
eksport komoditas pertanian indonesia
11. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan dampak makro perubahan
iklim pada subsektor pangan indonesia
12. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan prospek kesepakatan
Indonesia-India FTA terhadap sektor pertanian Di Indonesia
13. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan prospek pertumbuhan
produksi pangan dalam konteks Program MP3EI
14. Penyusunan outlook komoditas pertanian 2013-2016
15. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kinerja produksi dan harga
daging sapi dan implikasinya terhadap kebijakan percepatan pencapaian
target sukses kementerian pertanian
16. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan dampak kebijakan pajak
pertanian terhadap produksi perdagangan dan kesejahteraan rumah
tangga petani perkebunan
17. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan produksi, perdagangan dan
harga bawang merah
18. Rekomendasi kebijakan yang terkait denganpenyebab mengapa harga
gula domestik jauh di atas harga internasional
19. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kinerja produksi dan harga
cabai merah dan implikasinya untuk perumusan kebijakan percepatan
pencapaian target sukses kementan
20. Revisi dan finalisasi naskah renstra jangka panjang 2013-2035
21. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan analisis kebijakan kinerja
produksi dan harga komoditas pertanian strategis dan implikasinya untuk
perumusan kebijakan percepatan pencapaian target sukses kementan:
komoditas beras
22. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kinerja produksi dan harga
komoditas pertanian strategis dan implikasinya untuk perumusan
kebijakan percepatan target sukses kementan : komoditas jagung
Tahun 2014 (26 Rekomendasi Kebijakan)
1.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian kesiapan indonesia
dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN 2016

2.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian pengembangan sistem
pertanian terintegrasi tanaman ternak

3.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan
pengembangan bioenergi di sektor pertanian

4.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian peran organisasi
petani dalam mendukung pembangunan pertanian
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5.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kajian kebijakan dan
implementasi diseminasi inovasi pertanian

6.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan analisis peran modal sosial
dalam mendukung pembangunan pertanian di kawasan perbatasan

7.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kontribusi sektor pertanian
dalam pencapaian target MDG’S dan implikasinya pada SDG’s

8.

Rekomendasi kebijakan yang terkait
pengendalian impor produk hortikultura

9.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan dinamika sosial ekonomi
pertanian dan perdesaan (analisis data PATANAS)

dengan

kajian

kebijakan

10. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Outlook Pertanian
2019

2016–

11. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan rencana strategis pusat sosial
ekonomi dan kebijakan pertanian tahun 2016-2019
12. Rekomendasi kebijakan yang terkait stabilisasi harga padi, jagung dan
kedelai
13. Rekomendasi kebijakan yang terkait stabilisasi harga cabe merah dan
bawang merah
14. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan stabilitas harga daging sapi
15. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan dampak perbuahan harga
BBM terhadap sektor pertanian
16. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan elastisitas harga pupuk
terhadap produktivitas padi
17. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan penyesuaian HET pupuk
bersubsidi pada usahatani padi dan dampaknya bagi pendapatan petani
18. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kebijakan impor beras:
memahami kasus impor beras Vietnam
19. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan daya saing komoditas padi,
jagung, kedelai nasional dalam konteks pencapaian swasembada pangan
20. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan penetapan target indikator
makro dalam rangka penyusunan renstra Kementerian Pertanian 20162019
21. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan identifikasi petani dan rumah
tangga tani skala kecil
22. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan awal penumbuhan dan
pengembagan Agro Techno Park (ATP)
23. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan dukungan terhadap gerakan
perepan pengelolaan tanaman terpadu berdasarkan kajian kritis
pelaksanaan SLPTT
24. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan potensi dan permasalahan
pemanfaatan sumber daya pertanian di Provinsi Maluku dalam
mendukung swasembada pangan
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25. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kendala dan peluang
penyebarluasan sistem resi gudang di Indonesia.
26. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan prospek penerapan jarwo

transplanter.

Tahun 2015 (33 Rekomendasi Kebijakan)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pengaruh Urbanisasi
Terhadap Suksesi Sistem Pengelolaan Usahatani dan Implikasinya
terhadap Keberlanjutan Swasembada Pangan
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Peningkatan
Produksi Padi pada Lahan Pertanian Bukan Sawah
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Kebijakan
Pengembangan Bioenergi di Sektor Pertanian (Lanjutan)
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Pengembangan
Industri Peternakan Mendukung Peningkatan Produksi Daging
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Sistem Komunikasi dalam
Pemanfaatan Varietas Unggul Baru Padi Toleran Rendaman dalam
Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Valuasi Ekonomi Sumberdaya
Genetik Pertanian Indonesia: Studi Kasus Padi
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Kebijakan Akselerasi
Pembangunan Pertanian Wilayah Tertinggal Melalui Peningkatan Kapasitas
Petani
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Studi Penyusunan Strategi
Pemberdayaan Petani Memperkuat Kedaulatan Pangan Sebagai
Implementasi UU No. 18 Tahun 2012
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Ketahanan Pangan
Nasional Dalam Perspektif Perdagangan Bebas Regional dan Global
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dinamika Sosial Ekonomi
Perdesaan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Berbagai
Agroekosistem 2007-2016
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pemetaan Daya Saing
Pertanian Indonesia
Rekomendasi kebijakan yang terkait Penguatan Kelembagaan Penangkar
Benih untuk Mendukung Kemandirian Benih Padi dan Kedelai
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Persiapan Pelaksanaan
Upaya Khusus mendukung Swasembada Pangan di Jawa Tengah
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Producer Support
Estimates (PSE) dan Relevansinya dengan Kebijakan Pembangunan
Pertanian
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Identifikasi Potensi Wilayah
Lokasi Agro Techno Park, Agro Science Park, dan Laboratorium Lapang
Inovasi Pertanian
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Harmonisasi Data Produksi
dan Konsumsi Beras dalam Kaitan dengan Luas Lahan dan Produktivitas
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Perubahan Tahun Dasar PDB
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dan Implikasinya terhadap Analisis Pembangunan Pertanian
18. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Peran Komponen Teknologi
dalam Percepatan Swasembada Pangan
19. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Mekanisasi Pertanian dari
Perspektif Ekonomi dan Kesejahteraan Petani
20. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Melambungnya Harga Beras
dan Solusi Penyelesaiannya
21. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Peluang dan Tantangan
Mewujudkan Kedaulatan Pangan Memasuki Era Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA)
22. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Sintesis Naskah Analisis
Kebijakan
23. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Telaah Sosial Ekonomi dalam
Pengembangan Pangan di Kawasan Timur Indonesia
24. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Kebijakan
Perpupukan Menunjang Ketahanan Pangan Nasional
25. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Transformasi Lembaga
Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Menjadi Lembaga Keuangan Mandiri
Perdesaan
26. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Prospek Pengembangan
Pertanian Modern melalui Penggunaan Teknologi Mekanisasi Pertanian
pada Lahan Padi Sawah
27. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Rekomendasi Kebijakan
Penyempurnaan Pelaksanaan Program UPSUS Pajale ke Depan: FGD
Evaluasi UPSUS Pajale 2016
28. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Dampak Ekonomi
terhadap Usulan Revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014
29. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Implementasi Program
Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
30. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Outlook Komoditas Strategis
Sektor Pertanian
31. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Outlook Indikator Makro
Sektor Pertanian
32. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Mendorong Petani Kecil untuk
Move Up atau Move Out dari Sektor Pertanian
33. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Evaluasi Kinerja Taman
Teknologi Pertanian (Agro Techno Park) Kota Pagar Alam, Sumatera
Selatan.

Tahun 2016 (26 Rekomendasi Kebijakan)
1.
2.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Panel Petani Nasional
(PATANAS): Analisis Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan
pada Agroekosistem Lahan Sawah
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dinamika Karakteristik
Pertanian dan Ekonomi Perdesaan 2003-2013
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Daya Tahan Sektor Pertanian
terhadap Gangguan Faktor Eksternal dan Kebijakan yang Diperlukan
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Sumber-Sumber
Pertumbuhan Produksi Jagung dan Kedelai
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Kinerja dan Potensi
Sistem Resi Gudang untuk Sumber Pembiayaan, Stabilisasi Harga dan
Peningkatan Pendapatan Petani Jagung dan Kedelai
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Studi Kebijakan Sistem
Pengelolaan Irigasi Mendukung Pencapaian dan Keberlanjutan
Swasembada Pangan
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi Rancangan,
Implementasi dan Dampak Bantuan Mekanisasi Terhadap Percepatan
Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dinamika Pola Konsumsi
Pangan dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Komoditas Pertanian
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Sistem dan Kebijakan
Standarisasi dan Sertifikasi Mutu Komoditas Pertanian Strategis
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pemetaan Daya Saing
Pertanian Indonesia
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Peningkatan Kinerja
Perdagangan antar Pulau dalam Mendukung Pengembangan Komoditas
Pertanian
Rekomendasi kebijakan yang terkait Pengkajian Pola Pembibitan Ternak
Mendukung Implementasi Legislasi Pengembangan Wilayah Sumber Bibit
Sapi Potong
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Dukungan (Support)
Pemerintah terhadap Sektor Pertanian: 1995-2025
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Teknologi Gerakan
Penerapan-Pengelolaan tanaman Terpadu (GP-PTT) terhadap Peningkatan
Produksi dan pendapatan Petani
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Situasi Pasar
Komoditas Broiler: Akar Permasalahan dan Prospek Pengembangannya
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Paket Kebijakan X
terhadap Industri Hortikultura
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Upaya Peningkatan Produksi
Berkelanjutan Komoditas Perkebunan Utama: Gula, Tebu dan Kakao
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Konsumsi Pangan Hewani
dalam Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Kota dan Desa di Indonesia
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis pada Trans Pacific

Partnership (TPP) Agreement

20. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Outlook Komoditas Pangan
Strategis Tahun 2015-2019
21. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Reposisi Kelembagaan dan
Tupoksi Kementerian Pertanian dalam Mempercepat Terwujudnya
Kedaulatan Pangan
22. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Model Pengembangan
Agribisnis Padi: Analisis Ekonomi dan Kelembagaan Pemanfaatan Alsintan
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23. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Review dan Perumusan
Indikator Kesejahteraan Petani
24. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Kebijakan Tataniaga
Beras, Bawang Merah, dan Daging Sapi Mendukung Kedaulatan Pangan
25. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi dan Penyesuaian
Arah Kebijakan Dalam Undang-Undang Pertanian untuk Mempercepat
Terwujudkan Kedaulatan Pangan
26. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pemetaan Produksi Wilayah
Perbatasan untuk Mendukung Ekspor

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

72

