LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2010

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
TAHUN 2011

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2010

RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam mendorong pencapaian kinerja pembangunan hortikultura, Direktorat
Jenderal Hortikultura telah menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Hortikultura 2010 – 2014. Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam
dokumen Rencana Strategis antara lain: 1) Produksi dan laju pertumbuhan
produksi hortikultura 2) Perbaikan mutu pengelolaan kebun/lahan usaha, 3)
Peningkatan ketersediaan benih bermutu (%), dan 4) Proporsi luas serangan
OPT hortikultura terhadap luas panen (%). Dalam upaya mencapai sasaran
tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2010 telah menetapkan
dan melaksanakan 4 (empat) program yang dijabarkan melalui 13 (tiga belas)
kegiatan utama yang meliputi: Program Ketahanan Pangan, Program
Pengembangan Agribisnis, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani serta
Program Kepemerintahan Yang Baik.
Kegiatan Utama yang dilaksanakan dalam Program Ketahanan Pangan yaitu ;
1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan,
Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan, 2) Bantuan Benih/bibit,
Sarana Produksi Pertanian, dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan,
3) Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen, 4) Peningkatan Produksi,
Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian Serta Pengembangan Kawasan
(TP). Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pengembangan Agribisnis
Hortikultura yaitu; 1) Pengembangan Agroindustri Terpadu, 2) Pengembangan
Pertanian Organik dan Pertanian Berkelanjutan, dan 3) Peningkatan Kegiatan
Eksibisi, Perlombaan dan Penghargaan Kepada Petani/Pelaku Agribisnis.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani terdiri dari tiga kegiatan yaitu: 1) Penguatan Kelembagaan Ekonomi
Perdesaan melalui LM3, 2) Pengembangan Magang, Sekolah Lapang dan
Pelatihan, Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan dan 3) Penggerak
Membangun Desa (PMD). Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan dalam
Program Kepemerintahan yang Baik yaitu: 1) Pengelolaan Gaji, Honorarium
dan Tunjangan, 2) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran, 3) Pelayanan Publik atau Birokrasi.
Hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai capaian kinerja Direktorat Jenderal
Hortikultura sebesar 110,03%, capaian ini meningkat sebesar 12,65% bila
dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran pada tahun 2009 sebesar
97,38%. Secara rinci sebagai berikut; 1) Capaian sasaran produksi dan laju
pertumbuhan produksi hortikultura sebesar 97,20%, 2) Perbaikan mutu
pengelolaan kebun/lahan usaha sebesar 100%, 3) Peningkatan ketersediaan
benih bermutu sebesar 100%, dan 4) Proporsi luas serangan OPT hortikultura
terhadap luas panen sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian sasaran tidak
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terlepas dari keberhasilan pelaksanaan
mendukung tercapainya sasaran.

program

dan

kegiatan

yang

Hasil pengukuran kinerja sasaran secara umum tidak akan tercapai tanpa
didukung oleh pencapaian kinerja kegiatan. Pencapaian kinerja kegiatan
secara rinci dapat diihat dengan menghitung capaian kinerja kegiatan
berdasarkan indikator input (masukan), output (keluaran) dan outcome
(hasil) yang dijabarkan dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan sebagai upaya melihat pencapaian
pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi melalui APBN. Pengukuran Kinerja
Kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi
kegiatan, sebagai sarana pengukuran capaian kinerjanya.
Hasil penghitungan terhadap pengukuran kinerja kegiatan menunjukkan nilai
capaian kinerja akhir sebesar 94,58% meningkat sekitar 3,63% dibanding
pencapaian kinerja kegiatan tahun 2009 yaitu sebesar 90,95%. Pencapaian
kegiatan utama tersebut secara kumulatif akan mempengaruhi kinerja
program. Secara umum kinerja Program Pengembangan Agribisnis mencapai
94,38%, Kinerja Program Ketahanan Pangan mencapai 92,01%, Kinerja
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani sebesar 95,33% dan Kinerja
Program Kepemerintahan yang baik juga mencapai 98,46%. Pencapaian
kinerja program ini kedepan akan terus diupayakan peningkatannya
mengingat semakin dinamisnya tuntutan pembangunan oleh masyarakat
secara luas khususnya dalam pembangunan hortikultura.
Hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan dapat dihitung nilai efisiensi
dengan membagi rata-rata output dengan input, sedangkan untuk
menghitung nilai efektifitas yaitu dengan membagi nilai outcome dengan
input.
Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh rata-rata input sebesar
92,46%, rata-rata output 96,44% dan rata-rata outcome 94,85%. Dari hasil
tersebut, dapat dihitung nilai efisiensi sebesar 1,04 dan nilai efektifitas
sebesar 1,03. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja
pelaksanaan kegiatan Ditjen Hortikultura pada TA.2010 efektif dan efisien.
Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi dua
yaitu aspek teknis dan aspek manajerial. Permasalahan aspek teknis antara
lain : 1) Besarnya wilayah kerja yang secara geografis terpisah-pisah dalam
kepulauan dan memiliki beragam agroklimat dan agro ekosistem secara
teknis membutuhkan alokasi anggaran yang memadai, khususnya untuk
pembangunan di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan), 2) Rantai
pasok (SCM) dan pasar yang berkeadilan di tingkat lapangan khususnya
produk hortikultura masih jauh dari harapan. 3) Pengembangan hortikultura
membutuhkan permodalan yang besar dan sebagian besar petani kita tidak
mampu memenuhinya, 4) Kelembagaan dan kemitraan usaha masih lemah,
5) Kemampuan institusi perbenihan (pemerintah, swasta maupun penangkar)
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untuk menyediakan benih bermutu varietas unggul masih terbatas, 6) Belum
optimalnya penanganan OPT hortikultura.
Sedangkan aspek managerial terkendala oleh: 1) Jumlah satker khususnya
Tugas Pembantuan terlalu banyak, sehingga menyulitkan dalam pengawasan
dan pengendalian, 2) Data laporan Monev relatif sulit diperoleh di tingkat
satker provinsi karena satker kabupaten/kota banyak yang tidak
menyampaikan laporannya kepada pihak provinsi, 3) alokasi anggaran yang
diberikan oleh Eselon I hanya bersifat fisik, di lain pihak satker
kabupaten/kota tidak mampu menyediakan dana pendamping (sharing
budget), sehingga pelaksanaan kegiatan tidak didukung tahapan identifikasi
CP/CL, pendampingan dan pembinaan, 4) Pasca pelaksanaan DIPA, banyak
satker TP yang tidak berlanjut pada tahun berikutnya sehingga sulit ditelusuri
kondisi keuangan pada akhir tahun anggaran dan kondisi aset negara yang
dikelola oleh satker tersebut.
Mengatasi permasalahan dan kendala tersebut beberapa langkah tindak lanjut
yang telah dan akan dilakukan; 1) Meyakinkan kepada pihak penentu
kebijakan dalam hal ini DPR-RI sebagai wakil rakyat untuk memberikan
perhatian yang memadai khususnya dalam pengalokasian anggaran untuk
pengembangan hortikultura, 2) Memperpendek rantai pasok hortikultura
melalui kerjasama dan pembuatan regulasi yang jelas, 3) Memaksimalkan
berbagai kemitraan dan meningkakan kerjasama dengan berbagai pihak
antara lain dengan DHN (Dewan Hortikultura Nasional), asosiasi-asosiasi dan
pengusaha hortikultura, 4) Mendorong terciptanya sistem dan kinerja
penyediaan benih bermutu hortikultura, 5) Melaksanakan surveilans OPT
pada beberapa komoditas hortikultura ekspor sesuai standar internasional di
bidang kesehatan tumbuhan untuk
menghasilkan
Pest
List
dan
6)
Mensinkronkan
perencanaan
pembangunan
hortikultura
melalui
musrenbangda dan musrenbangnas sehingga terjadi sinergisme alokasi
anggaran dan kegiatan antara Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota.
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BAB I.
PENDAHULUAN
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2010 merupakan
salah satu tugas dan kewajiban bersama seluruh jajaran Direktorat
Jenderal Hortikultura sebagai pelaksana kegiatan dan pengelola
anggaran negara sebagaimana tertuang dalam ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat melalui TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi. Secara
teknis Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang
mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara
negara untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah di setiap akhir tahun anggarannya.
Metode penyusunan LAKIP telah diatur, baik teknik maupun ramburambunya berdasarkan Pedoman Penyusunan LAKIP yang disusun
oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No 29 Tahun 2010, 31 Desember 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah. Terkait dengan
hal tersebut Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2010
menyusun LAKIP dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban
pimpinan beserta jajarannya kepada Menteri Pertanian dalam
memanfaatkan anggaran pembangunan yang bersumber dari APBN.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara
Republik
Indonesia
memutuskan
bahwa
Direktorat
Jenderal
Hortikultura menjadi Unit Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian, menegaskan bahwa Direktorat Jenderal
Hortikultura mempunyai tugas ”Merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan produksi
hortikultura”.
Direktorat Jenderal Hortikultura dalam melaksanakan tugas tersebut,
memiliki fungsi:
1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan
kebijakan teknis di bidang hortikultura
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2. Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang hortikultura
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab Direktorat Jenderal Hortikultura
4. Pengawasan
Hortikultura

atas

pelaksanaan

tugas

Direktorat

Jenderal

5. Penyampaian laporan hasil, evaluasi, saran, dan pertimbangan di
bidang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura kepada
Menteri Pertanian.
Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi tersebut, Direktorat
Jenderal Hortikultura dijabarkan menjadi unit-unit kerja Eselon II
untuk menjalankan tugas operasional. Susunan organisasi dan tata
laksana unit kerja Eselon II tersebut terdiri dari :
1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan
pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di
lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura;
2. Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan dan
sarana produksi hortikultura;
3. Direktorat
Budidaya
Tanaman
Buah
mempunyai
tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya
tanaman buah;
4. Direktorat Budidaya Tanaman Sayuran dan Biofarmaka mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan
prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
budidaya tanaman sayuran dan biofarmaka;
5. Direktorat
Budidaya
Tanaman
Hias
mempunyai
tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya
tanaman hias;
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6. Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan
tanaman hortikultura.
Pembangunan hortikultura pada tahun 2010 merupakan bagian dari
periode pelaksanaan Rencana Strategis 2010-2014, Rencana Strategis
tahun 2010 melanjutkan tahun 2009 dengan beberapa program,
sedangkan pada tahun 2011 sesuai dengan Reformasi Perencanaan
dan Penganggaran telah dicanangkan setiap Eselon I hanya memiliki 1
(satu) Program. Program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Hortikultura adalah “Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu
Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan” yang dijabarkan dalam
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Eselon II. Perubahan
struktur penganggaran ini akan merupakan tantangan tersendiri bagi
para petugas pelaksana kegiatan dan petugas penyusun laporan dalam
menyajikan hasil-hasil pembangunan dalam periode Rencana Strategis
yang sama. Oleh karenanya khusus tahun 2010 ini penyusunan LAKIP
akan lebih banyak berdasarkan pada Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengembangan Hortikultura tahun 2010.
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BAB II.
RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA
Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura
mengacu
kepada
Pedoman
Penyusunan
Rencana
Strategis
Kementerian/Lembaga (Rencana Strategis-KL) 2010-2014 yang
diterbitkan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas Tahun 2009; Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan
Kementerian/Lembaga berkewajiban untuk menyiapkan Rancangan
Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai secara sistematis dan berkesinambungan
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
yang mungkin timbul. Rancangan Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Hortikultura berisi dokumen perencanaan yang berisikan visi,
misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan
pembangunan subsektor hortikultura yang akan dilaksanakan selama
lima tahun ke depan (2010-2014). Rencana Strategis disusun
berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, tantangan dan
permasalahan termasuk isu strategis terkini yang dihadapi selama 5
(lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini juga dilengkapi dengan
lampiran yang terdiri dari matriks kinerja program dan kegiatan,
matriks pendanaan untuk melaksanakan program tersebut, serta
sasaran produksi komoditas utama hortikultura 2010-2014.
A. VISI DAN MISI
Pembangunan hortikultura telah memberikan sumbangan yang
cukup berarti bagi sektor pertanian maupun perekonomian
nasional, yang ditunjukkan dengan nilai PDB, jumlah rumah tangga
yang mengandalkan sumber pendapatan dari sub sektor
hortikultura, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan
masyarakat. Pembangunan hortikultura juga berperan dalam
meningkatkan perdagangan internasional produk hortikultura
nasional dan ketersediaan sumber pangan masyarakat. Kontribusi
sub sektor hortikultura ke depan akan dapat lebih ditingkatkan
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melalui peningkatan peran dan tanggungjawab Direktorat Jenderal
Hortikultura yang bersinergi dengan para pemangku kepentingan
(Stakeholders).
Disamping itu komoditas hortikultura juga merupakan komoditas
yang sangat penting dan strategis karena merupakan komponen
penting dari Pola Pangan Harapan, dan termasuk produk pangan
pokok yaitu hortikultura khususnya sayuran dan buah sebagai
bagian penting dari keseimbangan pangan yang dikonsumsi,
sehingga harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup,
mutu yang baik, aman konsumsi, harga yang terjangkau oleh
seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen,
merupakan pasar yang sangat potensial, dari tahun ke tahun
menunjukkan kecenderungan semakin meningkat.
Komoditas hortikultura yang mencakup semua berbagai jenis buah,
sayuran, tanaman hias dan biofarmaka merupakan komoditas
sumber pendapatan yang memiliki potensi yang besar untuk
dikelola dan dikembangkan secara maksimal. Direktorat Jenderal
Hortikultura sebagai unit kerja instansi pemerintah mempunyai
tugas dan tanggung jawab mengembangkan sumberdaya
komoditas tersebut dengan mengoptimalkan pengelolaan serta
memanfaatkan potensi yang tersedia. Dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab tersebut Direktorat Jenderal Hortikultura
mengemban visi dan misi sebagai berikut :
1. Visi
Visi Direktorat Jenderal Hortikultura adalah “Terwujudnya
sistem produksi dan distribusi hortikultura industrial yang
efisien, berdaya saing dan berkelanjutan serta menghasilkan
produk yang bermutu dan aman konsumsi untuk mencukupi
kebutuhan dalam negeri dan ekspor”.
2. Misi
Untuk mencapai visi tersebut, misi Direktorat
Hortikultura dirumuskan sebagai berikut :

Jenderal

a. Mewujudkan pengembangan kawasan hortikultura
yang
berkelanjutan, efisien, berbasis IPTEK dan sumber daya
lokal serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan
agribisnis;
6
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b. Mewujudkan ketersediaan sarana produksi secara tepat;
c. Meningkatkan penerapan teknik budidaya dan pasca panen
yang baik dan ramah lingkungan;
d. Menjadikan sumberdaya manusia (SDM) dan kelembagaan
yang professional;
e. Mewujudkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan
pangan segar asal hortikultura;
f.

Mendorong terciptanya kebijakan dan regulasi untuk
pengembangan agribisnis hortikultura serta meningkatnya
investasi hortikultura;

g. Mendorong tersedianya infrastruktur kawasan dan sistem
distribusi hortikultura;
h. Mendorong terbinanya sistem penyuluhan, sistem informasi
teknologi, pembiayaan dan pelayanan lainnya;
i.

Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan
perdagangan komoditas hortikultura yang transparan, jujur
dan berkeadilan.

B. TUJUAN, TARGET UTAMA DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan Pembangunan Hortikultura tahun 2010-2014 adalah :
1. Meningkatkan
lingkungan;

sistem

produksi

hortikultura

yang

ramah

2. Meningkatkan ketersediaan produk hortikultura bermutu dan
aman konsums;
3. Meningkatkan daya saing produk hortikultura di pasar domestik
maupun internasiona;
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Selama lima tahun ke depan (2010-2014) Kementerian Pertanian
mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu: 1) Peningkatan
produksi dan swasembada berkelanjutan, 2) Diversifikasi pangan,
3) Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor,
4) Peningkatan kesejahteraan petani.
Mengacu pada target utama kementerian tersebut, maka target
utama yang akan dicapai Direktorat Jenderal Hortikultura adalah:

Direktorat Jenderal Hortikultura
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1. Peningkatan produksi tahun 2010-2014
Rata-rata peningkatan produksi hortikultura selama periode
2010-2014 yaitu;
a.

Buah: 4,66%,

b.

Sayuran: 3,44%,

c.

Biofarmaka: 3,95%,

d.

Tanaman hias: 8,17%)

2. Peningkatan diversifikasi pangan
Melalui diversifikasi pangan dan gizi, Direktorat Jenderal
Hortikultura akan memberikan kontribusinya dalam bentuk
peningkatan penyediaan produk hortikultura, baik sebagai
sumber karbohidrat maupun sumber vitamin, mineral, serat dan
antioksidan, melalui peningkatan produksi dan mutu. Sasaran
Pola Pangan Harapan tahun 2010 ditargetkan mencapai 5,2 dan
rata-rata peningkatan konsumsi buah dan sayuran perkapita
pertahun selama periode 2010-2014 sebesar 2,5%;
3. Peningkatan nilai tambah, daya saing ekspor produk
hortikultura
Peningkatan daya saing difokuskan pada peningkatan mutu dan
produktifitas
kebun/lahan
usaha
hortikultura
untuk
menghasilkan produk hortikultura yang bermutu, aman
konsumsi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Indikator utama dari rencana aksi peningkatan daya saing
produk hortikultura adalah meningkatnya jumlah registrasi
kebun/lahan usaha hortikultura rata-rata 5% selama periode
tahun 2010-2014;
4. Peningkatan kesejahteraan petani
Peningkatan Kesejahteraan Petani yang berbasiskan Lembaga
Mengakar di Masyarakat (LM3) dan Penggerak Membangun Desa
(PMD) bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan
petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap
sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan, dan
perlindungan terhadap petani. Sedangkan sasaran yang ingin
dicapai adalah : 1) meningkatnya kapasitas dan posisi tawar
petani,
2)
semakin
kokohnya
kelembagaan
petani,
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3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif,
dan 4) meningkatnya pendapatan petani.
Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan hortikultura maka
sasaran strategis tahun 2010-2014 adalah “Meningkatnya
produksi, produktifitas dan mutu produk tanaman hortikultura yang
aman konsumsi, berdaya saing dan berkelanjutan”. Indikator dari
sasaran strategis dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:
Tabel

No
1

a

b

2

3

4

1.

Indikator Sasaran Strategis
Hortikultura Tahun 2010

Pembangunan

Komoditas
Tan. Obat dan
jamur

Indikator
Strategis

Buah

Sayur

Produksi dan laju
pertumbuhan
produksi
hortikultura
Produksi
(ton/tangkai/phn)

18.853.058
(ton)

10.561.813
(ton)

- Rimpang :
417.906 (ton)
- Non rimpang :
70.027 (ton)
- Jamur :
50.559 (ton)

- Bunga/daun
Potong:
248.080.490 (tgk)
- Pot dan lansekap :
12.183.236 (phn)
- Bunga tabur :
24.971 (ton)

Laju (%)

3,02

2,93

- Rimpang : 2,33
- Non rimpang :
2,74
- Jamur : 8,55

Perbaikan mutu
pengelolaan
kebun/lahan
usaha (kebun)
Peningkatan
ketersediaan
benih
bermutu
(%)
Proporsi
luas
serangan
OPT
hortikultura
terhadap
luas
panen (%) *

2.382

372

-

- Bunga/daun
Potong: 7,22
- Pot dan lansekap :
5,00
- Bunga tabur :
11,34
16

3

2

1

2

5

5

5

5

Florikultura

Keterangan : *) Maksimal 5%

Direktorat Jenderal Hortikultura
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C. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM
1. Arah Kebijakan
Arah kebijakan pengembangan Kementerian Pertanian yang
terkait dengan pengembangan hortikultura adalah sebagai
berikut:
a. Peningkatan produksi, produktifitas dalam upaya memenuhi
kebutuhan pasar dalam negeri (konsumsi, industri dan
substitusi impor) dan meningkatkan ekspor
melalui
penerapan GAP/SOP, penerapan PHT, GHP, perbaikan kebun,
penerapan teknologi maju, penggunaan benih bermutu
varietas unggul
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk hortikultura
melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur serta
sarana budidaya dan pasca panen hortikultura
c. Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui
revitalisasi Balai Benih, penguatan kelembagaan penangkar,
penataan
BF
dan
BPMT,
meningkatkan
kapasitas
kelembagaan pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura
d. Peningkatan
perbenihan

peran

swasta

dalam

membangun

industri

e. Pemberdayaan petani/pelaku usaha hortikultura melalui
bantuan sarana, sekolah lapang, magang, studi banding dan
pendampingan
f. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap
teknologi maju antara lain kultur jaringan, rekayasa genetik,
somatik embrio genetik, nano teknologi dan teknologi pasca
panen serta pengolahan hasil
g. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap
pasar
modern,
pasar
ekspor
melalui
pembenahan
manajemen rantai pasokan, pembenahan rantai pendingin,
kemitraan usaha
h. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap
permodalan bunga rendah seperti PKBL/CSR, Skim kredit
bersubsidi (KKPE), skim kredit penjaminan (KUR) serta
bantuan sosial seperti PUAP, LM3, PMD
10
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i. Mendorong investasi hortikultura melalui fasilitasi investasi
terpadu, promosi baik di dalam maupun di luar negeri dan
dukungan iklim usaha yang kondusif melalui pengembangan
dan penyempurnaan regulasi
j. Pembangunan dan pengutuhan kawasan hortikultura yang
direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dengan
instansi terkait
k. Promosi dan kampanye meningkatkan konsumsi buah dan
sayur dalam rangka mendukung diversifikasi pangan serta
mendorong upaya pencapaian standar konsumsi perkapita
yang ditetapkan oleh FAO
l. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian
hama
penyakit
tumbuhan
secara
terpadu
melalui
pengembangan SLPHT, pengembangan agen hayati, mitigasi
dampak iklim
m. Peningkatan perlindungan
nutfah nasional melalui
komersialisasi

dan pendayagunaan plasmakonservasi, domestikasi dan

n. Berperan aktif dalam meningkatkan daya saing produk
hortikultura di pasar internasional melalui pemenuhan
persyaratan perdagangan dan peningkatan mutu produk dan
mendorong perlindungan tarif dan non tarif perdagangan
internasional
o. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna
menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan
agribisnis hortikultura
p. Pengembangan kelembagaan yang dapat membantu
petani/pelaku usaha dalam mengakselerasi pertumbuhan
agribisnis hortikultura
q. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan
pertanian yang akuntabel, tranparansi, disiplin anggaran,
efisien dan efektif, pencapaian indikator kinerja secara
optimal.

Direktorat Jenderal Hortikultura
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2. Strategi
Strategi yang akan dikembangkan oleh Kementerian Pertanian
selama periode tahun 2010-2014 adalah Tujuh Gema
Revitalisasi yaitu Revitalisasi Lahan, Revitalisasi Perbenihan dan
pembibitan, Revitalisasi Infrastruktur dan sarana, Revitalisasi
sumber daya manusia, Revitalisasi pembiayaan petani,
Revitalisasi kelembagaan petani, dan Revitalisasi teknologi dan
industry hilir. Tujuh gema revitalisasi tersebut dikaitkan dengan
tupoksi Direktorat Jenderal Hortikultura yang selanjutnya
dijabarkan dalam strategi pengembangan hortikultura sebagai
berikut:
a. Revitalisasi lahan
b. Revitalisasi perbenihan
c. Revitalisasi infrastruktur dan sarana
d. Revitalisasi sumber daya manusia
e. Revitalisasi pembiayaan petani
f. Revitalisasi kelembagaan petani
g. Revitalisasi teknologi dan industri hilir
3. Program
Program yang dilaksanakan pada Tahun 2010 masih mengacu
pada Rencana Strategis tahun 2004-2009 serta Pedoman Umum
Pengembangan Hortikultura tahun 2010 yang meliputi
4 (empat) program yaitu Ketahanan Pangan, Pengembangan
Agribisnis,
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani
dan
Kepemerintahan yang baik. Namun demikian di dalam Rencana
Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura untuk pelaksanaan
terhitung mulai tahun 2011 hanya terdiri dari 1 (satu) program
yaitu; Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk
Tanaman Hortikultura Berkelanjutan.
Sesuai dengan Pedoman umum Pengembangan Hortikultura
tahun 2010 maka kegiatan utama yang termasuk ke dalam
empat program dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut;

12
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a. Program
Pengembangan
(Program PA)

Agribisnis

Hortikultura

1) Pengembangan Agroindustri Terpadu
2) Pengembangan
Berkelanjutan

Pertanian

Organik

dan

Pertanian

3) Peningkatan
Kegiatan
Eksibisi,
Perlombaan
Penghargaan Kepada Petani/Pelaku Agribisnis.

dan

b. Program Ketahanan Pangan (Program KP)
1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT),
Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan
Pangan
2) Bantuan Benih/bibit, Sarana Produksi Pertanian, dan
Penguatan Kelembagaan Perbenihan
3) Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen
4) Peningkatan Produksi, Produktifitas, dan Mutu Produk
Pertanian Serta Pengembangan Kawasan (TP).
c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Program
PKP)
1) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui LM3
2) Pengembangan Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan,
Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan
3) Penggerak Membangun Desa (PMD).
d. Program Kepemerintahan yang Baik (Program KB)
1) Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan
2) Penyelenggaraan
Perkantoran

Operasional

dan

Pemeliharaan

3) Pelayanan Publik atau Birokrasi.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Hortikultura
tahun 2010 telah ditetapkan dan telah menjadi Keputusan Menteri
Pertanian Nomor :1185/Kpts/OT.140/3/2010 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama di lingkup Kementerian Pertanian Tahun

Direktorat Jenderal Hortikultura
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2010-2014 (terlampir). Adapun indikator kinerja dimaksud
disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal
Hortikultura
No
1

Sasaran
Meningkatnya
produksi,
produktifitas dan mutu
produk
tanaman
hortikultura yang aman
konsumsi berdaya saing
dan berkelanjutan

Uraian
1 Produksi
(ton/tangkai/pohon)
dan
Laju
Pertumbuhan
Produksi
Hortikultura (%)
2 Peningkatan
mutu
produk
tanaman
hortikultura

-

-

3 Peningkatan
ketersediaan
bermutu (%)

benih
-

4 Proporsi
luas
serangan OPT utama
hortikultura
terhadap total luas
panen (%)

-

-

Sumber Data
Direktorat
Perbenihan dan
sarana
produksi
BPS
Pusat data
Pertanian
Direktorat
Perbenihan dan
sarana
produksi
BPS
Pusat data
Pertanian
Direktorat
Perbenihan dan
sarana
produksi
BPS
Pusat data
Pertanian
Direktorat
Perbenihan dan
sarana
produksi
BPS
Pusat data
Pertanian

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal hortikultura

Dalam IKU Direktorat Jenderal Hortikultura juga ditegaskan tugas
dan fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura. Tugas dimaksud
adalah
merumuskan
serta
melaksanakan
kebijakan
dan
standarisasi teknis di bidang hortikultura. Sedangkan fungsi dari
Direktorat Jenderal Hortikultura adalah;
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1.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perbenihan dan
sarana produksi, budidaya, serta perlindungan tanaman
hortikultura

2.

Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan dan sarana
produksi, budidaya serta perlindungan tanaman hortikultura
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3.

Penyusunan stándar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur
di bidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya serta
perlindungan tanaman hortikultura

4.

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan
dan sarana produksi budidaya, serta perlindungan tanaman
hortikultura

5.

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

E. PENETAPAN KINERJA (PK)
Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2010 yang ditandatangi oleh Direktur
Jenderal Hortikultura dan disetujui oleh Menteri Pertanian pada
bulan November 2009 (terlampir).
Kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura pada
tahun 2010 dapat di lihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura
No No
Sasaran
1
Meningkatnya produksi,
produktifitas dan mutu
produk hortikultura serta
berkembangnya kawasan
hortikultura
2
Terlaksananya
pengendalian OPT
hortikultura dan
menurunnya serangan
OPT hortikultura
3
Terlaksananya akselerasi
peningkatan produksi
benih hortikultura
4

Tersedianya alat para dan
pasca panen hortikultura

5

Berkembangnya fasilitasi
pelayanan terpadu untuk
pengembangan
hortikultura
Berkembangnya usaha
hortikultura organik yang
berwawasan lingkungan
dan aman konsumsi

6
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Indikator Kinerja
- Meningkatnya
produksi
hortikultura

%

Satuan

target
5

- Menurunnya
serangan OPT
Hortikultura

%

3

- Meningkatnya
produksi benih
hortikultura
bermutu
- Meningkatnya
pemahaman dan
pemanfaatan alat
dan mesin pra dan
pasca panen
hortikultura
- Peningkatan
investasi bidang
hortikultura

%

10,37

provinsi

32

%

3

- Meningkatnya
usaha hortikultura
organik
berwawasan
lingkungan

- Provinsi
- Kab/Kota

9
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No No
Sasaran
7
Meningkatkan upaya
promosi hortikultura untuk
meningkatkan konsumsi
dan perdagangan (Dalam
dan Luar Negeri)
8

9

10

Berkembangnya agribisnis
hortikultura di LM3 dan
PMD

Terlaksananya Magang,
Sekolah Lapang GAP
Hortikultura

Indikator Kinerja
- Meningkatnya
apresiasi
masyarakat
terhadap produk
hortikultura di
Indonesia
- Meningkatnya
pengembangan
usaha hortikultura
oleh LM3
- Pengembangan
usaha hortikultura
oleh PMD
- Meningkatnya
pengetahuan
petugas dan petani
hortikultura dalam
menerapkan GAP
- Meningkatnya
pelayanan
pemerintah kepada
masyarakat

Terlaksananya
pengelolaan gaji,
honorarium dan tunjangan
pegawai serta
penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran
Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

Satuan
provinsi

target
33

%

25

PMD

700

Provinsi
Kabupaten/kota

21
91

Direktorat
Jenderal
Hortikultura

1

F. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura
pada tahun 2010 belum disusun, namun demikian sasaran
strategis yang akan dicapai pada tahun 2010 telah disesuaikan
dengan sasaran strategis pada Rencana Strategis 2010-2014,
yang sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan
Kinerja (PK) yang telah disepakati di tingkat Kementerian
Pertanian. Dalam rencana kinerja tersebut dipakai target-target
sasaran yang akan dijadikan ukuran tingkat pencapaiannya.
Rencana tingkat capaian sasaran Direktorat Jenderal Hortikultura
pada tahun 2010 dijabarkan dengan indikator sebagai berikut :
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Tabel.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat
Jenderal Hortikultura Tahun 2010
1

Sasaran Strategis
Meningkatnya
produksi,
produktifitas
dan
mutu
produk
tanaman hortikultura
yang
aman
konsumsi,
berdaya
saing
dan
berkelanjutan

1
a
-

b
2

3
4

Indikator Kinerja
Produksi
dan
Laju
pertumbuhan produksi
Produksi:
Buah
Sayuran
Tanaman Hias
 Bunga
dan
daun
potong
 Tan.pot dan lansekap
 Tan. Bunga Tabur
Tanaman Obat dan Jamur
Rata-rata laju
pertumbuhan produksi
Buah
Sayuran
Tanaman Hias
Tanaman Obat dan Jamu
Perbaikan
mutu
pengelolaan
lahan
usaha/kebun
tanaman
hortikultura
Buah
Sayuran dan tanaman
obat
Tanaman Flourikultura
Peningkatan Ketersediaan
benih bermutu
Benih tanaman buah
Benih tanaman sayuran
Benih tanaman obat
Benih tanaman
Flourikultura
Proporsi luas serangan
OPT utama hortikultura
terhadap total luas panen
(%)

Satuan

ton
ton

Target

18.853.058
10.561.813

tangkai

248.080.490

pohon
kg
kg

12.183.236
24.970.713
538.492.227

%
%
%
%

3,02
2,93
7,85
4,54

Kebun
Lahan usaha

2.383
372

Lahan usaha

16

%
%
%
%

3
2
1
2

%

5

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura

Indikator keberhasilan pencapaian kinerja merupakan tolok ukur
yang digunakan dalam melihat keberhasilan pencapaian sasaran
dengan kriteria berhasil, kurang berhasil atau bahkan gagal.

Direktorat Jenderal Hortikultura

17

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2010

18

Direktorat Jenderal Hortikultura

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2010

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi
pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian
setiap indikator kinerja sasaran guna memberikan gambaran
tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran.
Dalam
Formulir
Pengukuran
Kinerja
terlampir
telah
dicantumkan
sasaran
strategis
pembangunan
hortikultura
TA. 2010 dengan indikator kinerjanya sebanyak empat yaitu;
1) Peningkatan produksi dan laju pertumbuhan produksi,
2) Perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha/kebun tanaman
hortikultura, 3) Peningkatan Ketersediaan benih bermutu, dan
4) Proporsi luas serangan OPT utama hortikultura terhadap total
luas panen. Setelah dilakukan pengukuran dalam Formulir
Pengukuran Kinerja (Kurja) diperoleh nilai capaian sasaran
dengan rata-rata sebesar 110,03%. Secara rinci nilai capaian
sasaran dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal
Hortikultura TA.2010

1

Sasaran
Strategis
Meningkatnya
produksi,
produktifitas
dan
mutu
produk
tanaman
hortikultura
yang
aman
konsumsi,
berdaya saing
dan
berkelanjutan

1

a
-

Indikator
Kinerja
Produksi dan
Laju
pertumbuhan
produksi
Produksi:
Buah
Sayuran
Tanaman Hias
 Bunga dan
daun
potong
 Tan.pot dan
lansekap
 Tan. Bunga
Tabur

Direktorat Jenderal Hortikultura

Satuan

ton
ton

Target

Realisasi

%

18.853.058
10.561.813

19.380.075
10.989.737

102,80
104,05

248.080.490

295.244.895

119,01

pohon

12.183.236

15.566.819

127,77

kg

24.970.713

28.554.065

114,35

tangkai
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Sasaran
Strategis
-

b
-

2

-

3
-

4

Indikator
Kinerja
Tanaman
Obat dan
Jamur
Rata-rata
Rata-rata laju
pertumbuhan
produksi
Buah
Sayuran
Tanaman Hias
Tanaman
Obat dan
Jamu
Rata-rata
Rata-rata
Sasaran 1
Perbaikan
mutu
pengelolaan
lahan
usaha/kebun
tanaman
hortikultura
Buah
Sayuran dan
tanaman obat
Tanaman
Flourikultura
Rata-rata
Peningkatan
Ketersediaan
benih bermutu
Benih
tanaman buah
Benih
tanaman
sayuran
Benih
tanaman obat
Benih
tanaman
Flourikultura
Rata-rata
Proporsi luas
serangan OPT
utama
hortikultura
terhadap total
luas
panen
(%)

Rata-rata Nilai Capaian Sasaran
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Satuan

Target

Realisasi

%

kg

538.492.227

518.803.477

96,34

105,89

%
%
%
%

3,02
2,93
7,85
4,54

3,8
3,77
5,29
1,46

125,38
128,67
67,39
32,16

88,51
97,20

Kebun
Lahan
usaha

2.383
372

2.383
372

100
100

16

16

100

Lahan
usaha
100
%
%
%
%

3
2
1
2

3
2
1
2

100
100
100
100

%

5

5

100
100

110,03
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B. ANALISIS PENGUKURAN KINERJA
Hasil pengukuran kinerja menunjukkan masing-masing sasaran di
atas secara umum menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal
Hortikultura pada TA.2010 telah mampu memenuhi pencapaian
indikator kinerja sasaran secara baik. Pencapaian kinerja yang
besar sangat dipengaruhi oleh pencapaian peningkatan produksi,
laju pertumbuhan produksi, dan perbaikan mutu kebun/lahan
usaha yang rata-rata nilai capainnya melebihi target.
Secara rinci disampaikan pencapaian masing-masing indikator
kinerja sasaran sebagai berikut:
1. Indikator kinerja meningkatnya produksi dan laju produksi
hortikultura yang meliputi buah, sayuran, tanaman obat dan
jamur, dan florikultura tercapai sebesar 97,20%.
Penghitungan pencapaian angka produksi ini adalah dengan
menggunakan
angka
prognosa
produksi
tahun
2010
dibandingkan dengan angka produksi tahun 2010 yang
ditargetkan dalam Renstra dan RKT. Secara rinci realisasi
produksi 2010 dibandingkan dengan target produksi tahun 2010
dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:
Tabel 6. Gambaran Realisasi Produksi 2010 (Angka
Prognosa) dibandingkan dengan Target
Produksi Tahun 2010 (Renstra 2010-2014)
Produksi Tahun 2010
No

Komoditas

Target
Produksi*

Realisasi**

Pencapaian
(%)

1

Buah (ton)

18.853.058

19.380.075

102,08

2

Sayuran (ton)

10.561.813

10.989.737

104,05

3

Biofarmaka+Jamur
(kg)

538.492.227

518.803.477

96,34

4

Tanaman Hias :
248.080.490

295.244.895

119,01

Tan. Hias Pot dan
Taman

12.183.223

15.566.819

127,77

Bunga Tabur (kg)

24.970.713

28.554.065

114,35

Tan Hias bunga dan
daun Potong (Tgk)

Rata-rata Hias

120,38

Pencapaian Rata-rata Produksi Hortikultura
Keterangan : *) Renstra

Direktorat Jenderal Hortikultura
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Angka produksi 2010 yang digunakan dalam penyusunan LAKIP
Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2010 adalah Angka
Prognosa Tahun 2010, karena baru Angka Prognosa yang sudah
dapat dirumuskan pada bulan Desember 2010.
Angka
Sementara Tahun 2010 baru dapat dirumuskan pada bulan April
2011 sedangkan Angka Tetap Tahun 2010 baru dapat
dirumuskan pada bulan Juli 2011. Berdasarkan keadaan
tersebut, mengingat LAKIP Direktorat Jenderal Hortikultura
sudah harus disusun pada bulan Januari 2011, maka angka
produksi yang digunakan adalah Angka Prognosa 2010.
Kenaikan produksi hortikultura juga ditunjukkan dengan adanya
peningkatan produksi tahun 2010 bila dibandingkan dengan
realisasi produksi tahun 2009 (angka tetap). Perbandingan
angka produksi 2010 (angka prognosa) dibandingkan dengan
angka produksi 2009 (angka tetap) dapat dilihat pada tabel 7
berikut:
Tabel 7. Gambaran Realisasi Produksi ATAP 2009
dan Realisasi Prognosa Tahun 2010
Komoditas Hortikultura
Produksi
No

Komoditas

Tahun

Tahun

Peningkatan

2009 *)

2010**)

(%)

1

Buah (ton)

18.653.900

19.380.075

3,89

2

Sayuran (ton)

10.589.820

10.989.737

3,77

3

Biofarmaka+Jamur
(kg)

511.328.015

518.803.477

1,46

4

Tanaman Hias :
277.626.297

295.244.895

6,34

Tan. Hias Pot dan
Taman

14.327.828

15.566.819

8,65

Bunga Tabur (kg)

28.307.326

28.554.065

0,87

Tan Hias bunga dan
daun Potong (Tgk)

Rata-rata Hias

5,29

Rata-rata Produksi Hortikultura
Keterangan : *) Angka Tetap

3,60

**) Angka Prognosa

Dari tabel di atas secara rata-rata telah terjadi peningkatan
produksi hortikultura pada tahun 2010 dibanding tahun 2009,
namun sebaran peningkatan produksinya tidak merata.
Komoditas Biofarmaka dan jamur meningkat 1,46%, tetapi
tanamn hias, sayuran dan buah meningkat lebih dari 3%,
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namun demikian tanaman hias secara keseluruhan mengalami
peningkatan terbesar yaitu 5,29% bila dibandingkan tahun
2009. Dengan demikian secara keseluruhan peningkatan
produksi hortikultura mencapai 3,60%.
Peningkatan produksi hortikultura ini diarahkan untuk
memenuhi kebutuhan dalam negeri yaitu untuk konsumsi,
bahan baku industri, peningkatan ekspor dan substitusi impor.
Kegiatan pengembangan produksi telah memberikan dampak
positif pada penumbuhan ekonomi regional dan penyediaan
lapangan
kerja,
serta
meningkatkan
kesejahteraan
petani/pelaku usaha.
Beberapa hal sebagai pendorong penyebab adanya peningkatan
produksi antara lain:
a)

Terlaksananya
pengembangan
kawasan
agribisnis
hortikultura sebagai lokus sasaran wilayah pengembangan
hortikultura;

b) Pemantauan dan pengaturan pola produksi di sentra
produksi utama (cabe, bawang merah, tomat, kentang dan
kubis) serta Pengembangan teknologi maju di lahan pantai,
peri urban dan daerah khusus lainnya;
c)

Peningkatan produktifitas sebagai dampak dari penerapan
teknologi budidaya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam GAP
dan SOP hortikultura;

d) Pengembangan Sentra
utamanya tanaman hias;
e)

Produksi

di

Gerbang

Ekspor

Tumbuhnya
berbagai
sentra-sentra
pengembangan
biofarmaka rakyat yang dilakukan secara swadaya sebagai
akibat dari meningkatnya nilai jual produk biofarmaka baik
mentah maupun olahan.

Peningkatan produksi hortikultura secara umum masih perlu
upaya percepatan dengan semakin meningkatnya kebutuhan
dan tuntutan pangsa pasar serta meningkatnya pola untuk
hidup sehat. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Hortikultura pada tahun 2010 antara lain upaya
peningkatan produksi yang ramah lingkungan dan aman
konsumsi dengan jaminan mutu yang baik.
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2. Meningkatnya perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha/kebun
tanaman hortikultura tercapai 100%.
Berdasarkan data yang masuk dari masing-masing direktorat
menunjukkan bahwa jumlah kebun secara total yang telah
diregistrasi hingga tahun 2010 secara kolektif mencapai sesuai
target yang ditetapkan yakni sebanyak 2.770 kebun/lahan
usaha. Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya perbaikan
mutu pengelolaan lahan usaha/kebun tanaman hortikultura
sebesar 100%.
Salah satu program utama Direktorat Jenderal Hortikultura
dalam menjawab tantangan perdagangan bebas saat ini,
khususnya terkait dengan peningkatan daya saing buah adalah
penerapan GAP/SOP spesifik komoditas pada spesifik lokasi dan
spesifik pasar. Penerapan GAP mempersyaratkan agar produk
dapat dilacak balik, oleh karena itu kebun-kebun harus
teregistrasi.
Indikator kinerja sasaran perbaikan kebun tanaman buah
tahunan secara teknis lebih mudah untuk diregistrasi
dibandingkan komoditas hortikultura lainnya karena mayoritas
di dominasi oleh tegakan atau batang apalagi bila pertanaman
merupakan buah tanaman tahunan dan berada dalam lokasi
yang terpadu. Berbeda dengan lahan usaha tanaman buah
semusim yang biasanya pertanamannya bergantian dengan
komoditas lainnya misalnya tanaman pangan dan komoditas
semusim lainnya.
Penilaian sasaran ini tidak hanya didasarkan pada capaian dan
kemampuan pelaksanaan registrasi kebun buah dan perluasan
areal kebun buah tetapi juga merupakan penilaian terhadap
seluruh aspek pelayanan pemerintah pusat terhadap akses
menuju tercapainya kegiatan pengembangan buah secara
umum. Terlihat di dalam sasaran ini meliputi kemampuan
institusi dalam melakukan koordinasi, pertemuan-pertemuan,
penyusunan
pedoman,
fasilitasi
kegiatan,
peningkatan
kapabilitas SDM pelaksana, unit perlengkapan dan alat pengolah
data dan lain sebagainya.
Perbaikan kebun tanaman sayuran dan tanaman biofarmaka
yang rata-rata merupakan komoditas semusim dan tidak dalam
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penentuan umur jangka panjang. Pelaksanaan perluasan areal
tanaman sayuran tidaklah mudah dan pengaturan dalam
registrasi lahan usaha sayuran juga mengalami kesulitan karena
sifat lahan usaha sayuran sangat berpotensi untuk bergantiganti dan tidak pernah bersifat permanen. Oleh karenanya
target sasarannya juga tidak sebesar pada tanaman buah.
Namun demikian sebagimana halnya capaian sasaran di atas
penilaian sasaran ini tidak hanya didasarkan pada pencapaian
kinerja perluasan areal dan keberhasilan pengaturan registrasi
lahan usaha sayuran melainkan didasarkan juga pada
kemampuan institusi Direktorat Jenderal Hortikultura dalam
memberikan fasilitasi terhadap pelaksanaan pembangunan
sayuran dan tanaman obat hingga ke daerah. Komponen
pelayanan publik dan koordinasi menjadi sangat menonjol
dalam penilaian sasaran ini.
Pengembangan usaha tanaman hias membutuhkan penanganan
yang lebih istimewa di bandingkan dengan tanaman buah dan
sayuran. Pasalnya tanaman florikultura merupakan kebutuhan
yang lebih bersifat sekunder dibandingkan dengan sayuran atau
tanaman buah, sehingga belum banyak petani tanaman hias
yang
secara
besar-besaran
membudidayakan
untuk
dikomersilkan. Baru beberapa pengusaha besar yang memiliki
modal investasi yang berani mengembangkan usaha ini itupun
pemasarannya lebih didominasi di perkotaan.
Pemasangan target yang hanya 16 lahan usaha merupakan
target rasional yang bisa dilakukan dan disesuaikan dengan
potensi dan kemampuan finansial dan SDM baik petugas
maupun petaninya. Meskipun demikian pelayanan publik dalam
mendukung terus berkembangnya tanaman hias secara nasional
ditunjukkan
dengan
keberhasilan
Direktorat
Jenderal
Hortikultura dalam melakukan pembinaan bersama-sama
dengan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat,
Kepulauan Riau dan Provinsi Riau yang ditetapkan sebagai
gerbang ekspor raphis excelca;
3.

Pencapaian kinerja peningkatan ketersediaan benih unggul
hortikultura yang meliputi buah 3%, sayuran umbi 2%, sayuran
biji 1%, tanaman hias 2% berhasil, ditunjukkan dengan
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terpenuhinya target capaian realisasi
bermutu yang mencapai 100%.

ketersediaan

benih

Target peningkatan ketersediaan benih hortikultura yang
dicanangkan Direktorat Perbenihan sangat strategis mengingat
kebutuhan dan permintaan benih hortikultura bermutu terus
meningkat. Untuk itu target peningkatan ketersediaan benih
perlu ditingkatkan meskipun tetap harus menyesuaikan dengan
kemampuan anggaran dan kesiapan infrastruktur pendukung
dan kemampuan SDM penangkar di lapangan.
Permasalahan utama dalam penyediaan benih bermutu adalah
belum tersedianya peralatan yang memadai di berbagai
penangkar, disamping itu teknologi dan ilmu penangkaran
belum secara luas tersebar di penangkar-penangkar tradisional,
meskipun
untuk
perusahan-perusahaan
besar
berskala
internasional sudah ada di Indonesia. Komersialisasi benih yang
menjanjikan tidak jarang disalahgunakan oleh oknum-oknum
yang tidak bertanggungjawab untuk memproduksi dan
memasarkan benih hortikultura asalan yang tidak teridentifikasi
asal muasalnya dan dipromosikan sebagai benih unggulan,
sehingga masyarakat sering merasa dirugikan. Perilaku
masyarakat tersebut akan membuat jera dan bahkan sikap
antipati untuk mengembangkan atau berinvestasi di sektor
hortikultura. Pencapaian kinerja sasaran juga didukung dengan
adanya UPTD BPSBTPH yang mempunyai garis koordinasi yang
sangat jelas dan terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan
daerah dalam membangun sistem perbenihan hortikultura yang
kokoh.
Pelayanan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam membangun
sistem perbenihan telah secara maksimal dengan memberikan
fasilitasi dalam peningkatan ketersediaan benih, peningkatan
kapasitas kelembagaan, peningkatan kapasitas laboratorium,
pemasyarakatan benih bermutu, pengawasan mutu benih dan
lain sebagainya. Bahkan pengembangan perbenihan ini
mendapat alokasi tambahan dalam APBN-P yang khusus
dialokasikan
dalam
memberikan
bantuan
perbenihan
mendukung pengembangan kawasan hortikultura.
Operasionalisasi dan manajemen yang baik dari BPSBTPH
sebagai unit perbenihan di daerah merupakan keharusan dalam
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pengembangan perbenihan hortikultura jika mengharapkan
ketersediaan benih bermutu dapat terwujud. Berbagai kegiatan
yang didanai menggunakan APBN melalui dana dekonsentrasi
telah dilaksanakan di BPSBTPH antara lain pengawasan dan
sertifikasi benih di daerah, dan lain sebagainya.
4.

Sasaran berikutnya adalah porsi luas serangan OPT maksimal
5% dibandingkan luas panen hortikultura, dengan pencapaian
kinerja sasaran sebesar 100%.
Luas serangan OPT buah tahun 2010 lebih tinggi 0,5 % dari luas
panennya, serangan OPT sayuran lebih rendah 1,24%,
sedangkan serangan OPT tanaman hias lebih rendah 0,66 %,
sementara serangan OPT biofarmaka, meningkat (lebih tinggi
10,7 %, yang berarti serangan OPT belum dapat dikendalikan
dengan baik. Analisis porsi luas serangan OPT terhadap luas
panen seperti data pada Tabel 8 berikut.
Tabel 8. Perkembangan Luas Serangan OPT
Hortikultura Tahun 2008No.

Nilai LS/LP *)

Uraian
2008

1

781.333,0

834.355,0

601.786,6

9.887,6

11.518

11.687

1,3

1,4

1,9

1.026.991,0

1.078.159,0

1.057.046,9

52.694,0

45.122,1

31.246,7

5,1

4,2

2,96

1.088,0

1.387,0

3.973,1

65,6

11,7

5,45

6,0

0,8

0,14

Luas panen, LP (ha)

22.795,0

20.593,0

24.720,7

Luas serangan OPT, LS (ha)

13.229,5

239,4

2.941,8

58,0

1,2

11,9

Luas serangan OPT, LS (ha)
Porsi LS/LP (%)

Luas serangan OPT, LS (ha)
Porsi LS/LP (%)

(1,24)

Hias
Luas panen, LP (ha)
Luas serangan OPT, LS (ha)
Porsi LS/LP (%)

4

0,5

Sayuran
Luas panen, LP (ha)

3

2010**)

Buah-buahan
Luas panen, LP (ha)

2

2009**)

(+/-),
20102009

0,66

Biofarmaka

Porsi LS/LP (%)

Rerata
*) Nilai LS / LP, proporsi luas serangan terhadap luas panen
*) Data sementara
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Khusus untuk tanaman biofarmaka hal ini masih perlu upayaupaya yang lebih keras, mengingat proporsi luas serangan OPT
terhadap luas panen > 5 %. Hal ini disebabkan terjadi antara
lain pengetahuan dan keterampilan petugas POPT tentang OPT
tanaman biofarmaka meningkat sehingga pelaporan menjadi
lebih baik dan teratur, jumlah jenis OPT dan komoditas tanaman
yang dilaporkan juga semakin banyak, namun belum diimbangi
dengan teknik pengendalian yang memadai. Upaya-upaya untuk
terus menekan serangan OPT tanaman biofarmaka dilakukan
dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas
dan petani dalam pengelolaan OPT, penyelenggaraan SLPHT,
pembinaan-pembinaan teknis, koordinasi dengan instansi
terkait.
Keberhasilan dalam penanganan OPT buah, sayuran dan hias
dicapai melalui upaya perlindungan tanaman yang komprehensif
dalam penanganan OPT (endemis dan eksplosif), penerapan
PHT, pemanfaatan teknologi pengendalian OPT ramah
lingkungan, dan peningkatan upaya pemenuhan persyaratan
perdagangan (SPS-WTO) dan mutu produk.
Di bidang mutu, berdasarkan analisis residu pestisida pada
produk
hortikultura
(buah,
sayuran
dan
biofarmaka),
menunjukkan bahwa kandungan residu pestisida yang dianalisis
masih < BMR yang berarti aman konsumsi. Pada produk buah,
sampel yang terdeteksi dibawah BMR sebanyak 2 sampel (8%),
produk sayur sebanyak 8 sampel (14,28%), dan pada produk
biofarmaka sebanyak 1 sampel (25%). Sampel yang tidak
terdeteksi kandungan bahan aktifnya pada produk buah
sebanyak 17 sampel (68%), pada produk sayur sebanyak 31
sampel (55,36%), dan pada produk biofarmaka sebanyak 3
sampel (75%).
Hasil analisa residu pestisida pada produk
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 9 berikut:
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Tabel 9.

Hasil Analisis Residu Pestisida pada Produk
Hortikultura Tahun 2010.

1

No.

Komoditas

1.
2.
3.

Buah
Sayur
Biofarmaka
Jumlah

Terdeteksi
dibawah
BMR
2 (8%)
8 (14,28%)
1 (25%)
11 (12,94%)

Tidak
terdeteksi
17 (68%)
31 (55,36%)
3 (75%)
51 (60,0%)

Belum
ditetapkan
6 (24%)
17 (30,36%)
0 (0%)

Sumber : Ditlind Direktorat Jenderal Hortikultura

Hasil pengukuran kinerja sasaran secara umum tidak akan tercapai
tanpa didukung oleh pencapaian kinerja kegiatan. Pencapaian
kinerja kegiatan secara rinci dapat diihat dengan menghitung
capaian kinerja kegiatan berdasarkan indikator input, output dan
outcome yang dijabarkan dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan.
Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan sebagai upaya melihat
pencapaian pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi melalui APBN.
Pengukuran
Kinerja
Kegiatan
(PKK)
dilakukan
dengan
membandingkan antara target dengan realisasi kegiatan, sebagai
sarana pengukuran capaian kinerjanya.
Pengukuran kinerja
kegiatan ini dapat dilihat selengkapnya pada
Formulir
Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir PKK) terlampir.
Keberhasilan Direktorat Jenderal Hortikultura tidak terlepas dari
kinerja pelaksanaan beberapa kegiatan yang besar yang tercapai
secara maksimal. Disamping itu dalam pengukuran kinerja kegiatan
tidak lagi menghitung pencapaian benefit dan impact tetapi hanya
dihitung hingga ke outcome atau hasilnya. Beberapa kegiatan besar
tersebut antara lain PF2N, ITF, SPI, LM3, PMD, rehabilitasi gedung,
pengadaan, hibah luar negeri, dan lain sebagainya.
Pencapaian kinerja kegiatan ini dinilai dari hasil pelaksanaan
berbagai kegiatan pada unit Eselon II yang telah dimasukkan dalam
13 (tiga belas) kelompok kegiatan utama sebagaimana telah
dicantumkan dalam pedoman umum pengembangan hortikultura
tahun 2010.
Hasil pengukuran pencapaian kinerja kegiatan dalam formulir PKK
disajikan pada Tabel 10 berikut :
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Tabel 10. Nilai Capaian Kinerja Direktorat Jenderal
Hortikultura Per Kegiatan Utama
No

Nilai Capaian
(%)

Program/Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS (PROGRAM PA)
1

Pengembangan Agroindustri Terpadu

86,14

2

Pengembangan Pertanian Organik dan Pertanian Berkelanjutan

93,75

3

Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan dan Penghargaan
kepada Petani/Pelaku Agribisnis

93,74

PROGRAM KETAHANAN PANGAN (PROGRAM KP)
4

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan

93,04

5

Bantuan Benih/Bibit, Sarana Produksi Pertanian, dan Penguatan
Kelembagaan Perbenihan

91,19

6

Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen

89,95

7

Peningkatan Produksi, Produktifitas, dan Mutu Produk Pertanian
Serta Pengembangan Kawasan (TP)

92,63

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
8

Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui LM3

98,82

9

Pengembangan Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan,
Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan

87,84

10

Penggerak Membangun Desa (PMD)

99,34

PROGRAM KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
11

Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan

99,33

12

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

98,88

13

Pelayanan Publik dan Birokrasi

97,16

Nilai Rata-rata Kegiatan Direktorat Jenderal
Hortikultura

94,58

Sumber : Data Pengukuran Kinerja kegiatan (PKK)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai capaian akhir kinerja
kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2010
sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan dengan diselaraskan
dengan Sistem Pengendalian Intern yang memadai. Analisis capaian
kinerja kegiatan yang dilaksanakan setiap program pada Direktorat
Jenderal Hortikultura pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :
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1. Program Pengembangan Agribisnis
a. Pengembangan Agroindustri Terpadu
Kegiatan tersebut dilaksanakan di pusat, dan daerah yang
merupakan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yang meliputi:
1) Pengembangan Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura
(FATIH), Sub kegiatan ini dilaksanakan di 33 provinsi;
2) Pengembangan penerapan Supply Chain Management
(SCM), sub kegiatan ini dilaksanakan di 33 provins;
3) Pelayanan terpadu untuk mendukung pengembangan
tanaman hias di gerbang ekspor, sub kegiatan ini
dilaksanakan di 9 kab/kota dalam 3 provinsi yaitu
(Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau);
4) Pelayanan terpadu untuk mendukung perbaikan mutu
kebun buah dilaksanakan di 15 kab/kota dan 10 provinsi;
Masukan dari kegiatan ini berupa dana dan SDM, rencana
besarnya
dana Rp
9.251.096.000,- dan
terealisasi
Rp 5.070.167.000,- atau sebesar 54,81% sedangkan SDM
realisasi sebesar 100% dari target dan realisasi 480 orang.
Berdasarkan indikator tersebut maka nilai capaian masukan
77,40%.
Keluaran kegiatan antara lain: Terfasilitasinya pertemuan
champion sayuran, terbentuknya konsorsium sayuran,
terselenggaranya
pertemuan
mutu
buah-buahan,
terselenggaranya workshop pengembangan gerbang ekspor,
terselenggaranya pertemuan DHN, tersedianya buku profil
dan terselenggaranya rancang bangun pengembangan
hortikultura, terselenggaranya kegiatan pertemuan konvensi
rancangbangun
pengembangan
investasi
hortikultura,
terselenggaranya kegiatan fasilitasi penguatan kelembagaan
petani (Gapoktan, Asosiasi), terlaksananya identifikasi
kelompok tani dan pertemuan FATIH, teridentifikasinya
rantai pasokan dan verifikasi lahan usaha, terselenggaranya
workshop rantai pasokan, terselenggaranya workshop pelaku
usaha
dan
produsen
hortikultura,
terfasilitasinya
pengembangan kawasan gerbang ekspor, tersedianya sarana
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prasarana dan infrastruktur kebun tanaman hias yang
memadai dalam rangka peningkatan produksi dan mutu,
tersedianya BF/BPMT yang dapat mendukung upaya
perbaikan mutu kebun durian dan jeruk, dengan capaian
sebesar 90,60%.
Hasil
kegiatan
yaitu;
terfasilitasinya
peningkatan
kemampuan
petugas,
kelompok
tani
dan
petugas,
terbangunnya
komitmen
kerjasama
pengembangan
hortikultura antar pemangku kepentingan (pemerintah dan
non pemerintah),
terbentuknya holding company dan
tertatanya rantai pasokan serta terjadinya transparansi
harga dan porsi keuntungan pada semua titik rantai pasokan,
meningkatnya jumlah sentra tanaman hias orientasi ekspor
yang memenuhi standar ekspor, berkembangnya teknologi
“top working” untuk memperbaiki mutu kebun buah dalam
rangka meningkatkan produksi dan produktifitas buah durian
dan jeruk, dengan capaian 90,40%. Nilai capaian rata-rata
kinerja kegiatan ini sebesar 86,14%.
Kegiatan pengembangan agroindustri terpadu bertujuan
untuk menghidupkan iklim investasi di bidang hortikultura
yang melibatkan berbagai pihak baik instansi pemerintah,
swasta dan masyarakat secara umum. Investasi hortikultura
selama ini masih belum terfasilitasi secara optimal antara
kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya, oleh karena itu
diperlukan inovasi masyarakat dan pemerintah untuk
memperbaiki kinerja sistem investasi yang memerlukan
fasilitasi berbagai pihak sesuai dengan fungsi, kompetensi
dan kewenangan yang berbeda.
Fasilitasi terpadu Investasi Hortikultura (FATIH) merupakan
upaya yang digunakan untuk menciptakan iklim usaha di
bidang
hortikultura
yang
kondusif
sekaligus
dapat
meningkatkan daya saing produk. FATIH mengintegrasikan
pelayanan
dan
program
dari
seluruh kelembagaan
pemerintah, dan dalam tahapannya masing-masing daerah
menyusun dan membuat rancang bangun pengembangan
investasi hortikultura di seluruh Provinsi yaitu di 33 provinsi.
Disamping FATIH penataan Supply Chain Management
(SCM) juga merupakan pendukung kegiatan agroindustri
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terpadu. SCM diupayakan dapat membantu mengurai
permasalahan ketimpangan porsi margin antara pelaku
usaha dalam rantai pasok utamanya antara produsen dengan
pedagang yang sering kurang menguntungkan bagi pihak
produsen. Penataan ini pada kenyataannya banyak sekali
ditemukan
kendala
yang
lebih
disebabkan
karena
panjangnya rantai yang selama ini ada, dan besarnya
wilayah pemasaran yang harus dikendalikan. Oleh karena itu
kegiatan SCM ini hanya sebagian kecil dari upaya mengatur
pasar yang berkeadilan dengan mempertemukan pelaku
usaha dengan para produsen sehingga dapat tercipta pasar
yang proporsional.
Penataan
SCM
melalui
kemitraan
usaha
bertujuan
meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan efektivitas
dan efisiensi usaha, sehingga diperlukan pembentukan dan
pengaktifan kelompok tani dan gabungan kelompok tani
(Gapoktan).
Pada tahun 2009 telah terbentuk 446
Gapoktan. Sedangkan di
tahun 2010 ditargetkan untuk
menambah kemitraan
gapoktan
hortikultura.
Tujuan
penataan rantai pasokan (RP) adalah: a) Menjamin pasar
dan harga yang stabil bagi produk yang dihasilkan petani; b)
Menjamin pasokan dan harga yang stabil bagi pedagang dan
pengolah yang memerlukan produk atau bahan baku dari
petani
sebagai
pemasok;
c)
Mensinergikan
energi
kewiraswastaan yang dimiliki petani, pengolah dan pedagang
untuk meningkatkan daya saing produk hortikultura
Indonesia terhadap produk sejenis atau yang bersifat
substitutif yang berasal dari luar negeri; serta d)
Meningkatkan laju ekspor dan menahan laju impor produk
hortikultura.
b.

Pengembangan
Berkelanjutan

Pertanian,

Organik

dan

Pertanian

Kegiatan tersebut dilaksanakan di pusat, dan daerah yang
merupakan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yang meliputi:
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1) Pengembangan kawasan hortikultura organik
2) Pengembangan hortikultura di daerah aliran sungai (DAS)
dan daerah rawan erosi dan longsor
3) Pengembangan alternatif development yang dilaksanakan
di 1 provinsi yaitu di Nanggroe Aceh Darussalam meliputi
3 kabupaten ; Aceh Besar, Biruen, Gayo Lues.
Secara umum capaian indikator kinerja kegiatan dapat
dijelaskan sebagai berikut:
Masukan dari kegiatan ini berupa dana dan SDM, rencana
besarnya
dana Rp
9.000.592.000,- dan
terealisasi
Rp 8.092.620.000,- atau sebesar 89,91% sedangkan SDM
realisasi sebesar 100% dari target dan realisasi 545 orang.
Berdasarkan indikator tersebut maka nilai capaian masukan
94,96%.
Keluaran kegiatan antara lain; tersedianya dokumen standar
nasional
Indonesia,
terlaksananya
pengembangan
hortikultura
organik,
terlaksananya
pengembangan
hortikultura
di
DAS,
terlaksananya
koordinasi
dan
pendampingan untuk pengembangan sayuran organik,
terlaksananya
budidaya
sayuran
organik
oleh
Gapoktan/kelompok tani, terbangunnya kelompok tani yang
mampu menghasilkan benih tanaman hortikultura bermutu
melalui kerjasama dengan BBI, tersedianya benih buah
bermutu, terlaksananya penanaman buah di DAS, dan
terlaksananya kegiatan pengembangan hortikultura pada
daerah rawan penanaman ganja di 3 kabupaten di NAD,
dengan capaian sebesar 93,79%.
Hasil kegiatan yaitu; meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan petugas Pembina dalam budidaya sayuran dan
biofarmaka
organik,
terkoordinasinya
pengembangan
hortikultura melalui DAS, terlaksananya pengembangan
alternative development dan lain sebagainya dengan capaian
92,50%. Nilai capaian rata-rata kinerja kegiatan ini sebesar
93,75%.
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi
sayuran sehat yang diproduksi secara ramah lingkungan dan
tingginya nilai jual sayuran organik di pasaran mendorong
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petani untuk melakukan usaha budidaya sayuran secara
organik. Pemerintah selaku pendamping dan fasilitastor
berupaya menyediakan informasi mengenai teknologi
budidaya sayuran organik yang baik dan ramah lingkungan.
Pengembangan buah di Daerah Aliran Sungai merupakan
kegiatan yang berupaya melindungi lingkungan agar tidak
mudah terjadi erosi disamping secara simultan juga
meningkatkan
produksi
untuk
diversifikasi
pangan
masyarakat sekitar aliran sungai, khususnya tanaman buahbuahan.
c. Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan dan Penghargaan
Pertanian
Kegiatan tersebut dilaksanakan di pusat, dan daerah yang
merupakan dana dekonsentrasi. Kegiatan ini terdiri dari
beberapa sub kegiatan yang meliputi;
Kelompok kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan ;
1) Pemasyarakatan produk buah-buahan
2) Pemasyarakatan produk sayuran dan biofarmaka
3) Pemasyarakatan produk tanaman hias
4) Pemasyarakatan hortikultura.
Masukan kegiatan berupa dana dan SDM, rencana besarnya
dana Rp 5.697.067.000,- dan terealisasi Rp 4.821.655.000,atau
sebesar
84,63%
sedangkan
pembinaan
dan
pemberdayaan SDM realisasi sebesar 100% dari target dan
realisasi 360 orang. Berdasarkan indikator tersebut maka
nilai capaian masukan 92,32%.
Keluaran kegiatan antara lain; terlaksananya fruits vaganza,
terlaksananya fasilitasi promosi buah tropika nusantara
(ITF2), terlaksananya PF2N, terlaksananya pemasyarakatan
produk hortikultura terpadu, terlaksananya lomba pelaku
usaha agribisnis hortikultura, terlaksananya partisipasi dan
kegiatan promosi hortikultura, dengan nilai capaian sebesar
97,98%.
Hasil kegiatan yaitu; tersebarnya informasi hortikultura
kepada masyarakat melalui pameran, tersebarnya informasi
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pengembangan hortikultura di provinsi kepada masyarakat
luas, dengan nilai capaian sebesar 90,91%.
Nilai capaian rata-rata kinerja kegiatan ini sebesar 93,74%.
Kegiatan
eksebisi,
perlombaan
dan
penghargaan
membutuhkan muatan input yang tidak sedikit dan
diperlukan sinergisme perencanaan dan pelaksanaan yang
melibatkan SDM yang bersifat massal. Semangat utama dari
kegiatan
ini
adalah
lebih
memperkenalkan
produk
hortikultura nasional yang pada akhirnya masyarakat diajak
untuk kemudian lebih mencintai produk lokal dan
berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan produk
hortikultura melalui berbagai kegiatan positif yang mengacu
pada pengelolaan yang ramah lingkungan.
Disamping itu kegiatan ini juga dalam rangka meningkatkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya hortikultura untuk
kesehatan, perlu adanya gerakan peningkatan konsumsi
hortikultura dalam keluarga, melalui promosi yang terusmenerus. Keluarga mempunyai peranan penting dalam hal
peningkatan gizi. Oleh karena itu, promosi pemanfaatan
produk hortikultura dalam kesehatan keluarga, diarahkan
terutama kepada ibu-ibu rumah tangga. Manfaat yang
diperoleh dari berbagai kegiatan eksibisi dan promosi antara
lain adalah; a) Meningkatnya daya saing produk, c)
Terjadinya transaksi langsung antara produsen/petani
dengan para pengusaha yang diharapkan dapat diikat dalam
berbagai kesepakatan bisnis.
2.

Program Ketahanan Pangan
a.

Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT),
penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan
pangan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di pusat dan daerah yang
berasal dari dana dekonsentrasi dan BPTPH.
Kelompok
meliputi;

kegiatan

ini

terdiri

dari

sub

kegiatan

yang

1) Penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program
2) Pengamatan dan peramalan OPT dan fenomena iklim
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3) Sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SL-PHT)
4) Pengembangan
hortikultura

kelembagaan

perlindungan

tanaman

5) Pemasyarakatan perlindungan hortikultura
6) Pengendalian OPT hortikultura
7) Sinergisme sistem perlindungan tanaman hortikultura
dalam pemenuhan persyaratan SPS-WTO
8) Kegiatan pendampingan pengendalian OPT, karantina,
penyakit hewan dan peningkatan keamanan pangan.
Masukan kegiatan berupa dana dan SDM, rencana besarnya
dana
Rp
57.714.190.000,dan
terealisasi
Rp 55.629.989.000,- atau sebesar 95,64% sedangkan
pembinaan dan pemberdayaan SDM realisasi sebesar 100%
dari target dan realisasi 856 orang. Berdasarkan indikator
tersebut maka nilai capaian masukan 98,19 %.
Keluaran kegiatan Pusat antara lain; terlaksananya kegiatan
pengendalian OPT, pelatihan, penyebarluasan informasi
terkait perlindungan tanaman, terlaksananya kegiatan SLPHT
di 33 provinsi sebanyak 266 unit, penyebarluasan informasi
PHT, terlaksananya pelatihan teknis untuk petugas terkait
perlindungan tanaman hortikultura, laporan hasil analisis
residu pestisida pada produk hortikultura, terlaksananya
pengelolaan OPT hortikultura di 33 provinsi, proporsi luas
serangan OPT utama hortikultura maksimum 5% terhadap
luas panen, jumlah peraturan rumusan dan kebijakan bidang
perlindungan tanaman, jumlah pelaksanaan kegiatan
gerakan pengendalian, pelatihan penyebarluasan informasi
terkait perlindungan tanaman, pest list hortikultura,
terlaksananya inventarisasi informasi kegiatan studi/kajian
petani dalam penanganan OPT dan kajian laboratorium PHP
serta laboratorium agens hayati, terlaksananya kegiatan
pengamatan, peramalan OPT dan fenomena iklim dan lain
sebagainya dengan nilai capaian sebesar 95,22%.
Sedangkan di daerah output yang dihasilkan adalah;
terkendalinya
OPT
hortikultura
dalam
mendukung
peningkatan produksi, keamanan pangan, mutu dan
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terpenuhi sistem perlindungan tanaman dalam memenuhi
persyaratan SPS-WTO, kegiatan pengamatan/peramalan OPT
dan faktor iklim dalam mendukung peningkatan sistem
peringatan dini (early warning system) dan antisipasinya
untuk budidaya tanaman yang baik, kelompok tani peserta
SLPHT dapat memahami sistem pengendalian OPT
hortikultura, disamping itu termanfaatkannya berbagai
perencanaan DIPA dan RKAKL
dalam wadah satker di
tingkat provinsi, dengan nilai capaian sebesar 85,71%.
Nilai capaian rata-rata kinerja kegiatan perlindungan
tanaman hortikultura (Pusat dan Daerah), rata-rata sebesar
93,04%.
Perlindungan tanaman hortikultura merupakan bagian
integral dari sistem produksi hortikultura. Peran perlindungan
tanaman
dalam
mendukung
keberhasilan
program
pengembangan hortikultura sangat besar, terutama dalam
mempertahankan produktifitas melalui upaya penekanan
kehilangan hasil akibat serangan OPT dan meningkatkan
kualitas hasil yang memiliki daya saing tinggi dan aman
dikonsumsi masyarakat, serta menciptakan suatu sistem
produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, maupun
mendukung pemenuhan sebagian persyaratan teknis dalam
perdagangan hortikultura.
Kegiatan perlindungan OPT lebih banyak dikoordinasikan oleh
UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
(BPTPH) dari 32 provinsi, hanya 1 provinsi yaitu Kepulauan
Riau hanya melaksanakan kegiatan pengendalian OPT karena
kelembagaan dan sistem perlindungan tanaman belum
terbentuk dan kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian
provinsi. Lokasi kegiatan difokuskan di sentra-sentra
produksi hortikultura, di daerah pelaksanaan kegiatan tugas
pembantuan dan dekonsentrasi. Kegiatan perlindungan OPT
hortikultura ini di upayakan dengan melibatkan berbagai
kelompok tani dalam kegiatan SLPHT yang biasa rata-rata di
laksanakan dalam 20 paket pertemuan.
Pelaksanaan SLPHT, dilaksanakan dalam rangka Peningkatan
mutu produk dicapai melalui pelaksanaan perlindungan
tanaman yang efektif dan efisien. Untuk mencapai itu,
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kegiatan perlindungan tanaman harus dilaksanakan sesuai
dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) melalui
pola pemberdayaan petani dalam sekolah lapang (SLPHT).
Pada tahun 2009 telah dilaksanakan sebanyak 186 unit
sekolah lapang dan pada tahun 2010 telah dilaksanakan
SLPHT sebanyak 266 unit sekolah lapang.
b. Bantuan Benih/bibit, Sarana Produksi
Penguatan Kelembagaan Perbenihan.

Pertanian,

dan

Kegiatan tersebut dilaksanakan di pusat dan daerah yang
terdiri dari dana dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan
BPSBTPH.
Kelompok
meliputi;

kegiatan

ini

terdiri

dari

sub

kegiatan

yang

1) Revitalisasi perbenihan hortikultura
2) Bantuan benih mendukung gerbang ekspor tanaman hias
3) Bantuan benih di kawasan hortikultura
4) Penguatan kelembagaan sertifikasi dan pengawasan mutu
benih.
Masukan kegiatan berupa dana dan SDM, rencana besarnya
dana
Rp
105.285.898.000,dan
terealisasi
Rp 85.019.521.000,- atau sebesar 80,75% sedangkan
pembinaan dan pemberdayaan SDM realisasi sebesar 100%
dari target dan realisasi 1.122 orang. Berdasarkan indikator
tersebut maka nilai capaian masukan 90,38%.
Keluaran kegiatan antara lain; terlaksananya pembahasan
usulan pelepasan varietas, tersusunnya buku daftar varietas
hortikultura yang dilepas, tersusunnya buku pedoman
pelepasan varietas hortikultura, terlaksananya apresiasi
pengawas
benih
tanaman,
terlaksananya
revitalisasi
perbenihan
hortikultura,
tersalurnya
bantuan
benih
mendukung gerbang ekspor tanaman hias, tersalurnya benih
buah bermutu (pisang, jeruk, mangga, sawo, manggis,
durian, duku), tersedianya laporan hasil uji observasi,
tersedianya pohon induk yang layak untuk benih sumber,
tersalurnya
bantuan
benih/bibit
dan
pemberdayaan
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penangkar dan lain sebagainya dengan nilai capaian sebesar
92,79%.
Hasil
kegiatan
yaitu;
meningkatnya
pengetahuan
petugas/penangkar/petani dalam teknologi perbanyakan
benih, tersebarnya informasi mengenai perbenihan tanaman
dan pengawasan mutu benih hortikultura, meningkatnya
ketersediaan benih hortikultura, dan lain sebagainya dengan
nilai capaian sebesar 90,40%.
Nilai capaian rata-rata kinerja kegiatan ini sebesar 91,19%.
Peran benih sebagai sarana utama agribisnis tidak dapat
digantikan oleh sarana yang lain. Berkembang atau tidaknya
usaha agribisnis sangat ditentukan oleh perkembangan
perbenihannya, oleh karena itu agar usaha agribisnis dapat
maju dan berkembang, maka sistem dan usaha perbenihan
harus tangguh. Peranan institusi pemerintah dalam era
desentralisasi adalah sebagai fasilitator, dinamisator dan
katalisator. Upaya yang diperlukan adalah menggerakkan
pelaku usaha dan sumberdaya agar lebih terfokus dalam
pembangunan perbenihan hortikultura guna mencukupi
kebutuhan budidaya hortikultura.
Dalam rangka penyediaan varietas unggul hortikultura,
setiap tahun pemerintah memfasilitasi sidang pelepasan
varietas. Calon varietas unggul diusulkan baik oleh
perusahaan benih swasta maupun institusi pemerintah,
selanjutnya dibahas oleh suatu Tim, dan yang memenuhi
persyaratan menurut penilaian Tim terebut selanjutnya
ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai varietas unggul.
Varietas unggul yang dilepas itu memiliki karakteristik yang
diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan kualitas
produk yang bersangkutan.
c. Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen
Kelompok
kegiatan
ini
terdiri
dari
sub
kegiatan
pengembangan alsintan hortikultura. Kegiatan tersebut
dilaksanakan di pusat dan daerah yang terdiri dari dana
dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Masukan kegiatan berupa dana dan SDM, rencana besarnya
dana Rp 4.219.950.000,- dan terealisasi Rp 3.482.981.000,40
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atau
sebesar
82,54%,
sedangkan
pembinaan
dan
pemberdayaan SDM realisasi sebesar 100% dari target dan
realisasi 132 orang. Berdasarkan indikator tersebut maka
nilai capaian masukan 91,27%.
Keluaran kegiatan antara lain; terlaksananya sosialisasi
pendayagunaan
pupuk
organik,
terlaksananya
temu
koordinasi pendayagunaan pupuk, terlaksananya pembinaan
peredaran pupuk dan pestisida, terlaksananya penyusunan
dan pembahasan RSNI, terlaksananya apresiasi penggunaan
alsin hortikultura, terlaksananya pengadaan alat mesin
pertanian untuk pengembangan hortikultura dengan nilai
capaian sebesar 89,29%.
Hasil kegiatan yaitu; meningkatnya pengetahuan petugas
dan petani dalam penggunaan mekanisasi dan sarana
produksi,
tersusunnya
RSNI
alsintan
hortikultura,
meningkatnya penggunaan alsin hortikultura dengan nilai
capaian sebesar 89,29%. Nilai capaian rata-rata kinerja
kegiatan ini sebesar 89,95%.
Alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan salah satu
sarana produksi yang sangat penting dan strategis dalam
mendukung
keberhasilan
peningkatan
produksi,
produktifitas, dan mutu produk pertanian khususnya produk
hortikultura. Peran alat dan mesin pertanian dalam sistem
budidaya tanaman sangat penting dalam pengembangan
usaha pertanian yang berorientasi agribisnis/agroindustri
yang dituntut peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam
upaya peningkatan mutu daya saing produk, termasuk
produk pada kawasan hortikultura.
Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada Dinas Pertanian
(yang membidangi hortikultura) di 12 provinsi pada 14
kabupaten/kota di Indonesia yang meliputi Kab. Gowa, Kab.
Minahasa Selatan, Kab. Kubu Raya, Kab. Pasuruan, Kab.
Kulonprogo, Kab. Tegal, Kab. Banjarnegara, Kota Tangerang,
Kab. Bandung, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Batanghari,
Kota Batam, Kota Padangpanjang, Kota Bukit Tinggi, namun
demikian berdasarkan laporan penyerapan keuangan hingga
Desember 2010 baru terlaporkan 10 provinsi di 12 kab/kota.
Secara umum kegiatan mekanisasi pertanian pra dan pasca

Direktorat Jenderal Hortikultura

41

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2010
panen dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan dan
pemberdayaan alsintan pada kegiatan mekanisasi pertanian
dalam bentuk belanja modal dan peralatan mesin untuk
Balai Benih Hortikultura.
Penerima manfaat adalah petani hortikultura anggota
Gapoktan atau kelompok tani (UPJA) yang berada di
kawasan hortikultura. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan
CPCL yang selanjutnya akan ditetapkan melalui SK
Bupati/Kadis yang ditunjuk. Dana untuk pengadaan alsintan
akan ditransfer ke rekening Gapoktan/kelompok tani yang
terseleksi setelah RUK disepakati dan disetujui tim teknis.
Alokasi dana diatur dengan komposisi 20-25% digunakan
untuk penguatan kelembagaan usaha sedangkan 75 – 80%
digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berupa pengadaan
alsintan dan pengembangan hortikultura. Pengelolaan
alsintan pada gapoktan/kelompok tani mengacu pada
Permentan
No.25/Permentan/PL.130/5/2008
tentang
Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan
Jasa Alat atau Mesin Pertanian Hortikultura sesuai dengan
kebutuhan riil Gapoktan/kelompok tani dalam mendukung
pengembangan usaha agribisnis hortikultura.
d.

Peningkatan Produksi, Produktifitas dan
Pertanian serta Pengembangan Kawasan

Mutu

Produk

Kegiatan tersebut dilaksanakan di pusat dan daerah yang
terdiri dari dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Kelompok
kegiatan
ini
terdiri
dari
sub
kegiatan
pengembangan kawasan hortikultura dengan pendampingan
intensif, dan pengembangan inisiasi kawasan hortikultura
dan pengembangan manajemen.
Masukan kegiatan berupa dana dan SDM, rencana besarnya
dana
Rp
107.080.186.000,dan
terealisasi
Rp 88.403.069.000,- atau sebesar 82,56% sedangkan
pembinaan dan pemberdayaan SDM realisasi sebesar 100%
dari target dan realisasi 1080 orang. Berdasarkan indikator
tersebut maka nilai capaian masukan 91,28%.
Keluaran kegiatan antara lain; terkoordinasinya program
pengembangan hortikultura tahun 2011, tersusunnya analisa
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organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura, terlaksananya
monev dan pengadministrasian keuangan dan kegiatan pusat
dan daerah, terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan
hortikultura terintegrasi berbasis GAP yang tersebar di 32
kawasan yang dilaksanakan pada 21 Dinas Pertanian provinsi
dan
91
kab/kota
serta
terlaksananya
kegiatan
pengembangan hortikultura pada 31 provinsi di 77 kab/kota
sebagai inisiasi pengembangan kawasan hortikultura dengan
berbagai
aktivitas
diantaranya
pembinaan
untuk
pengembangan
kawasan,
pendampingan
penerapan
GAP/SOP hortikultura, pertemuan untuk penyusunan
profil/road map kawasan agribisnis hortikultura, koordinasi
dengan instansi terkait dalam merumuskan program
pengembangan kawasan, penyaluran paket bantuan untuk
pengembangan kawasan hortikultura dengan nilai capaian
sebesar 95,82%.
Hasil kegiatan yaitu; perencanaan pembangunan hortikultura
2011 siap dilaksanakan,
meningkatnya pengetahuan
petugas dan petani dalam penerapan budidaya tanaman
hortikultura sesuai GAP dan SOP, meningkatnya penerapan
GAP/SOP
hortikultura,
meningkatnya
pengembangan
kawasan sentra hortikultura, tersedianya laporan tentang
penggunaan anggaran APBN yang digunakan untuk
pelaksanaan kegiatan di pusat dan daerah, dan lain
sebagainya dengan nilai capaian sebesar 90,805%. Nilai
capaian rata-rata kinerja kegiatan ini sebesar 92,63%.
Pencapaian kegiatan ini sudah sangat baik, dari sekian
banyak kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal
Hortikultura, kegiatan utama ini merupakan kegiatan yang
memiliki anggaran paling besar karena merupakan kegiatan
inti dari tupoksi Direktorat Jenderal Hortikultura.
Pengembangan hortikultura difokuskan pada peningkatan
produksi dan mutu untuk memenuhi permintaan pasar dalam
dan luar negeri. Bila mutu produk hortikultura Indonesia
tidak dapat memenuhi standar sesuai kebutuhan konsumen,
maka dikhawatirkan Indonesia akan dibanjiri oleh produk
hortikultura impor. Upaya peningkatan produksi dan mutu
tersebut dilakukan melalui cara budidaya yang baik dan
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benar dengan penerapan GAP dan SOP pada sentra-sentra
produksi hortikultura.
Sebagaimana dijelaskan dalam pengukuran kinerja rencana
strategis terkait dengan peningkatan produksi, bahwa begitu
besarnya pengaruh dengan adanya pembangunan dan
pengembangan kawasan, baik secara fisik maupun penataan
teknis nonfisik lainnya. Melalui pendekatan kawasan,
karakteristik hortikultura yang spesifik dengan keragaman
komoditas yang ada serta dengan nilai ekonomi yang tinggi
dan waktu panen yang berbeda, secara utuh dalam suatu
wilayah akan saling melengkapi dan merupakan potensi
ekonomi yang dapat dijadikan sandaran dalam meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah
tersebut.
Pengembangan kawasan hortikultura harus diikuti juga
dengan
perbaikan
sarana
dan
prasarana
usaha,
pemberdayaan rantai pasokan, penguatan kelembagaan di
berbagai segmen usaha, peningkatan jaminan keamanan
konsumsi bagi konsumen untuk mendukung upaya perbaikan
mutu, sehingga akses pasar produk hortikultura Indonesia
menjadi semakin luas.
Secara umum beberapa tahapan yang telah dilakukan dalam
mendukung pencapaian kinerja ini antara lain; a) Menyusun
Pedoman GAP buah-buahan, sayuran dan biofarmaka serta
tanaman hias kemudian mendistribusikannya melalui Dinas
Pertanian Propinsi/ Kabupaten, b) Mensosialisasikan GAP
secara terus menerus dan berkelanjutan, c) Melakukan
koordinasi dengan instansi terkait untuk mensosialisasikan
GAP, d) Mempersiapkan buku kerja yang akan digunakan
oleh petani untuk pencatatan proses produksi sesuai SOP
budidaya, serta e) Dinas Pertanian Propinsi diminta agar
menyediakan dana untuk pendampingan penerapan GAP,
dan melakukan pembinaan secara berjenjang.
Disamping itu metode yang dilaksanakan berupa kegiatan
pendampingan dalam penerapan GAP/SOP hortikultura,
pengembangan kawasan, penyusunan profil komoditas
hortikultura,
roadmap
pengembangan
hortikultura,
sinkronisasi dan pertemuan identifikasi, pendampingan dan
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pembinaan
pengembangan
kawasan
hortikultura.
Penyusunan
roadmap
pengembangan
hortikultura,
dilaksanakan melalui kerjasama dengan Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP), perguruan tinggi dan Instansi
terkait lainnya.
Berbagai permasalahan yang masih harus terus dicarikan
jalan keluar adalah belum sepenuhnya masyarakat secara
luas dapat menerima dengan mudah pola-pola bercocok
tanam modern yang mengarah pada pencatatan buku kerja
sehingga membutuhkan pendampingan secara intensif dari
petugas.
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
a. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui LM3
Kegiatan tersebut dilaksanakan di pusat dan daerah yang
terdiri dari dana dekonsentrasi.
Masukan kegiatan berupa dana dan SDM, rencana besarnya
dana
Rp
49.010.000.000,dan
terealisasi
Rp 45.537.595.200,atau sebesar 92,91% sedangkan
pembinaan dan pemberdayaan SDM realisasi sebesar 100%
dari target dan realisasi 363 orang. Berdasarkan indikator
tersebut maka nilai capaian masukan 96,46%.
Keluaran kegiatan antara lain; tersedianya juklak LM3,
terlaksananya kegiatan identifikasi dan verifikasi LM3 yang
mengajukan proposal, terlaksananya kegiatan pertemuan,
workshop, dalam rangka penyaluran dana penguatan modal
(bansos) untuk LM3, dan terlaksananya kegiatan penyaluran
kepada 434 LM3 , terlaksananya pembinaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan LM3 dengan nilai capaian sebesar
100%.
Hasil kegiatan yaitu; Termanfaatkannya bansos oleh
penerima yaitu 434 LM3 dan terevaluasinya pelaksanaan
kegiatan LM3 tahun sebelumnya
dengan nilai capaian
sebesar 100%. Nilai capaian rata-rata kinerja kegiatan ini
sebesar 98,82%.
Kegiatan
pemberdayaan
LM3
subsektor
hortikultura
mencakup berbagai aspek mulai dari produksi hingga ke
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pemasaran sesuai prinsip agribisnis. Melalui kegiatan
tersebut, LM3 dapat menjadi lembaga yang lebih
berkembang dan mandiri sehingga mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pelaksanaan
LM3 pada khususnya. Tujuan kegiatan ini adalah
pemberdayaan LM3 dalam mendukung pengembangan
hortikultura.
LM3
memiliki
potensi
yang
sangat
besar
untuk
pengembangan agribisnis pedesaan, karena memiliki
beberapa keunggulan seperti; 1) potensi sumberdaya
manusia dengan tokoh agama yang kharismatik dan
merupakan
panutan
masyarakat,
serta
kepercayaan
masyarakat setempat, 2) potensi sumberdaya alam,
terutama bagi LM3 yang memiliki asset lahan luas, 3) potensi
kelembagaan, terutama LM3 yang telah lama berdiri dan
memiliki anggota yang besar dan tersebar dimana-mana, 4)
potensi pasar, mengingat adanya hubungan sosial dan
keakraban antara LM3 dengan masyarakat sekitarnya, 5)
potensi teknologi sebagai sarana diseminasi dimana LM3
merupakan
lembaga
strategis
untuk
pengembangan
teknologi, 6) potensi sarana dan prasarana dalam pendidikan
dan pelatihan sehingga mudah digerakkan dan dipadukan
dalam kegiatan lainnya. Kondisi dasar ini dinilai sangat
memadai untuk dapat terlibat dalam pengembangan
agribisnis hortikultura yang berdaya saing, baik sebagai
pengembangan
produksi
maupun
sebagai
lembaga
pembelajaran agribisnis ditengah masyarakat.
Dalam
upaya
mewujudkan
LM3
sebagai
pusat
pengembangan agribisnis yang mengakar di masyarakat,
maka ditetapkan bahwa penerima bantuan penguatan modal
usaha agribisnis hortikultura adalah LM3 sasaran yang telah
memenuhi kriteria dan persyaratan. Beberapa kriteria dan
persyaratan yang harus dipenuhi adalah kondisi LM3 harus;
1) Mempunyai akte pendirian/berbadan hukum, 2) Memiliki
potensi, minat dan telah merencanakan pengembangan
usaha agribisnis yang layak secara teknis, ekonomis dan
sosial, 3) Mempunyai sumberdaya, sarana dan prasarana
agribisnis hortikultura baik berupa lahan, bibit, pengairan
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atau prasarana (misalnya bangunan gudang untuk tempat
sarana produksi, hasil panen dan tempat pengolahan)
maupun peralatan dan mesin pertanian, 4) Memiliki
Sumberdaya Manusia (SDM) seperti santri, jamaah dan
anggota, serta mempunyai tenaga pengelola yang cukup
handal dan layak untuk menangani agribisnis hortikultura, 5)
Memiliki lahan usaha hortikultura yang memadai, dengan
domisili LM3 dan letak usahanya masih berada dalam wilayah
administrasi kabupaten/kota yang sama, atau tidak jauh dari
lokasi LM3.
Kondisi di lapangan, LM3 penerima bantuan penguatan
modal usaha agribisnis hortikultura sebagian besar sudah
memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan, namun
masih ada beberapa LM3 yang memang tidak memenuhi
persyaratan namun telah mendapatkan bantuan modal.
Gambaran kondisi sarana dan infrastruktur sebagai potensi
agribisnis yang tersedia antara lain sebagai berikut;
1)Potensi lahan yang dimiliki oleh LM3 berkisar antara 0,5 1 ha, tidak semua LM3 memiliki lahan sendiri. Sebagian LM3
hanya memiliki lahan seluas 100-500 m2 dan sisanya lahan
yang digunakan untuk usaha agribisnis adalah lahan sewaan
yang letaknya berdekatan dan tidak berdekatan dengan
lokasi LM3, 2) Sebagian besar LM3 sebelum menerima
bantuan penguatan modal usaha telah melakukan usaha
tani/budidaya. Usaha tani yang dikembangkan mulai dari
budidaya tanaman padi, palawija, hortikultura, perkebunan
dan berternak sapi, ayam, kambing dan lain-lain, 3) Sarana
lain yang telah dimiliki berupa peralatan pertanian sederhana
berupa cangkul, sabit, sebagian sudah memiliki gudang,
pompa air namun tidak sedikit pula LM3 yang sama sekali
tidak memiliki sarana pendukung untuk usaha agribisnis
hortikultura, 4) Sarana infrastruktur yang telah dimiliki oleh
LM3 antara lain jalan usaha tani yang merupakan jalan desa
Kegagalan pengembangan usaha agribisnis hortikultura LM3
yang disebabkan oleh kondisi sarana dan infrastruktur yang
tidak baik, bisa disebabkan karena kesalahan dalam
perencanaan dan kesalahan pemilihan lokasi (tidak tepat,
tidak strategis), ataupun memang sulit mencari daerah yang
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sarana dan infrastruktur pertaniannya telah lengkap.
Pengembangan agribisnis hortikultura LM3 yang telah
berjalan umumnya berada di daerah pedesaan, yang tidak
jarang merupakan daerah di pelosok, jauh dari jalan raya
dan tidak punya akses jalan, jauh dari sumber pengairan,
merupakan lahan marjinal dengan kondisi sarana dan
infrastrukturnya masih lemah.
b.

Pengembangan Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan,
Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan
Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan magang dan Sekolah
Lapang (SL) GAP. Masukan kegiatan berupa dana dan SDM,
rencana besarnya dana Rp 2.550.000.000,- dan terealisasi
Rp 1.964.487.000,- atau sebesar 77,04% sedangkan
pembinaan dan pemberdayaan SDM realisasi sebesar 100%
dari target dan realisasi 150 orang. Berdasarkan indikator
tersebut maka nilai capaian masukan 88,52%.
Keluaran kegiatan antara lain; terlaksananya magang dan
sekolah lapang penerapan GAP/SOP oleh petani dan
kelompok tani di daerah sentra hortikultura dengan nilai
capaian sebesar 87,50%.
Hasil kegiatan yaitu; petani dan peserta magang dan SL
dapat memahami penerapan GAP/SOP dan mampu serta
bersedia untuk menerapkan SOP budidaya hortikultura
sesuai persyaratan GAP dengan nilai capaian sebesar
87,50%. Nilai capaian rata-rata kinerja kegiatan ini sebesar
87,84%.
Pelaksanaan kegiatan adalah petugas Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota yang menangani pembinaan hortikultura
dan diutamakan yang telah mengikuti apresiasi pemandu
lapang (PL). Penanggungjawab dari kegiatan SL GAP adalah
Kepala
Desa
Pertanian
Kabupaten/Kota.
Sedangkan
penerima manfaat dari kegiatan tersebut adalah petani
anggota kelompok tani/gapoktan yang berada pada
pengembangan kawasan hortikultura terintegrasi dengan
pendampingan intensif.
Kegiatan SL-GAP dilakukan dengan cara petani peserta
dipilih diantara kelompok tani yang siap melaksanakan

48

Direktorat Jenderal Hortikultura

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2010
pedoman GAP/SOP pada kebun/lahan usaha produksi yang
dimiliki dengan jenis komoditas disesuaikan kondisi dan
prioritas yang disepakati oleh kelompok. Petani yang
ditetapkan sebagai penggarap adalah petani yang telah
menggarap kebun usaha hortikultura tersebut selama
beberapa musim panen, dan masih akan menggarap kebun
produksi dengan komoditas yang sama selama beberapa
musim panen ke depan, hal ini dimaksudkan agar
pengetahuan dan ketrampilan yang akan diperoleh di SL
dapat dimanfaatkan.
Persyaratan penyelenggaraan SL GAP adalah lokasi kebun
usaha produksi yang dikelola minimal 5 tahun kedepan,
tersedia pemandu lapang, didasarkan pada petunjuk lapang
(petlap). SL dilaksanakan selama 1 musim berbunga (untuk
komoditas tahunan) atau 1 musim tanam (untuk komoditas
musiman).
c.

Penggerak Membangun Desa (PMD)
Masukan kegiatan berupa dana dan SDM, rencana besarnya
dana
Rp
37.660.250.000,dan
terealisasi
Rp 36.159.125.000,- atau sebesar 96,01% sedangkan
pembinaan dan pemberdayaan SDM realisasi sebesar 100%
dari target dan realisasi 75 orang. Berdasarkan indikator
tersebut maka nilai capaian masukan 98,01%.
Keluaran kegiatan antara lain; tersalurkannya dana bansos
penguatan modal usaha agribisnis hortikultura secara
langsung kepada rekening Asosiasi/Gapoktan dan tenaga
PMD terpilih di 759 kelompok tani dengan nilai capaian
sebesar 100%.
Hasil kegiatan yaitu; termanfaatkannya bansos PMD dengan
nilai capaian sebesar 100%. Nilai capaian rata-rata kinerja
kegiatan ini sebesar 99,34%.
Sejauh ini permasalahan mendasar yang dihadapi petani
adalah kurangnya akses terhadap sumber permodalan dan
lemahnya
kelembagaan
petani.
Beberapa
sumber
pembiayaan yang telah disediakan untuk fasilitasi modal
usaha petani diantaranya adalah Kredit Ketahanan Pangan
dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Rakyat (KUR), hibah dari
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lembaga donor dan lain sebagainya. Kenyataannya tingkat
penyerapan dana pinjaman sangat rendah terutama skim
kredit dari Kementerian Pertanian (KKPE dan KUR), hal ini
lebih dikarenakan tingkat kepercayaan bank terhadap pelaku
usaha hortikultura masih rendah. Oleh karena itu dalam
rangka pemberdayaan kelembagaan petani hortikultura,
Direktorat Jenderal Hortikultura mengalokasikan dana APBN
2010 untuk kegiatan Penggerak Membangun Desa.
Pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Jenderal
Hortikultura bersama dengan Dinas Pertanian provinsi
sebagai
pembina
dengan
melibatkan
petugas
kabupaten/pelaku/petani/pemangku kepentingan di wilayah
kab/kota.
4. Program Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik
a. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam hal
ini sebagai fasilitasi petugas pusat, sedangkan untuk petugas
daerah dianggarkan sesuai dengan pemerintah daerah,
masing-masing.
Masukan kegiatan berupa dana dan SDM, rencana besarnya
dana
Rp
18.440.731.000,dan
terealisasi
Rp 17.695.964.000,- atau sebesar 95,96% sedangkan
pembinaan dan pemberdayaan SDM realisasi sebesar 100%
dari target dan realisasi 20 orang. Berdasarkan indikator
tersebut maka nilai capaian masukan 97,98%.
Keluaran kegiatan ini antara lain; terbayarnya gaji dan honor
pegawai pusat, dengan nilai capaian sebesar 100%.
Hasil
kegiatan
yaitu;
Pegawai
Direktorat
Jenderal
Hortikultura dapat menjalankan tugas dan kewajibannya
sebagai PNS di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura
dengan nilai capaian sebesar 100%. Nilai capaian rata-rata
kinerja kegiatan ini sebesar 99,33%.
Gaji, honor, dan tunjangan merupakan hak yang dimiliki
setiap pegawai sebagai imbal balik dari bentuk pengabdian
dan dedikasi waktu, fikiran dan tenaga dalam menjalankan
tugas keseharian sebagai abdi pemerintah.
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b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, masukan
kegiatan berupa dana dan SDM, rencana besarnya dana
Rp 6.387.362.000,- dan terealisasi Rp 5.957.764.000,- atau
sebesar 93,27% sedangkan pembinaan dan pemberdayaan
SDM realisasi sebesar 100% dari target dan realisasi 414
orang. Berdasarkan indikator tersebut maka nilai capaian
masukan 96,64%.
Keluaran kegiatan ini antara lain; terselenggaranya
operasional kegiatan kedinasan dan terlaksananya kegiatan
pemeliharaan gedung dan perkantoran baik fisik indoor
berupa ruang kerja, ruang rapat, toilet, fasilitas ibadah
maupun outdoor berupa taman, ruang terbuka sekaligus
perangkat perkantoran lainnya dengan nilai capaian sebesar
100%.
Hasil kegiatan yaitu; seluruh kegiatan dapat terfasilitasi
dengan baik dengan nilai capaian sebesar 100%. Nilai
capaian rata-rata kinerja kegiatan ini sebesar 98,88%.
Pemeliharaan perkantoran sekalipun merupakan kegiatan
rutin namun dengan anggaran berbasis kinerja harus
dilaporkan sesuai dengan keperuntukannya, sehingga
seluruh pelaksanaan kegiatan akuntable.
c. Pelayanan Publik dan Birokrasi
Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, masukan
kegiatan berupa dana dan SDM, rencana besarnya dana
Rp 360.492.000,- dan terealisasi Rp 299.050.000,- atau
sebesar 82,96% sedangkan pembinaan dan pemberdayaan
SDM realisasi sebesar 100% dari target dan realisasi 414
orang. Berdasarkan indikator tersebut maka nilai capaian
masukan 91,48%.
Keluaran kegiatan ini antara lain; terlaksananya pelayanan
terhadap berbagai kepentingan masyarakat (publik) secara
luas sebagai ciri dari fungsi pemerintah selaku fasilitator dan
regulator dalam mendampingi dan melayani dengan nilai
capaian sebesar 100%.
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Hasil kegiatan yaitu; terlayaninya kepentingan publik atau
masyarakat
yang
berkaitan
dengan
pengembangan
hortikultura dengan nilai capaian sebesar 100%.
Nilai
capaian rata-rata kinerja kegiatan ini sebesar 97,16%.
Berbagai upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan
prima terhadap kepentingan publik secara luas dari tahun ke
tahun terus di perbaiki. Profesionalisme dan kinerja mandiri
harus terus di tekankan untuk memacu dan memotifasi
seluruh aparat pemerintah dalam membangun citra dan
peningkatan pelayanan itu sendiri. Direktorat Jenderal
Hortikultura juga memposisikan diri sejajar dengan seluruh
institusi Negara dalam kerangka reformasi birokrasi sebagai
bentuk keseriusan pimpinan dan seluruh jajaran aparatur
dan petugas Direktorat Jenderal Hortikultura.
Hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan dapat dihitung nilai
efisiensi dengan membagi rata-rata output dengan input,
sedangkan untuk menghitung nilai efektifitas yaitu dengan
membagi nilai outcome dengan input. Hasil tersebut dinyatakan
efektif dan efisien bila nilai baginya lebih dari 1 (satu).
Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh rata-rata input sebesar
92,46%, rata-rata output 96,44% dan rata-rata outcome 95,02%.
Dari hasil tersebut, dapat dihitung nilai efisiensi sebesar 1,04 dan
nilai efektifitas sebesar 1,03. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa
pencapaian
kinerja
pelaksanaan
kegiatan
Ditjen
Hortikultura pada TA.2010 efektif dan efisien.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk
pertanggungjawaban penggunaan anggaran selama satu tahun
untuk melaporkan rincian pemanfaatan anggaran secara akuntable
dan transparan.
Berdasarkan data realisasi SPM, untuk SATKER PUSAT dan
DAERAH dari pagu sebesar Rp 418.968.750.000,- alokasi untuk
program Pengembangan Agribisnis sebesar Rp 26.246.991.000,dengan capaian realisasi sebesar Rp 20.188.214.000,- (76,92%)
Alokasi program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar
Rp
275.012.924.000,dengan
capaian
realisasi
sebesar
52

Direktorat Jenderal Hortikultura

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2010
Rp 225.826.482.000,- (82,11%).
Alokasi untuk program
Peningkatan Kesejahteraan Petani sebesar Rp 92.520.250.000,dengan realisasi Rp 87.083.189.000,- (93,94%).
Sedangkan
untuk Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik dengan pagu
sebesar
Rp
25.188.585.000,terealisasi
sebesar
Rp 23.952.778.000,- (95,09%). Secara rinci penggunaan dana
SATKER sesuai kegiatan utama dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 11. Pencapaian Realisasi Keuangan sesuai Kegiatan
Utama (per 17 Januari 2010)
No

Kegiatan

Program Pengembangan Agribisnis (Program PA)
1
Pengembangan Agroindustri Terpadu
2
Pengembangan Pertanian Organik dan
Pertanian Berkelanjutan
3
Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan
dan Penghargaan kepada Petani/Pelaku
Agribisnis
Pengadaan peralatan dan perlengkapan
gedung
Rehabilitasi/peningkatan/renovasi
gedung/laboratorium/perpustakaan
Program Ketahanan pangan (KP)
4
Pengendalian
Organisme
Pengganggu
Tanaman (OPT) Penyakit Hewan, Karantina
dan Peningkatan Keamanan Pangan
5
Bantuan
Benih/Bibit,
Sarana
Produksi
Pertanian, dan Penguatan Kelembagaan
Perbenihan
6
Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen
7

Peningkatan Produksi, Produktifitas, dan Mutu
Produk Pertanian Serta Pengembangan
Kawasan (TP)
Pengadaan peralatan dan perlengkapan
gedung
Hibah Luar Negeri (HLN)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
8
Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan
melalui LM3 dan PMD
9
Pengembangan Magang, Sekolah Lapang dan
Pelatihan, Pendidikan Pertanian dan
Kewirausahaan
Program Keperintahan Yang Baik
10
Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan
11
Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran
12
Pelayanan Publik dan Birokrasi
Total

Rencana
(Rp. 000)

Realisasi
(Rp. 000)

Sisa Dana
(Rp.000)

9.251.096

5.070.167

4.180.929

9.000.592

8.092.620

907.972

5.697.067

4.821.655

875.412

411.800

383.415

28.385

1.886.436

1.820.358

66.078

57.714.190

48.497.033

9.217.157

105.285.898

85.019.521

20.266.377

4.219.950

3.482.981

736.969

107.080.186

88.403.069

18.677.117

712.700

423.880

288.820

2.692.550

467.625

2.224.925

89.970.250

85.118.702

4.851.548

2.550.000

1.964.487

585.513

18.440.731

17.695.964

744.767

6.387.362

5.957.764

429.598

360.492

299.050

61.442

418.968.750 357.050.663

61.918.087

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi
keuangan relatif besar mencapai 85,22% (per tanggal 17 Januari
2011). Kinerja ini cukup baik apabila dilihat dari aspek realisasi
keuangannya.
Pada awal pelaksanaan kegiatan semua terkendala oleh berbagai
hal terutama terkait dengan permasalahan teknis pengelolaan
kesatkeran, beberapa yang menjadi penyebab rendahnya serapan
anggaran antara lain:
1. Kurang tertibnya para penanggungjawab kegiatan dalam
membuat jadual pelaksanaan kegiatan yang akhirnya Uang
Persediaan (UP) sering kurang memadai karena kegiatan
dilaksanakan secara bersamaan.
2. Adanya pergantian petugas atau pejabat (struktural, kesatkeran
maupun teknis), memerlukan perubahan dokumen administrasi
sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan
beberapa kegiatan
3. Adanya beberapa kabupaten yang mengalami revisi Satker baik
jenis kegiatan maupun jumlahnya.
4. Beberapa Dinas memiliki keterbatasan jumlah petugas pembuat
laporan
5. Terjadi
keterlambatan
perbedaan nomenklatur

pelaksanaan

disebabkan

karena

6. Beberapa kab/kota sudah melaksanakan CP/CL, tetapi POK dan
Juklak tidak turun bersamaan
7. Ada beberapa kegiatan yang dibintang
Kinerja pelaksanaan kegiatan kemudiaan secara perlahan mulai
membaik dan penyerapan anggaran semakin meningkat di
pertengahan tahun, dan kemudian mendapatkan APBN-P yang
kemudian secara umum beban kinerja bertambah dan tercatat
diakhir tahun anggaran belum optimal.
Kinerja realisasi keuangan yang baik sudah seharusnya diimbangi
dengan ouput kegiatan yang nyata dan juga dapat memberikan
manfaat
yang
signifikan
bagi
perkembangan
kemajuan
pembangunan hortikultura secara nasional.
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D. PENJELASAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
PERUBAHAN (APBNP)
Direktorat Jenderal Hortikultura Pada triwulan III tahun 2010
mendapat alokasi tambahan berupa APBN-P sebesar Rp.88 Milyar,
seluruh anggaran APBN-P ini masuk ke dalam program
Peningkatan Ketahanan Pangan yang dikhususkan untuk kegiatan
strategis pengembangan kawasan dan penataan rantai pasokan
hortikultura dalam rangka peningkatan daya saing dan nilai
tambah.
Pemanfatan anggaran APBN-P yang jumlahnya 88 Milyar secara
rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel

12.

Pemanfaatan Anggaran APBN-P
Jenderal Hortikultura TA.2010

No

Uraian Kegiatan

1

Bantuan pupuk organik cair sebesar
Bantuan benih hortikultura bermutu
mendukung
pengembangan
kawasan buah dan sayuran
Pertemuan koordinasi pemanfatan
benih tanaman buah, sayuran dan
sarana produksi wilayah barat
Pertemuan koordinasi pemanfatan
benih tanaman buah, sayuran dan
sarana produksi wilayah timur
Pengadaan Lab mutu produk
Pengadaan alat lab pengamat hama
penyakit
Kajian
penyusunan
blue
print
kawasan
pengembangan
hortikultura
Lokakarya regional pengembangan
hortikultura Indonesia

2
3
4
5
6
7
8

Direktorat

Dana
(Rp.Milyar)
25
39
389,1
388,4
15,05
2,45
1,2
0,8

Sumber : Satker Ditjen Hortikultura

Dari aspek waktu pelaksanaan kegiatan APBN-P terlihat kurang
memadai sementara pelaksanaannya membutuhkan proses yang
sangat cepat, oleh karenanya seluruh jajaran Direktorat Jenderal
Hortikultura yang utamanya berkaitan dengan komponen kegiatan
benih
dan
perlindungan
kemudian
dilibatkan
sehingga
penyelesaian yang tepat waktu dapat di capai. Meskipun demikian
APBN-P ini akan menjadi pengalaman berharga bagi pemerintah
dalam pengelolaan dana-dana pembangunan untuk publik agar
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perencanaannya tidak mendadak tetapi dengan analisa yang
disesuaikan dengan kebutuhan tanpa mengesampingkan aspek
managerial utamanya waktu pelaksanaan, sehingga tidak
menimbulkan permasalahan pada saat pemeriksaan.

F. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT
Selama tahun 2010, beberapa keberhasilan telah diraih dalam
pelaksanaan kegiatan yang menjadi mandat Direktorat Jenderal
Hortikultura. Kegiatan tersebut telah dilakukan secara terpadu
dan bersinergi dengan berbagai program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh institusi lain maupun pihak swasta (pelaku
usaha dan petani), baik di pusat maupun daerah.
Namun
demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala,
antara lain adalah:
1. Aspek Teknis
a. Pembangunan hortikultura yang terintegrasi dalam suatu
kawasan telah dicoba untuk di wujudkan dengan berbagai
kegiatan, namun demikian besarnya wilayah kerja yang
secara geografis terpisah-pisah dalam kepulauan dan
memiliki beragam agroklimat dan agro ekosistem secara
teknis membutuhkan alokasi anggaran yang memadai, dan
hingga saat ini Direktorat Jenderal Hortikultura masih
terkendala dengan keterbatasan anggaran, khususnya untuk
pembangunan di daerah (dekonsentrasi dan tugas
pembantuan).
b. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa rantai pasok (SCM)
dan pasar yang berkeadilan di tingkat lapangan khususnya
produk hortikultura masih jauh dari harapan. Petani dan
produsen masih merasa kesulitan dalam mendapatkan
keuntungan yang proporsional dan pada umumnya
mengalami kesulitan dalam memecahkan permasalahan ini
meskipun telah diinisiasi dengan pengaktifan berbagai
kelembagaan dan kelompok-kelompok usaha dalam
membantu menciptakan pasar yang adil. Direktorat Jenderal
Hortikultura telah berusaha mendampingi dan membina
sentra-sentra kawasan hortikultura sebagai penghasil
produk hortikultura menjadi tidak optimal jika kemudian
para petani atau produsen tidak tertarik kembali
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menginvestasikan kemampuannya dalam berusaha tani
hortikultura karena margin keuntungan yang tidak
berimbang bila dibandingkan dengan pedagang atau pelaku
pasar.
c.

Pelaksanaan FATIH terkendala dengan langkah tindaklanjut
bahwa sektor pertanian pada umumnya dan khususnya
pengembangan hortikultura memerlukan modal yang besar
(padat modal) dengan tingkat resiko yang tinggi
menyebabkan pihak swasta (pemilik modal) tidak
mendapatkan kata sepakat setelah dipertemukan dengan
para petani dan produsen yang memiliki keterbatasan modal
untuk kemudian bekerjasama atau bermitra, Direktorat
Jenderal Hortikultura telah mencoba menggalang para
investor, assosiasi, para pengusaha dan lain sebagainya
yang tergabung dalam Dewan Hortikultura Nasional (DHN)
dan kemudian di pertemukan dengan para pengusaha.
Kelembagaan dan kemitraan usaha masih lemah, petani
belum terlibat langsung dalam kegiatan agribisnis secara
utuh serta wawasan dan kemampuan SDM kewirausahaan
petani/kelompok
tani
masih
rendah.
Pembentukan
kelompoktani/kelompok
usaha
masih
berdasarkan
hamparan dengan usaha campuran, belum menurut
kelompok komoditas, disamping kelompok yang ada masih
berorientasi pada produksi.

d.

Kemampuan institusi perbenihan (pemerintah, swasta
maupun penangkar) untuk menyediakan benih bermutu
varietas unggul masih terbatas, di lain pihak insentif bagi
pelaku usaha perbenihan (penangkar, produsen dan grower)
kurang memadai. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya
penggunaan/peredaran benih asalan dan benih impor ilegal.

e.

Di bidang perlindungan tanaman, penanganan OPT oleh
daerah belum optimal karena kompleksitas permasalahan
OPT, timbulnya OPT baru, penerapan teknologi ramah
lingkungan masih terbatas, penggunaan bahan kimia dalam
pengendalian OPT masih belum memenuhi memenuhi
standar baik dan benar, jumlah SDM perlindungan tanaman
yang ada saat ini cenderung makin berkurang (banyak PHP
yang dalam 2-3 tahun pensiun), kemampuan SDM
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perlindungan dalam pengenalan OPT hortikultura masih
terbatas, dan upaya pemenuhan persyaratan teknis di
bidang perdagangan, khususnya standar teknis di bidang
kesehatan tumbuhan, Sanitary and Phytosanitary/SPS)
masih terbatas. Hal-hal
tersebut, menunjukkan bahwa
peran perlindungan tanaman sangat penting dalam
peningkatan produksi, mutu dan daya saing produk.
2. Aspek Manajerial
a.

Perencanaan kegiatan antara Dekonsentrasi dengan Tugas
Pembantuan seringkali kurang sinkron sehingga antara
Dekonsentrasi dengan Tugas Pembantuan kurang dapat
bersinergi satu dengan lainnya. Disamping itu dalam hal
perencanaan
anggaran,
satker
provinsi
(dana
dekonsentrasi)
yang
seharusnya
merupakan
wakil
pemerintah di daerah kurang difungsikan oleh satker-satker
kabupaten/kota, yang langsung berurusan ke kantor
Kementerian.

b.

Pengelolaan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan di
tingkat satker menumpuk di akhir tahun anggaran
Pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan dari yang
direncanakan dalam ROK menyebabkan pelaksanaan
kegiatan terakumulasi pada akhir tahun anggaran. Disisi lain
seringkali ada tambahan anggaran yang baru dialokasikan di
akhir tahun anggaran, hal ini mengakibatkan sumberdaya
yang tersedia menjadi tidak maksimal, sehingga sering
menyebabkan
terjadinya
berbagai
kesalahan
atau
penyerapan anggaran tidak optimal.
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c.

Jumlah satker khususnya TP terlalu banyak, sehingga
menyulitkan dalam pengawasan dan pengendalian. Terkait
dengan penganggaran, jumlah satker yang terlalu banyak
berimplikasi terhadap besaran anggaran yang relatif
mengecil karena asas pemerataan, sehingga kurang feasible
untuk dilaksanakan.

d.

Data laporan Monev relatif sulit diperoleh di tingkat satker
provinsi karena satker kabupaten/kota banyak yang tidak
menyampaikan laporannya kepada pihak provinsi.
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e.

Alokasi anggaran yang diberikan oleh Eselon I hanya
bersifat fisik, di lain pihak satker kabupaten/kota tidak
mampu menyediakan dana pendamping (sharing budget),
sehingga pelaksanaan kegiatan tidak didukung tahapan
identifikasi CP/CL, pendampingan dan pembinaan.

f.

Pasca pelaksanaan DIPA, banyak satker TP yang tidak
berlanjut pada tahun berikutnya sehingga sulit ditelusuri
kondisi keuangan pada akhir tahun anggaran dan kondisi
asset negara yang dikelola oleh satker tersebut.

Terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam manajemen
pembangunan hortikultura yang menjadi tanggung jawab Direktorat
Jenderal Hortikultura perlu dilakukan pembenahan dan langkahlangkah perbaikan, sementara terhadap pihak luar dilakukan melalui
peningkatan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan
sehingga saling mendukung dan bersinergi.
Beberapa upaya tindaklanjut yang telah dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Hortikultura hingga tahun 2010 untuk perbaikan tersebut,
antara lain sebagai berikut.
a. Meyakinkan kepada pihak penentu kebijakan dalam hal ini DPR-RI
sebagai wakil rakyat untuk memberikan perhatian yang memadai
khususnya dalam pengalokasian anggaran, dengan menyusun
roadmap dan blue print pembangunan hortikultura dalam jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sehingga
mendapat
gambaran
yang
jelas
terhadap
perencanaan
pembangunan hortikultura secara nasional.
b. Diakui untuk memecahkan permasalahan ketidakadilan pasar
sangatlah rumit dan harus secara bersama-sama dengan pihak
terkait lainnya. Panjangnya rantai pasar diindikasikan sebagai
faktor utama penyebab kecilnya margin keuntungan yang
diterima oleh produsen, transportasi biaya tinggi dalam
pendistribusian hortikultura mengakibatkan biaya operasional
yang
ditanggung
pedagang
menjadi
besar
sehingga
membebankan biaya tersebut kepada harga produk di tingkat
konsumen dan terkadang menghimpit produsen juga.
c. Memaksimalkan berbagai kemitraan dan kerjasama dengan pihak
manapun utamanya dengan DHN dan asosiasi-asosiasi pengusaha
hortikultura sehingga pemerintah diharapkan mendapat dukungan
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baik teknis maupun non teknis dalam memajukan pembangunan
hortikultura secara bersama-sama.
Dalam menghidupkan kelembagaan petani dan kelompok tani
Direktorat Jenderal Hortikultura telah melaksanakan kegiatan
Penggerak Membangun Desa PMD yang telah berhasil
memfasilitasi 516 champion di provinsi dengan pengharapan
terjadi peningkatan peran champion dan para penggerak untuk
meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
hortikultura.
d. Penyediaan benih bermutu
Telah
dilakukan
fasilitasi
dalam
rangka
meningkatkan
ketersediaan benih dan pengawasan peredaran benih di
masyarakat. Disamping itu juga melakukan evaluasi terhadap
berbagai
varietas
yang
sudah dilepas,
secara
selektif
mengembangkan varietas yang disenangi masyarakat dan bersifat
lokal. Pengembangan varietas unggul perlu dilakukan melalui
kegiatan pengadaan dan penyaluran benih sumber untuk
diperbanyak pada berbagai institusi perbenihan. Khusus untuk
tanaman buah, benih sumber berupa pohon induk harus berasal
dari perbanyakan klonal.
Kegiatan lainnya adalah fasilitasi
pelepasan varietas serta penyaluran benih bermutu dari varietas
unggul ke daerah sentra produksi.
e. Di bidang perlindungan tanaman, surveilans OPT telah
dilaksanakan sesuai standar internasional di bidang kesehatan
tumbuhan (Sanitary and Phytosanitary/SPS) untuk menghasilkan
Pest List (dipersyaratkan dalam perdagangan global) pada
beberapa komoditas hortikultura ekspor. Dengan tersedianya Pest
List, beberapa produk hortikultura telah dapat dibuka akses
pasarnya, seperti salak ke pasar China, manggis ke Australia
(masih pada tahap akhir negosiasi untuk memenuhi persyaratan
Australia) dan mangga (gedong gincu) ke Jepang dengan
persyaratan perlunya perlakuan uap panas (thermal heat
treatment) dengan alat VHT (Vapour Heat Treatment) untuk
menghindari intersepsi lalat buah ke Jepang.
Pengendalian OPT sesuai prinsip-prinsip PHT, melakukan upaya
pemenuhan persyaratan teknis di bidang sanitary and
phytosanitary (SPS-WTO). Disamping itu dilakukan perbaikan
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mutu produk, melalui kegiatan produksi sesuai standar (cara
budidaya, fasilitas maupun penggunaan sarana). Ke depan perlu
memberikan perhatian yang memadai dalam penggunaan sarana
produksi
moderen
dan
memberikan
fasilitasi
terhadap
penggunaan sarana produksi moderen (melalui penguatan modal
dan kredit) seperti penggunaan irigasi springkler, drip irrigation,
power sprayer, net house, shading net. Disamping itu perlu
membuat berbagai percontohan yang dapat meningkatkan
penggunaan teknologi modern.
f. Mensinkronkan perencanaan pembangunan hortikultura melalui
musrenbangda dan musrenbangnas sehingga terjadi sinergisme
alokasi anggaran dan kegiatan antara Dinas Pertanian Provinsi
dan Kabupaten/kota.
Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan
secara intensif, bukan hanya dalam bentuk kegiatan monitoring dan
evaluasi khusus, akan tetapi juga dilakukan pada kesempatan
pembinaan lainnya. Pemantauan penting untuk melihat kesesuaian
perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan, melihat efektivitas
pelaksanaan kegiatan, serta melihat keseriusan dukungan dari
masyarakat maupun pemerintah daerah.
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BAB IV.

PENUTUP

Pembinaan pengembangan produksi dan peningkatan mutu produk
hortikultura telah dilakukan secara berkesinambungan dalam upaya
pengembangan usaha agribisnis hortikultura.

Direktorat Jenderal

Hortikultura, sebagai instansi pusat terus melakukan pembinaan dan
bimbingan dalam bidang : perbenihan, teknik budidaya, mutu dan
keamanan produk, perlindungan tanaman dari gangguan OPT serta
pengembangan usaha agribisnis hortikultura.
Kegiatan

operasional dilakukan

dalam

bentuk penyediaan

benih

sumber, pelayanan perijinan impor benih, bantuan sarana-prasarana
pengendalian OPT, pembinaan kelembagaan, temu usaha, kemitraan
antara kelompok tani dengan pengusaha, serta pameran dan promosi
produk hortikultura baik di dalam maupun di luar negeri. Disamping
kegiatan operasional tersebut juga dilakukan kegiatan yang berupa
pelatihan, magang, pameran, sosialisasi, sinkronisasi, penyediaan
buku, dan pembuatan poster, leaflet, pedoman, norma dan seminar.
Namun perlu disadari bahwa tugas fungsi instansi Pusat terbatas pada
menggerakkan,
pembinaan

memfasilitasi,

sedangkan

membimbing

tugas-tugas

operasional

dilaksanakan oleh instansi/stakeholder di daerah.

dan
riel

melakukan
di

lapangan

Dengan demikian

keberhasilan secara maksimal program-program peningkatan produksi
dan mutu produk hortikultura juga ditentukan oleh kinerja petugas dan
pelaku usaha di daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat
Jenderal Hortikultura 2010 ini adalah salah satu media pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Hortikultura dalam melaksanakan mandat
TUPOKSI, Misi dan Visi, serta pertanggung-jawaban dalam mengelola
anggaran. Disamping itu juga sebagai evaluasi dan umpan balik
terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini dan kegiatan
yang belum dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja institusi.
Disamping itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Direktorat Jenderal Hortikultura adalah salah satu media
pertanggung jawaban, introspeksi dan umpan balik terhadap kegiatan
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yang

selama

ini telah

dilaksanakan

dan

kegiatan

yang

belum

dilaksanakan.
Dengan telah disusunnya LAKIP TA.2010 ini, diharapkan Direktorat
Jenderal Hortikultura mampu membenahi diri dan meningkatkan
prestasi kerja dan kinerja dengan meningkatkan berbagai koordinasi
dan kerjasama antar unit kerja sehingga dicapai hasil yang lebih
optimal.
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PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2010
FORMULIR PKK
Instansi :

Direktorat Jenderal Hortikultura
Kegiatan

Program

1
Pengembangan
Agribisnis

Uraian

Indikator Kinerja

2

3

MASUKAN (INPUT)
- Dana
- SDM
Rata-rata input

1 Pengembangan Agro
Industri Terpadu

Satuan

4

Rupiah
Org

Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)

Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
7

Realisasi

5

6

9,251,096,000
480

5,070,167,000
480

54.81
100.00

77.40

KELUARAN (OUTPUT)
PUSAT :
-

-

Fasilitasi pembentukan/pengaktifan kelompok tani,
gapoktan dan asosiasi hortikultura
- Terfasilitasinya pertemuan champion sayuran
- Terbentuknya konsorsium sayuran (bawang merah
kentang, cabe, paprika, tomat, jamur, sayuran
organik) dan biofarmaka
Pengembangan Fasilitasi Terpadu Investasi
Hortikultura (FATIH)
- Terselenggaranya pertemuan mutu buah-buahan
- Pengembangan belt tanaman hias:
- Terselenggaranya temu koordinasi dan evaluasi
gerbang ekspor
- Terselenggaranya workshop pengembangan
gerbang ekspor
- Pengembangan plasma ekspor leatherleaf
- Terselenggaranya temu koordinasi dan evaluasi
plasma ekspor
- Terselenggaranya workshop
- Terselenggaranya pertemuan dewan hortikultura
nasional (DHN)

pertemuan
Konsorsium

3
8

3
8

100.00
100.00

pertemuan

1

1

100.00

Kali

1

1

100.00

kali

3

3

100.00

kali

2

2

100.00

kali

1

1

100.00

pertemuan

5

5

100.00

Rata-rata
100.00

Ket

8

1

2

3

4

5

6

7

8

DAERAH :
DEKONSENTRASI
Terlaksananya FATIH :
- Tersedianya buku profil dan rancang bangun
pengembangan hortikultura
- Terselenggaranya pertemuan konvensi rancang
bangun investasi hortikultura
- Terselenggaranya pertemuan dalam rangka
pembentukan asosiasi pelaku usaha
- Terselenggaranaya kegiatan fasilitasi penguatan
kelembagaan petani (Gapoktan)
- Terfasilitasinya forum agribisnis hortikultura
Terlaksananya pengembangan penerapan SCM :
- Teridentifikasinya rantai pasokan dan verifikasi lahan
usaha
- Terselenggaranya workshop rantai pasok
- Terselenggaranya workshop pelaku usaha dan
produsen hortikultura
- Terselenggaranya workshop pertumbuhan asosiasi
- Terlaksananya pertemuan koordinasi
- Tersusunnya buku strategi peningkatan margin rantai
pasokan
- Terlaksananya pelayanan terpadu untuk mendukung
pengembangan tanaman hias di gerbang ekspor atau
di kawasan tanaman hias orientasi ekspor
- Terlaksananya pelayanan terpadu untuk mendukung
perbaikan mutu kebun buah

propinsi

33

29

87.88

propinsi

33

29

87.88

propinsi

33

29

87.88

propinsi

33

29

87.88

propinsi

33

29

87.88

propinsi

33

18

54.55

propinsi
propinsi

33
33

18
18

54.55
54.55

propinsi
propinsi
propinsi

33
33
33

18
18
18

54.55
54.55
54.55

propinsi

3

2

66.67

propinsi

10

10

100.00

Rata-rata

71.79

TUGAS PEMBANTUAN
- Pelayanan terpadu untuk mendukung pengembangan
tanaman hias di gerbang ekspor
- Pelayanan terpadu untuk mendukung perbaikan mutu
kebun buah

prop
kab
prop
kab

3
9
10
15

3
9
10
15

Rata-rata
Rata-rata output

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
90.60

HASIL (OUTCOME)
PUSAT :
- Terfasilitasinya peningkatan kemampuan petugas,
kelompok tani, dan kelembagaan hortikultura lainnya
dalam mendukung pengembangan agroindustri
Rata-rata

pertemuan
workshop
Orang

13
4

13
4

100.00
100.00
100.00

1

2

3

4

5

6

7

8

DEKONSENTRASI
- Terbangunnya komitmen kerjasama pengembangan
hortikultura antar pemangku kepentingan baik pemerintah
dengan non pemerintah (swasta)
- Tertatanya rantai pasokan, terjadinya transparansi
harga, pembagian keuntungan yang proposional pada
semua titik rantai pasokan
Rata-rata

propinsi

33

29

87.88

propinsi

33

18

54.55

71.21

TUGAS PEMBANTUAN
- Meningkatnya jumlah sentra tanaman hias orientasi
ekspor yang memenuhi standar ekspor
- Berkembangnya teknologi top working untuk
memperbaiki mutu kebun buah dalam rangka
meningkatkan produksi dan produktivitas buah durian
dan jeruk
Rata-rata

prop
kab
prop
kab

3
9
10
15

3
9
10
15

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00

Rata-rata Outcomes

90.40

RATA-RATA KEGIATAN PENGEMBANGAN
ARGO INDUSTRI TERPADU

86.14

MASUKAN (INPUT)

2 Pengembangan
pertanian, organik
dan pertanian
berkelanjutan

- Dana
- SDM

Rupiah
Org

9,000,592,000
545

8,092,620,000
545

Rata-rata Input

89.91
100.00

94.96

KELUARAN (OUTPUT)
-

-

-

PUSAT :
Perumusan/revisi standar nasional Indonesia
-Tersedianya dokumen standar sayuran buah
-Tersedianya dokumen standar tanaman biofarmaka
Fasilitasi pengembangan hortikultura organik
-Terlaksananya konsolidasi pengembangan kentang
ramah lingkungan
-Terlaksananya bimbingan pengembangan tan.
sayuran umbi organik
-Terlaksananya bimbingan pengembangan tan.
sayuran daun organik
-Terlaksananya konsolidasi penerapan GAP/SOP
sayuran organik
-Terlaksananya konsolidasi pengembangan
biofarmaka organik
-Tersusunnya buku alternative development
Pengembangan hortikultura di DAS
-Terlaksananya koordinasi pengembangan
buah-buahan di DAS
Rata-rata

dokumen
dokumen

2
1

2
1

100.00
100.00

30

30

100.00

Kab

5

5

100.00

Provinsi

6

6

100.00

Petugas

20

20

100.00

Petugas

32

32

100.00

500

500

100.00

1

1

100.00

Petugas

buku
pertemuan

100.00

1

2

3

4

5

6

7

8

DAERAH :
DANA DEKONSENTRASI
- Terlaksananya pengembangan kawasan hortikultura
organik yaitu pengembangan sayuran organik
- Terlaksananya pengembangan hortikultura organik,
pengelolaan lingkungan hidup melalui pengembangan
komoditas di wilayah DAS dan perkotaan
- Terlaksananya pengembangan alternative development
Rata-rata

Propinsi
Kab
Propinsi
Kab

9
9
7
14

8
8
6
12

88.89
88.89
85.71
85.71

Propinsi

1

1

100.00
89.84

9
3
14

8
3
12

88.89
100.00
85.71

TUGAS PEMBANTUAN
- Pengembangan kawasan hortikultura organik (sayuran)
- Pengembangan kawasan hortikultura organik (buah di DAS)

Kab
Kab
Kab

Rata-rata

91.53

Rata-rata Output

93.79

HASIL (OUTCOME)
PUSAT :
- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas
pembina dalam budidaya sayuran dan biofarmaka
organik
- Terkoordinasinya pengembangan hortikultura melalui DAS
Rata-rata

petugas

82

82

100.00

1

1

100.00
100.00

Propinsi
Kab
Propinsi
Kab

9
9
7
14

8
8
6
12

88.89
88.89
85.71
85.71

Propinsi
Kab

1
3

1
3

100.00
100.00
91.53

9
6
14

8
5
12

88.89
83.33
85.71
85.98

dokumen

DAERAH :
DANA DEKONSENTRASI
- Terlaksananya pengembangan kawasan hortikultura
organik yaitu pengembangan sayuran organik
- Terlaksananya pengembangan hortikultura organik,
pengelolaan lingkungan hidup melalui pengembangan
komoditas di wilayah DAS dan perkotaan
- Terlaksananya pengembangan alternative development

Rata-rata
TUGAS PEMBANTUAN
- Berkembangnya sayuran organik
- Tercapainya program terpadu pengembangan buahbuahan di DAS

Rata-rata
Rata-rata Outcomes

RATA-RATA KEGIATAN PENGEMBANGAN
HORTIKULTURA ORGANIK DAN PERTANIAN
BERKELANJUTAN

Kab
Propinsi
Kab/kota

92.50

93.75

1

2
3 Peningkatan
Kegiatan Eksibisi,
perlombaan dan
penghargaan kepada
petani/pelaku
agribisnis

3

4

5

6

7

8

MASUKAN (INPUT)
- Dana
- SDM

Rupiah
Org

5,697,067,000
360

4,821,655,000
360

Rata-rata Input

84.63
100.00

92.32

KELUARAN (OUTPUT)
PUSAT :
- Pemasyarakatan produk buah-buahan
- Terlaksananya Fruits Vaganza
- Terlaksananya fasilitasi promosi buah tropika
nusantara (ITF2)
- Pemasyarakatan produk sayuran dan biofarmaka
- Terlaksananya promosi peningkatan konsumsi
sayuran dan biofarmaka
- Terlaksananya partisipasi promosi biofarmaka di lisabon
- Pekan Flori dan Flora Nasional
- Terlaksananya pameran PF2N
- Terlaksananya seminar florikultura
- Terlaksananya kontak bisnis tanaman hias
- Partisipasi pemasyarakatan tanaman hias
- Terlaksananya workshop florikultura
- Pemasyarakatan hortikultura
- Terlaksananya penyebarluasan program pengembangan
hasil-hasil pembangunan hortikultura (sarana pameran)
-Terlaksananya penyelenggaraan publikasi
pembangunan hortikultura
-Terlaksananya pemasyarakatan produk hortikultura
terpadu
-Terlaksananya apresiasi petugas dan pelaku usaha
agribisnis hortikultura melalui pemberian penghargaan

pameran
pameran

1
1

1
1

100.00
100.00

Pameran

5

5

100.00

pameran

1

1

100.00

Pameran
Kali
Kali

1
1
1

1
1
1

100.00
100.00
100.00

kali

1

1

100.00

unit

3

3

100.00

media
publikasi
pers tour
pameran

3

3

100.00

1
3

1
3

100.00
100.00

30

30

100.00

pelaku
usaha

Rata-rata

100.00

DAERAH :
DANA DEKONSENTRASI
- Terselenggaraya publikasi pembangunan hortikultura
- Terlaksananya lomba pelaku usaha agribisnis
hortikultura
- Terlaksananya kegiatan promosi di dalam dan luar
negeri (lisabon, dan Cina)
- Terselenggaranya gerakan peningkatan konsumsi dan
pemanfaatan hortikultura

propinsi
propinsi

33
33

27
27

81.82
81.82

propinsi
Negara
propinsi

33
2
33

27
2
27

81.82
81.82

Rata-rata

95.96

Rata-rata output

97.98

1

2

3

4

5

6

7

8

HASIL (OUTCOME)
PUSAT :
- Tersebarnya informasi hortikultura kepada masyarakat
luas melalui pameran

pameran

12

12

100.00

propinsi

33

27

81.82

DAERAH :
DANA DEKONSENTRASI
- Tersebarnya informasi pengembangan hortikultura di
provinsi kepada masyarakat secara luas

Rata-rata Outcome

90.91

RATA-RATA KEGIATAN PENINGKATAN KEGIATAN
EKSIBISI , PERLOMBAAN DAN PENGHARGAAN
KEPADA PETANI/PELAKU AGRIBISNIS
4 Pengadaan
peralatan dan
perlengkapan
gedung

MASUKAN (INPUT)
- Dana
- SDM
Rata-rata

Rupiah
Org

93.74

411,800,000
25

383,415,000
25

93.11
100.00

96.55

PUSAT :

KELUARAN (OUTPUT)
- Tersedianya alat pengolah data

Direktorat

3

3

Rata-rata

100.00

100.00

HASIL (OUTCOME)
- Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan dengan baik

Rata-rata

RATA-RATA KEGIATAN PENGADAAN
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

Direktorat

3

3

100.00

100.00
98.85

1

2
5 Rehabilitasi/
peningkatan/
renovasi
gedung/laboratorium/
perpustakaan

3

4

5

6

7

MASUKAN (INPUT)
- Dana
- SDM

Rupiah
Org

1,886,436,000
30

1,820,358,000
30

96.50
100.00
98.25

708

708

100.00

Rata-rata
PUSAT :

KELUARAN (OUTPUT)
- Terlaksananya rehabilitasi bangunan gedung negara

m2

Rata-rata

100.00

HASIL (OUTCOME)
- Gedung yang terehabilitasi dapat dimanfaatkan

Program
Peningkatan
Ketahanan
Pangan

6 Pengendalian
Organisme
Pengganggu
Tanamn (OPT)
Penyakit Hewan
Karantina dan
Peningkatan
Keamanan Pangan

m2

708

708

100.00

Rata-rata

100.00

RATA-RATA KEGIATAN REHABILITASI/
PENINGKATAN/RENOVASI
GEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN

99.42

MASUKAN (INPUT)
- Dana
- SDM

57,714,190,000
7989

55,629,989,000
7989

Rata-rata

96.39
100.00

98.19

KELUARAN (OUTPUT)
PUSAT :
- Pertemuan teknis, penyusunan program dan pemantapan
-

program perlindungan hortikultura
Pertemuan Komisi Perlindungan Tanaman (KPT)
Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Nasional Virus Kuning
Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan Hortikultura
Penerapan Thermal Treatment - IJEPA
- Rehabilitasi Lab
- Koordinasi Joint Coordination Committee (JCC)
- Analisis residu pestisida dan kualitas air

Rumusan

3

3

100.00

Rumusan
Rumusan
Rumusan

2
1
1

2
1
1

100.00
100.00
100.00

m2
Rumusan
sampel

106
1
33

106
1
11

100.00
100.00
33.33

2000
1
22

2000
1
22

100.00
100.00
100.00

- Pengamatan, peramalan organisme pengganggu

tanaman dan fenomena iklim
- Buku saku pengamatan OPT hortikultura
- Kaji ulang metode pengamatan dan pelaporan OPT
OPT hortikultura

buku
Draft
Petugas

8

1

2

3
- Pertemuan koordinasi peramalan dan
identifikasi OPT hortikultura dampak fenomena iklim
- Koordinasi dengan instansi terkait Iklim
-Pertemuan analisis dan mitigasi dampak
fenomena iklim terhadap hortikultura
- Kaji ulang pangkalan data PHT di LPHP
- Kompilasi data kegiatan PHT di Lab
- Koordinasi Pemantauan SPI

4
Rumusan
Petugas
Rumusan
Rumusan
Petugas
Rumusan
Petugas
Rumusan
Petugas
Rumusan
Petugas

5
1
24
3
1
40
1
33
1
12
1
29

6
1
24
0
1
40
1
33
1
12
1
29

7
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

8050

8050

100.00

48000

48000

100.00

komoditi
lokasi
Kali

5
3
1

5
3
1

100.00
100.00
100.00

lokasi

5

5

100.00

Lokasi

1

1

100.00

Kali
Kali
Petugas
Petugas
workshop
Pameran

3
2
14
15
1
2

3
2
10
14
1
2

100.00
100.00
71.43
93.33
100.00
100.00

Provinsi

17

17

100.00

Lokasi

10

6

60.00

169
22

85
16

50.30
72.73

Rumusan
Petugas
Lokasi

1
33
14

1
33
13

100.00
100.00
92.86

Provinsi
Lokasi
Lokasi

17
12
9

11
6
6

64.71
50.00
66.67

- Pembuatan buku juklak dan juknis

-Tersusunnya pedoman pengenalan dan pengendalian
OPT pada tanaman hortikultura (raphis excelsa,
leather leaf, polycias, cabai, mangga, bawang merah)
-Tersusunnya lembar teknologi pengendalian OPT hortikultura
- Pengembangan kelembagaan perlindungan tanaman
hortikultura (BBPOPT Jatisari)
-Pengembangan jaringan referensi koleksi OPT
hortikultura (inventarisasi, identifikasi dan koleksi)
-Surveillance dalam rangka penyusunan pest list OPT
hortikultura
-Pengembangan penerapan teknologi thermal treatment
dalam pengelolaan lalat buah pada buah mangga
- Pengembangan pengendalian NSK skala luas
- Pemasyarakatan perlindungan hortikultura
- Penyediaan informasi perlindungan melalui media massa
- Pengembangan SIM perlindungan tanaman
- Pembinaan tugas Fungsional POPT dlm pengamatan
- Perjalanan KLN
- Gelar teknologi pengendalian OPT Hortikultura

buku

Lembar

- Pengendalian OPT hortikultura

- Pembinaan penanggulangan OPT endemis pada
tanaman hortikultura
- Pembinaan penanggulangan OPT baru tanaman
hortikultura
- Data Residu Produk Hortikultura
- Pembinaan penerapan penggunaan pestisida Secara
baik dan benar dengan residu minimum dalam usahatani
- Workshop teknik sampling
- Pembinaan penerapan penggunaan agens hayati dan
biopestisida pada tanaman hortikultura
- Pembinaan penanggulangan OPT utama hortikultura
- Pengelolaan hama lalat buah (ACIAR)
- Dukungan kerjasama ACIAR dalam pengelolaan OPT
mangga, manggis dan pisang

Sampel
Lokasi

8

1

2

3
- Workshop identifikasi OPT pasca panen

- Tinjauan pemanfaatan pestisida

4
Workshop
Provinsi
petugas
Rumusan

5
1
15
29
1

6
1
15
29
0

7
100.00
100.00
100.00
0.00

Provinsi

12

12

100.00

kali
Petugas

4
115

4
115

100.00
100.00

lab.mutu
lab.PHP
BBPOPT
kali

6
17
1
1

6
17
1
1

100.00
100.00
100.00
100.00

Lab.

24

24

100.00
90.44

Provinsi

15

15

100.00

Provinsi
Provinsi

32
32

32
32

100.00
100.00

Provinsi
Provinsi
Unit
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

32
32
266
29
31
32
12

32
32
266
29
31
32
12

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

- Sinergisme sistem perlindungan hortikultura dengan

standar SPS-WTO
- Sosialisasi pemantapan kegiatan sinergisme sist.perlind
tan. hortikultura dlm pemenuhan persyaratan SPS-WTO

- Workshop TOT sinergisme sistem
perlindungan tanaman hortikultura dalam pemenuhan
persyaratan SPS-WTO
- APBN-P
- Peralatan laboratorium mutu produk dan laboratorium
pengamatan hama dan penyakit
- Sosialisasi dan koordinasi pemanfaatan peralatan
laboratorium mutu produk dan LPHP
- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
Rarata PUSAT
DAERAH :
DANA DEKONSENTRASI
DINAS PERTANIAN PROVINSI
- Pengendalian OPT

UPT BPTPH
- Administrasi
- Penyusunan program dan rencana kerja teknis

perlindungan hortikultura
- Pengamatan, peramalan OPT dan fenomena iklim
- SLPHT hortikultura
-

Pengembangan kelembagaan perlindungan hortikultura
Pemasyarakatan perlindungan hortikultura
Pengendalian OPT hortikultura
Sinergisme sistem perlindungan hortikultura dalam
pemenuhan standar SPS WTO

Rata-rata DAERAH

100.00

Rerata output, PERLINDUNGAN TANAMAN

95.22

HASIL (OUTCOME)
- Meningkatnya pengendalian OPT hortikultura
- Meningkatnya penerapan teknologi pengendalian OPT
hortikultura sesuai PHT
Rerata outcome, PERLINDUNGAN TANAMAN

RATA-RATA KEGIATAN PENGENDALIAN
ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT)
PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN
PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN

%
%

70
70

60
60

85.71
85.71
85.71

93.04
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7 Bantuan Benih/Bibit,
Sarana Produksi
Pertanian, dan
Penguatan
Kelembagaan
Perbenihan

3

4

5

6

7

MASUKAN (INPUT)
- Dana
- SDM

105,285,898,000
1,122

85,019,521,000
1,122

Rata-rata

80.75
100.00

90.38

KELUARAN (OUTPUT)
PUSAT :
- Penilaian dan pelepasan varietas tanaman :

- Terlaksananya pembahasan usulan pelepasan varietas
- Tersusunnya buku daftar varietas hortikultura yang dilepas
- Tersusunnya buku SK pelepasan varietas baru
- Tersusunnya buku pedoman pelepasan varietas
hortikultura (revisi)

Kali
Usulan
Buku
Buku
Buku

3
202
450
120
450

3
202
450
120
450

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

- Pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman :

-

Tersusunnya buku sertifikasi benih pepaya
Tersusunnya buku sertifikasi benih nenas
Tersusunnya buku sertifikasi benih seledri
Tersusunnya buku sertifikasi benih wortel
Tersusunnya buku sertifikasi benih jagung manis
Tersusunnya buku sertifikasi benih tomat
Terlaksananya sinkronisasi sertifikasi benih hortikultura
Terlaksananya sinkronisasi penyidik pegawai negeri sipil
bidang perbenihan
- Terlaksananya sosialisasi sertifikasi sistem manajemen
mutu
- Terlaksananya apresiasi pengawas benih tanaman

Buku
Buku
Buku
Buku
Buku
Buku
Petugas
Kali
Petugas
Orang

1,590
925
1,430
1,240
860
770
36
2
60
24

1,590
925
1,430
1,240
860
770
36
2
60
24

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Petugas

36

36

100.00

1

1

100.00

300
50
1,000
25
25
390
75
689
38

300
50
1,000
25
25
390
75
689
38

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

- Pengembangan kelembagaan perbenihan hortikultura

-Terlaksananya pelatihan analisis benih (program Hort Sys)

Kali

- Peningkatan produksi dan mutu benih hortikultura

- Tersusunnya buku SOP perbenihan jeruk
- Tersedianya benih sumber BF dan BPMT jeruk
-

Terlaksananya revitalisasi perbenihan jeruk
Terlaksananya apresiasi pengelolaan BF dan BPMT jeruk
Tersusunnya SOP perbenihan durian
Tersedianya benih sumber BF dan BPMT durian

- Terlaksananya temu koordinasi pengembangan durian

Buku
BF
BPMT
Petugas
Orang
Buku
BF
BPMT
Petugas
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1

2

3
- Tersedianya benih sumber BF dan BPMT untuk penangkar
benih buah di daerah DAS
- BF jeruk
- BF durian
- BPMT alpukat
- BPMT manggis
- BPMT durian
- BPMT jeruk
- Tersedianya benih sebar tanaman buah
- Benih alpukat
- Benih manggis
- Terlaksananya pertemuan penangkar benih di DAS
- Tersusunnya buku teknik perbanyakan top working
- Terlaksananya pemantapan teknologi top working untuk
penggantian varietas
- Tersusunnya leaflet perbanyakan benih buah sistem
klonal (non jeruk)
- Tersusunnya leaflet perbanyakan benih jeruk sistem
klonal
- Tersedianya benih sumber nenas (BPMT)
- Terlaksananya pertemuan penangkar benih tanaman
buah (nenas dan markisa)
- Terlaksananya pertemuan sosialisasi peraturan benih
impor
- Terlaksananya koordinasi perbenihan kentang
- Terlaksananya apresiasi teknologi produksi benih sayuran
- Tersusunnya SOP produksi benih kacang panjang
- Tersusunnya SOP produksi benih tomat
- Tersusunnya SOP produksi benih kangkung
- Tersusunnya SOP produksi benih kentang
- Tersedianya benih sayuran bersertifikat kelas benih
sebar (kangkung darat, mentimun, terong, caisim)
- Tersedianya benih sumber sayuran bersertifikat
- Benih kacang panjang
- Benih tomat
- Benih bawang putih
- Benih kentang

- Benih bawang merah
- Terlaksananya pertemuan apresiasi perbenihan bawang
merah
- Terlaksananya koordinasi perencanaan perbenihan dan
sarana produksi

4

5

6

7

Pohon
Pohon
Pohon
Pohon
Pohon
Pohon

65
10
302
140
265
650

65
10
302
140
265
650

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Pohon
pohon
Orang
Buku
Orang

250
318
30
375
25

250
318
30
375
25

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Lembar

1,200

1,200

100.00

Lembar

1,200

1,200

100.00

Anakan
Orang

6,666
27

6,666
27

100.00
100.00

Orang

75

75

100.00

Orang
Orang
Buku
Buku
Buku
Buku
Kg

30
40
620
540
550
500
55

30
40
620
540
550
500
55

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

83
16
388
30
400
1,200
1,577
1,000
37

83
16
388
30
400
1,200
1,577
1,000
37

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

3
172

3
172

100.00
100.00

Kg
Kg
Kg
Planlet (Botol)
G0 (Knol)
G1 (Knol)
G2 (Kg)
Kg
Orang
Kali
Petugas
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- Terlaksananya forum konsultasi perbenihan dan sarana
produksi melalui SMS (Sms centre) dan internet (forum
web)
- Terlaksananya pertemuan koordinasi perbenihan tanaman
hias mendukung peningkatan ekspor
- Terlaksananya pertemuan apresiasi penyilang anggrek
- tersusunnya leaflet lomba anggrek
- Tersedianya benih anggrek
- Terlaksananya pertemuan koordinasi perbenihan anggrek
- Tersedianya benih sumber krisan
- Terlaksananya pertemuan koordinasi perbenihan krisan
- Terlaksananya pertemuan apresiasi teknologi laboratorium
kultur jaringan
- Tersedianya benih sumber biofarmaka
- Jahe merah
- Kencur
- Kunyit
- Temulawak
- Terlaksananya pertemuan koordinasi perbenihan
biofarmaka
- Penyusunan pedoman teknologi perbenihan tanaman
hias dan biofarmaka
- Leaflet perbanyakan benih tanaman hias Raphis excelsa
dan Polycias
- Leaflet perbanyakan benih tanaman biofarmaka jahe
dan kencur

4
Petugas

40

40

7
100.00

22

22

100.00

33
1,600
206
30
100,000
20
28

33
1,600
206
30
100,000
20
28

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

500
425
510
145
40

500
425
510
145
40

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Lembar

2,000

2,000

100.00

Lembar

2,000

2,000

100.00

Pohon
Stek
Sachet
Batang
Kg
Umbi
Kg

10,922
20,000
20
15,500
300
500
3,305

10,922
20,000
20
15,500
300
500
3,305

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Eksemplar
Pohon

375
1,076

375
1,076

100.00
100.00

Pohon

3,725

3,725

100.00

20

20

100.00

Orang
Orang
Lembar
Tanaman
Orang
Stek
Petugas
Orang

Kg
Kg
Kg
Kg
Orang

5

6

- Penyediaan benih hortikultura

- Bantuan benih hortikultura
- Benih sebar tanaman buah (mangga, mangggis,
durian rambutan, sukun, sirsak, jambu air, alpukat,
jambu bol, nenas, melon)
- Benih tanaman hias (raphis, sedap malam, gladiol,
phylodendron, melati)
- Benih tanaman biofarmaka (jahe merah, kunyit, kencur,
temulawak)
- Pembinaan penyebaran tanaman buah unggulan tropis
- Tersusunnya SOP perbenihan mangga
- Tersedianya benih sumber tanaman buah (durian, sukun,
rambutan, mangga, jeruk)
- Tersedianya benih sebar tanaman buah (alpukat, durian,
mangga, manggis)
- Terlaksananya workshop perbenihan tanaman buah

Petugas
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- APBNP

- Tersalurnya pupuk organik cair
- Terlaksananya pertemuan koordinasi pemanfaatan pupuk
organik cair
- Tersalurnya benih buah bermutu
(pisang, jeruk, mangga, sawo, manggis, durian, duku)
- Tersalurnya benih sayuran bermutu
(kentang, bawang merah, cabe, tomat)
- Terlaksananya pertemuan koordinasi pemanfaatan benih
tanaman buah, sayuran dan sarana produksi
- Tersusunnya pedoman pelaksanaan bantuan benih dan
pupuk organik cair
- Tersalurnya alat soil tester

liter
kab/kota
Petugas

312,500

312,500

100.00

43

43

100.00

batang
kab/kota

676,250
78
2,454,000
467,750

676,250
78
2,454,000
467,750

81

81

2
166
885

2
166
885

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

40

40

100.00

Knol

Kg
kab/kota
Kali
Petugas
Buku
unit
kab/kota

Rata-rata

100.00

DAERAH :
DANA DEKONSENTRASI
- Revitalisasi Perbenihan hortikultura
- Bantuan benih mendukung gerbang ekspor tanaman
hias
- Bantuan benih di kawasan terintegrasi hortikultura
- Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan sertifikasi
dan pengawasan mutu benih
- Tersedia dan tersalurkannya benih/bibit
bermutu/bersertifikat bagi para petani/pengguna benih
- Terlaksananya kegiatan sosialisasi penggunaan benih
bermutu
- Tersedianya data dan informasi perbenihan
- Terlaksananya distribusi benih/bibit
bermutu/bersertifikat pada daerah rawan pangan
- Terlaksananya kegiatan pelepasan varietas unggul
- Terealisasinya pembayaran biaya operasional
pengawasan benih hortikultura

Propinsi
Propinsi
Kab/Kota
Propinsi
Propinsi

9
3
6
12
33

7
3
6
10
27

77.78
100.00

Propinsi

33

27

81.82

Propinsi

33

27

81.82

Propinsi
Propinsi

33
33

27
27

81.82
81.82

Propinsi
Propinsi

33
33

27
27

81.82
81.82

BPSBTPH
BPSBTPH
BPSBTPH
BPSBTPH
BPSBTPH

32
32
32
32
32

25
32
32
32
32

78.13
100.00
100.00
100.00
100.00

83.33
81.82

UPT BPSBTPH

-

Pelaksanaan pengawasan mutu dan sertifikasi benih,
penguatan kelembagaan pengawas mutu dan
sertifikasi benih serta pemasyarakatan pengawasan
dan sertifikasi mutu benih hortikultura :
Tersedianya laporan hasil uji observasi
Tersedianya proposal usulan pelepasan varietas
Tersedianya pohon induk yang layak untuk benih sumber
Meningkatnya kompetensi PBT
Terlaksananya sosialisasi kegiatan setifikasi dab
pengawasan mutu benih

Rata-rata

87.46

1

2

3

4

5

6

7

8

TUGAS PEMBANTUAN
- Bantuan benih/bibit dan pemberdayaan penangkar
benih
Rata-rata

Propinsi
kab/kota

33
93

27
93

Rata-rata Output

81.82
100.00
90.91

92.79

HASIL (OUTCOME)
PUSAT :
- Meningkatnya pengetahuan petugas/penangkar/petani
dalam teknologi perbanyakan benih
- Tersebarnya informasi mengenai perbenihan tanaman dan
pengawasan mutu benih hortikultura
Rata-rata

Petugas

1,098

1,098

100.00

Propinsi

33

32

96.97
98.48

DAERAH :
DANA DEKONSENTRASI
- Meningkatnya ketersediaan benih hortikultura

Propinsi

33

27

81.82

BPSBTPH

32

32

100.00

BPSBTPH
- Meningkatnya kelembagaan pengawas mutu dan
sertifikasi benih hortikultura
Rata-rata

90.91

TUGAS PEMBANTUAN
- Tersedianya benih hortikultura

Propinsi

Rata-rata Outcomes

RATA-RATA KEGIATAN BANTUAN BENIH/BIBIT,
SARANA PODUKSI PERTANIAN DAN PENGUATAN
KELEMBAGAAN PERBENIHAN

33

27

81.82

90.40

91.19

1

2
8 Mekanisasi Pertanian
Pra dan Pasca Panen

3

4

5

6

7

8

MASUKAN (INPUT)
- Dana
- SDM

4,219,950,000
132

3,482,981,000
132

Rata-rata Input

82.54
100.00

91.27

KELUARAN (OUTPUT)
PUSAT :
- Pengembangan alsin dan sarana produksi hortikultura

-Terlaksananya
-Terlaksananya
-Terlaksananya
-Terlaksananya

sosialisasi pendayagunaan pupuk organik
temu koordinasi pendayagunaan pupuk
pembinaan peredaran pupuk dan pestisida
penyusunan dan pembahasan RSNI

-Terlaksananya apresiasi penggunaan alsin hortikultura
Rata-rata
DAERAH :

Petugas
Orang
kali
kali
Orang
Orang

30
30
1
3
42
30

30
30
1
3
42
30

Propinsi

12

10

83.33

Propinsi

12

10

83.33

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

DANA DEKONSENTRASI
-

Terlaksananya sosialisasi/apresiasi penggunaan
alsintan pendukung kegiatan usaha hortikultura
Terlaksananya pengadaan alat mesin pertanian
untuk pengembangan hortikultura
Rata-rata

83.33

TUGAS PEMBANTUAN
- Pengembangan alsintan hortikultura

Propinsi

12

10

83.33

Rata-rata

41.67

Rata-rata Output

75.00

HASIL (OUTCOME)
PUSAT :
- Meningkatnya pengetahuan petugas dan petani dalam
penggunaan mekanisasi dan sarana produksi
- Tersusunnya RSNI alsintan hortikultura
Rata-rata
DANA DEKONSENTRASI
- Tersedianya alat dan mesin pertanian
TUGAS PEMBANTUAN
- Meningkatnya penggunaan alsin hortikultura

Orang

132

132

100.00

2

2

100.00
100.00

Propinsi

12

10

83.33

Propinsi
Kab

12
14

10
12

83.33
85.71
84.52

RSNI

Rata-rata

Rata-rata Outcome

RATA-RATA KEGIATAN MEKANISASI PERTANIAN
PRA DAN PASCA PANEN

89.29

85.18

1

2
9 Peningkatan
Produksi,
Produktivitas dan
Mutu Produk
Pertanian, Serta
Pengembangan
Kawasan

3

4

5

6

7

MASUKAN (INPUT)
- Dana
- SDM

107,080,186,000
1080

88,403,069,000

1080

Rata-rata

82.56
100.00

91.28

KELUARAN (OUTPUT)
PUSAT :
- Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian

-Tersusunnya analisa organisasi Ditjen Hortikultura
-Terlaksananya sosialisasi sertifikasi pelaku usaha
hortikultura
- Penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating/analisa
data dan statistik
-Terlaksananya sinkronisasi angka tetap hortikultura
tahun 2009 (Buku ATAP Hortikultura 2009)
- Pembinaan data statsitik hortikultura (Buku PDB
hortikultura)
- Pengumpulan data produktivitas (ubinan) hortikultura
tahun 2010 (Buku pedoman pengumpulan data
produktivitas)
- Penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program
-Tersusunnya indikator kinerja tahun 2010
-Tersusunnya rancangan program pengembangan
hortikultura tahun 2011
-Terkoordinasinya progam pengembangan
hortikultura 2011 dengan sub sistem pendukung
-Tersusunnya RKP dan renja K/L 2011
-Tersusunnya pedoman umum pengembangan
hortikultura tahun 2011
-Tersusunnya blue print pengembangan hortikultura
Indonesia
-Tersusunnya strategi dan kebijakan operasional
pengembangan hortikultura 2011
-Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan
pengembangan hortikultura 2010

kali
kali

1
1

1
1

100.00
100.00

kali
buku
buku

1
640
500

1
640
500

100.00
100.00
100.00

buku

685

685

100.00

kali
kali

1
1

1
1

100.00
100.00

kali

2

2

100.00

1
1100

1
1100

100.00
100.00

kali

1

1

100.00

kali

1

1

100.00

kali

1

1

100.00

12

12

100.00

750

750

100.00

kali
buku

- Penyelenggaraan humas, protokol dan pemberitaan

-Tersedianya buletin info hortikultura

bulan

-Penyelenggaraan humas dan protokol Ditjen
Hortikultura (buku kerja,'kalender)

eks
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-

3
Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan
-Terlaksananya Sosialisasi SIMAK BMN
-Terlaksananya Pembinaan inventarisasi barang milik
negara (BMN)
-Terlaksananya apresiasi pembinaan pengelolaan
penerimaan negara bukan pajak
-Terlaksananya workshop penyusunan laporan SIMAK
BMN
-Sinkronisasi pelaporan horikultura (SAI dan SIMONEV)
-Terlaksananya pembinaan dan monitoring dalam
rangka peningkatan laporan SAK
-Terlaksananya verifikasi dan rekonsiliasi dara
laporan SAK

4

5

6

7

kali
kali

3
34

3
34

100.00
100.00

kali

1

1

100.00

kali

1

1

100.00

kali
kali

3
1

3
1

100.00
100.00

kali

3

3

100.00

kali

1

1

100.00

kali

1

1

100.00

unit
unit
unit

1
8
6

1
8
6

100.00
100.00
100.00

bulan

12

12

100.00

buku

845

845

100.00

kali

1

1

100.00

kali

11

11

100.00

buku

450

450

100.00

buku

840

840

100.00

propinsi

15

15

100.00

propinsi
kali

33
1

33
1

100.00
100.00

kali

1

1

100.00

workshop

1

1

100.00

kali

1

1

100.00

kali
kali

1
1

1
1

100.00
100.00

- Pengembangan hubungan kerjasama luar negeri

-Terlaksananya pengembangan kerjasama bilateral,
regional dan multirateral menunjang agribisnis
hortikultura
-Terlaksananya apresiasi language proficiency bagi
petugas kerjasama
- Tersedianya perlengkapan sarana gedung
- Pengadaan kendaraan bermotor roda 2
- Pengadaan kendaraan bermotor roda 4
- Pemantauan dan evaluasi

-Tersusunnya laporan pengembangan agribisnis
hortikultura
-Tersusunnya Buku Evaluasi program pengembangan
hortikultura tahun 2009
-Tersusunnya hasil pemantauan tindak lanjut laporan
hasil pengawasan pengembangan agribisnis
hortikultura
-Pertemuan dalam rangka pembinaan Sistem
pengendalian intern Ditjen Hortikultura
- Tersusunnya LAKIP Setditjen dan Ditjen Hortikultura
TA.2010
-Tersusunnya buku Evaluasi kegiatan pengembangan
agribisnis hortikulura TA.2009
-Terlaksananya pembinaan monitoring dan pelaporan
pengembangan agribisnis hortikultura TA.2010
-Terlaksananya pembinaan dan pelaporan LM3
-Terlaksananya Sosialisasi SIMONEV hortikultura
tahun 2010
- Penyusunan RKAKL, SRAA dan DIPA
-Terlaksananya Koordinasi perencanaan hortikultura
2011
- Tersusunnya standar biaya khusus (SBK)
pengembangan hortikultura tahun 2011
- Workshop pemantapan RKAKL/DIPA sub sektor
hortikultura 2011
- Finalisasi RKA-KL/DIPA tahun 2011
- Tersusunnya materi RKA-KL/POK pengembangan
hortikultura pusat 2011
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- Pengembangan kawasan hortikultura

-Terlaksananya koordinasi pemantapan kawasan
hortikultura intensif (kentang, bawang merah, jamur,
sayuran buah, KASS, tanaman biofarmaka, durian,melon)

kali

9

9

100.00

- Fasilitasi pengembangan kawasan dan sentra
hortikultura (durian,mangga,manggis, buah pohon,
jeruk keprok, salak)
-Terlaksananya fasilitasi pengembangan kawasan
nenas dan pisang
- Terlaksananya sinkronisasi pengembangan buah
wilayah barat dan timur
-Terlaksananya pengembangan cluster tanaman hias
(bali, jatim, jabodetabek)
- Pengembangan kawasan khusus tanaman hias di
(tomohon)
- Pengembangan kawasan bunga potong dan daun potong
(Budapo)
- Terlaksananya fasilitasi harmonisasi pengembangan
kawasan tanaman hias

kali

7

7

100.00

kali

2

2

100.00

kali

2

2

100.00

Provinsi

3

3

100.00

kab

1

1

100.00

Provinsi

1

1

100.00

kali

1

1

100.00

kali

2

2

100.00

kali

1

1

100.00

kali

1

1

100.00

kali

3

3

100.00

kali

2

2

100.00

kali

4

4

100.00

kali

1

1

100.00

kali
kali

1
1

1
1

100.00
100.00

- Pengembangan penerapan Supply Chain Management

(SCM) hortikultura
-Terlaksananya pertemuan champion komoditas buah
pohon
-Fasilitasi penataan pola produksi dan pascapanen
melon dan semangka
- Pengembangan kelembagaan buah-buahan
-Terlaksananya pengembangan kelembagaan dan
pemberdayaan pelaku usaha tanaman merambat
- sinkronisasi dan koordinasi pengembangan informasi

tanaman hias taman
-Terlaksananya koordinasi peningkatan produktivitas
tanaman hias
- Pengembangan kelembagaan agribisnis tanaman hias
- Terlaksananya temu koordinasi dan workshop
pengembangan kelembagaan tanaman hias
- Peningkatan produksi dan mutu buah-buahan

-Terlaksananya fasilitasi akselerasi ekspor
buah-buahan (buah perdu, buah pohon, tanaman
terna,buah merambat)
-Terlaksananya gelar buah tropika nusantara di istana
negara
-Terlaksananya lomba kebun buah
-Terlaksananya gerakan peningkatan konsumsi buah

8
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- Peningkatan produksi dan mutu sayuran dan

biofarmaka
-Terlaksananya bimbingan pengembangan pekarangan
-Terlaksananya koordinasi penetapan pola produksi
sayuran
-Terlaksananya evaluasi penetapan pola produksi
sayuran
-Tersosialisasi pemanfaatan pekarangan
-Terlaksananya lomba pelaku usaha agribisnis
sayuran dan biofarmaka

provinsi
petugas
Provinsi
Petugas
Provinsi
Orang
Orang

10
41
21
51
21
250
8

10
41
21
51
21
250
8

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

kali

2

2

100.00

kali

2

2

100.00

kali

2

2

100.00

kali

2

2

100.00

kali

1

1

100.00

kali

12

12

100.00

kali

6

6

100.00

kali

2

2

100.00

kali

8

8

100.00

kali

3

3

100.00

kali

5

5

100.00

Kali

5

5

100.00

- Peningkatan produksi dan mutu tanaman hias

-Terlaksananya temu koordinasi integrasi sistem produksi
dan sistem pendukung krisan
-Terlaksananya workshop integrasi sistem produksi
anggrek
-Terlaksananya temu koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan tanaman hias
- Terlaksananya workshop dan temu koordinasi sentra
tanaman hias pot
- Terlaksananya modernisasi kebun melalui penerapan
registrasi
- Penerapan GAP/SOP buah-buahan
-Terlaksananya fasilitasi penerapan GAP/SOP
buah-buahan (manggis, jeruk, salak, melon,
semangka, markisa, anggur, stroberi, nenas, pisang,
buah naga, pepaya)
- Penerapan GAP/SOP sayuran dan biofarmaka

-Terlaksananya pembinaan penerapan GAP/SOP
sayuran (bawang merah, sayuran umbi, sayuran umbi
lainnya (bw putih, wortel), sayuran daun, sayuran buah
dan biofarmaka
-Tersusunnya SOP tanaman biofarmaka dan sayuran buah
- Penerapan GAP/SOP tanaman hias

-Terlaksananya akselerasi GAP/SOP budidaya
tanaman hias (bunga potong, tanaman pot, tanaman
daun, raphis, dan melati)
-Terlaksananya apresiasi pemandu lapang (bunga potong,
daun potong dan pot)
- APBN-P

Terlaksananya konsorsium buah
(melon,pisang, mangga, durian, salak)
Terlaksananya pertemuan konsorsium biofarmaka,
jamur dan sayuran (buah, umbi dan organik)

Rata-rata

100.00
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DAERAH :
DANA DEKONSENTRASI
- Penerapan pedoman budidaya yang baik dan benar

(GAP/SOP)
- Terlaksananya registrasi kebun yang menerapkan

GAP/SOP
- Teridentifikasinya pengelolaan rantai pasokan di

Kawasan
propinsi
kab/kota
propinsi
kab/kota
kebun
propinsi

32
21
93
15
74
2382
21

25
17
93
15
74
4788
17

78.13
80.95
100.00
100.00
100.00
201.01
80.95

kawasan potensial pengembangan hortikultura
- Tersusunnya program rencana kerja, monev dan

propinsi

21

17

80.95

keuangan
- Terealisasinya pembayaran insentif mantri tani
Rata-rata

propinsi

21

17

80.95
100.33

Kawasan
Propinsi
Propinsi
Kab/Kota

32
21
31
77

32
17
27
62

100.00
80.95
87.10
80.52

TUGAS PEMBANTUAN
- Pengembangan kawasan hortikultura terintegrasi
berbasis GAP/SOP
- Pengembangan inisiasi kawasan hortikultura

Rata-rata

87.14

Rata-rata output

95.82

HASIL (OUTCOME)
PUSAT :
- Perencanaan pembangunan 2011 siap dilaksanakan
- Meningkatnya pengetahuan petugas dan
petani dalam penerapan budidaya tanaman hortikultura
sesuai GAP dan SOP
- Meningkatnya penerapan GAP/SOP hortikultura
- Meningkatnya pengembangan kawasan sentra
hortikultura
- Tersedianya hasil identifikasi hortikultura
- Tersedianya informasi kerjasama luar negeri
- Tersedianya data dan informasi Hortikultura
- Termonitornya pelaksanaan program PAH baik
di pusat maupun di daerah
- Tersedianya laporan tentang penggunaan
anggaran APBN yang digunakan untuk
pelaksanaan kegiatan
- Tersebarnya informasi hortikultura di masyarakat
melalui media cetak dan elektronik
Rata-rata

provinsi
kali

33
1

33
1

100.00
100.00

kali
kali

1
1

1
1

100.00
100.00

Paket
Paket
Jenis Buku
Jenis Buku

1
1
3
4

1
1
3
4

100.00
100.00
100.00
100.00

Laporan

3

3

100.00

Paket

1

1

100.00
100.00
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DAERAH :
DANA DEKONSENTRASI
- Meningkatnya penerapan GAP/SOP hortikultura

Kawasan
propinsi

32
21

25
14

78.13
66.67
72.40

Kawasan

32

32

100.00

Rata-rata
TUGAS PEMBANTUAN
- Terlaksananya pengembangan kawasan hortikultura
berbasis penerapan GAP/SOP

Rata-rata Outcome

90.80

RATA-RATA KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI,
PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERTANIAN
SERTA PENGEMBANGAN KAWASAN
10 Pengadaan peralatan
dan perlengkapan
gedung

92.63

MASUKAN (INPUT)
- Dana
- SDM

712,700,000
25

423,880,000
25

Rata-rata

59.48
100.00

79.74

PUSAT :

KELUARAN (OUTPUT)
- Pengadaan alat pengolah data

Direktorat

5

5

Rata-rata

100.00

100.00

HASIL (OUTCOME)
- Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan dengan baik

Direktorat

5

5

100.00

Rata-rata

100.00

RATA-RATA KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN
DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

93.25

1
Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani

2
11 Penguatan
Kelembagaan
Ekonomi Pedesaan
Melalui LM3

3

4

5

6

7

MASUKAN (INPUT)
- Dana
- SDM

49,010,000,000
363

45,537,595,200
363

Rata-rata

92.91
100.00

96.46

PUSAT :

KELUARAN (OUTPUT)
- Bantuan sosial pemberdayaan dan pengembangan
usaha agribisnis hortikultura kepada LM3 tahun 2010
- Workshop LM3 subsektor hortikultura 2010
- Pedoman pelaksanaan LM3
- Profil LM3
- Workshop TOT petugas LM3 hortikultura
- Tersalurkannya bantuan sosial pemberdayaan dan
pengembangan usaha agribisnis hortikultura kepada
LM3
Rata-rata

kali
eks
eks
Ponpes

2
1500
434

2
1500
434

100.00
100.00
100.00

434

434

100.00

100.00

DANA DEKONSENTRASI
- Tersalurkannya dana bansos untuk penguatan

Ponpes

434

434

100.00

kelembagaan LM3 hortikultura

Rata-rata Output

100.00

HASIL (OUTCOME)
PUSAT :
- Termanfaatkannya dana oleh penerima dana bansos
LM3 hortikultura

Ponpes

434

434

100.00

Ponpes

434

434

100.00

DAERAH :
DANA DEKONSENTRASI
- Termonitornya penyaluran dana bansos untuk penguatan

kelembagaan LM3 hortikultura

Rata-rata Outcomes

100.00

RATA-RATA KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
EKONOMI PEDESAAN MELALUI LM3

98.82
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MASUKAN (INPUT)

12 Pengembangan
magang, sekolah
lapang dan pelatihan
pendidikan pertanian
dan kewirausahaan

- Dana
- SDM

2,550,000,000
150

1,964,487,000
150

77.04
100.00
88.52

Propinsi

20

15

75.00

kab/kota

91

91

100.00

Rata-rata
KELUARAN (OUTPUT)
DAERAH :
DANA DEKONSENTRASI
- Terlaksananya magang dan sekolah lapang

penerapan GAP/SOP oleh petani dan kelompok tani
hortikultura di daerah sentra produksi hortikultura
TUGAS PEMBANTUAN
-

Magang dan SL GAP

Rata-rata

87.50

HASIL (OUTCOME)
DANA DEKONSENTRASI
-

Petani memahami tatacara penerapan GAP/SOP

Propinsi

20

15

75.00

kab/kota

91

91

100.00

TUGAS PEMBANTUAN
-

Petani memahami tatacara penerapan GAP/SOP dan
mampu melaksanakannya untuk diajukan proses
registrasi

Rata-rata

RATA-RATA KEGIATAN PENGEMBANGAN SEKOLAH
LAPANG DAN PELATIHAN PENDIDIKAN PERTANIAN
DAN KEWIRAUSAHAAN

87.50

87.84

1

2
13 Penggerak
Membangun Desa

3

4

5

6

7

MASUKAN (INPUT)
- Dana
- SDM

37,660,250,000
75

36,159,125,000
75

Rata-rata

96.01
100.00

98.01

KELUARAN (OUTPUT)
DAERAH :
DANA DEKONSENTRASI
-

-

Terseleksinya asosiasi/gapoktan dan tenaga PMD
pada lokasi kawasan hortikultura dan tersalurkannya
dana bansos penguatan modal usaha agribisnis
hortikultura secara langsung kepada rekening
asosiasi/gapoktan dan tenaga PMD
TUGAS PEMBANTUAN
Tersalurkannya dana bansos penguatan modal usaha
agribisnis hortikultura secara langsung kepada
rekening asosiasi/gapoktan dan tenaga PMD

klp tani

759

759

100.00

klp tani

759

759

100.00

Rata-rata

100.00

HASIL (OUTCOME)
DAERAH :

-

DANA DEKONSENTRASI
Termanfaatkannya dana oleh penerima dana bansos
PMD hortikultura

klp tani

759

759

100.00

-

TUGAS PEMBANTUAN
Termanfaatkannya dana oleh penerima dana bansos
PMD hortikultura

klp tani

759

759

100.00

Rata-rata

100.00

RATA-RATA KEGIATAN PEMUDA MEMBANGUN
DESA

99.34
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1
Program
Penyelenggaraan
Kepemerintahan
Yang Baik

2
14 Pengelolaan gaji,
honorarium dan
tunjangan

3

4

5

6

7

MASUKAN (INPUT)
- Dana
- SDM

18,440,731,000
20

17,695,964,000
20

Rata-rata

95.96
100.00

97.98

KELUARAN (OUTPUT)
PUSAT :
- Terbayarnya gaji, lembur, honorarium dan tunjangan

Tahun

1

1

Rata-rata

100.00

100.00

HASIL (OUTCOME)
- Petugas dapat melaksanakan tugas dan kewajiban

15 Penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan
perkantoran

Tahun

1

1

100.00

Rata-rata

100.00

RATA-RATA KEGIATAN PENGELOLAAN GAJI,
HONORARIUM DAN TUNJANGAN

99.33

MASUKAN (INPUT)
- Dana
- SDM

6,387,362,000
414

5,957,764,000
414

Rata-rata

93.27
100.00

96.64

KELUARAN (OUTPUT)
PUSAT :
-Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan
perkantoran

Tahun

1

1

Rata-rata
HASIL (OUTCOME)
- Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan dengan baik

100.00

100.00
Tahun

1

1

100.00

Rata-rata

100.00

RATA-RATA KEGIATAN PENYELENGGARAAN
OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN

98.88

8

1

2
16 Pelayanan publik
atau birokrasi

3

4

5

6

7

MASUKAN (INPUT)
- Dana
- SDM

360,492,000
414

299,050,000
414

Rata-rata

82.96
100.00

91.48

KELUARAN (OUTPUT)
PUSAT :
-Terselenggaranya pelayanan publik atau birokrasi
melalui rapat-rapat koordinasi

Tahun

1

1

Rata-rata

100.00

100.00

HASIL (OUTCOME)
- Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan dengan baik

Tahun

Rata-rata

1

1

100.00

100.00

RATA-RATA KEGIATAN PUSAT

RATA-RATA KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK ATAU
BIROKRASI

RATA-RATA NILAI CAPAIAN DITJEN HORTIKULTURA

Rata-rata Input
Rata-rata Output
Rata-rata Outcome
Efisiensi = Output/input>1
Efektivitas = Outcome/input>1

97.16

94.28

92.46
95.54
94.85
1.03
1.03
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RENCANA KINERJA TAHUNAN
UNIT ESELON I: DITJEN HORTIKULTURA
TAHUN : 2010
Sasaran Strategis
1
1 Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu
produk tanaman hortikultura yang aman
konsumsi, berdaya saing dan berkelanjutan

Indikator Kinerja
2
1 Produksi dan Laju Pertumbuhan Produksi
a Produksi
- Buah
- sayur
- Tan. Hias
Tan. Bunga dan daun Potong
Tan. Pot dan lansekap
Tan. Bunga tabur
- Tanaman Obat dan Jamur
b Rata-rata Laju Pertumbuhan produksi
- Buah
- sayur
- Tan. Hias
- Tanaman Obat dan Jamur
Rata-rata Hortikultura
2 Perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha/kebun
tanaman hortikultura
- buah (kebun)
- Sayuran dan tanaman obat (lahan usaha)
- Tanaman flourikultura (lahan usaha)
3 Peningkatan ketersediaan benih bermutu
- Benih tanaman buah (%)
- Benih tanaman sayur (%)
- Benih tanaman Obat (%)
- Benih tanaman flourikultura (%)
4 Proporsi luas serangan OPT utama hortikultura
terhadap total luas panen (%)

Satuan
3

Target
4

ton
ton

18,853,058
10,561,813

tangkai
pohon
kg
kg

248,080,490
12,183,236
24,970,713
538,492,227

%
%
%
%
%

3.02
2.93
7.85
4.54
4.58

Kebun
Lahan usaha
lahan usaha

2,382
372
16

%
%
%
%

3
2
1
2

%

5

PENETAPAN KINERJA (PK)
UNIT ESELON I: DITJEN HORTIKULTURA
TAHUN : 2010
Sasaran Strategis
1

Indikator Kinerja
2

1 Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu
produk hortikultura serta berkembangnya kawasan
hortikultura

Satuan
3

- Meningkatnya produksi hortikultura

Target
4
%

5

2 Terlaksananya pengendalian OPT hortikultura dan
menurunnya serangan OPT hortikultura

-

Menurunnya serangan OPT hortikultura

%

3

3 Terlaksananya akselerasi peningkatan produksi
benih hortikultura

-

Meningkatnya produksi benih hortikultura bermutu

%

10.37

4 Tersedianya alat pra dan pasca panen hortikultura

-

Meningkatnya pemahaman dan pemanfaatan alat dan
mesin pra dan pasca panen hortikultura

provinsi

32

%

3

5 Berkembangnya fasilitasi pelayanan terpadu untuk
pengembangan hortikultura

-

Peningkatan investasi bidang hortikultura

6 Berkembangnya usaha hortikultura organik yang
berwawasan lingkungan dan aman konsumsi

-

Meningkatnya usaha hortikultura organik berwawasan
lingkungan

Provinsi
kab/kota

9
9

7 Meningkatnya upaya promosi hortikultura untuk
meningkatkan konsumsi dan perdagangan (dalam
dan luar negeri)

-

Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap produk
hortikultura Indonesia

provinsi

33

8 Berkembangnya agribisnis hortikultura di 400 LM3

-

Meningkatnya pengembangan usaha hortikultura
oleh LM3

%

25

9 Terlaksananya magang sekolah lapang GAP
hortikultura

-

Meningkatnya pengetahuan petugas dan petani
hortikultura dalam menerapkan GAP

Provinsi
Kab/kota
PMD

21
91
700

Ditjen Hortikultura
Bulan

1
12

10 Berkembangnya agribisnis hortikultura di PMD

-

Pengembangan usaha hortikultura di PMD

11 Terlaksananya pengelolaan gaji, honorarium dan
tunjangan pegawai serta penyelenggaraan
operasional dan pemeliharaan perkantoran

-

Meningkatnya pelayanan pemerintah kepada
masyarakat

PENGUKURAN KINERJA (PK)
UNIT ESELON I: DITJEN HORTIKULTURA
TAHUN : 2010
Sasaran Strategis
1
1 Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu
produk tanaman hortikultura yang aman konsumsi,
berdaya saing dan berkelanjutan

Indikator Kinerja
2
1 Produksi dan Laju Pertumbuhan Produksi
a Produksi
- Buah
- sayur
- Tan. Hias
Tan. Bunga dan daun Potong
Tan. Pot dan lansekap
Tan. Bunga tabur

- Tanaman Obat dan Jamur

Satuan
3

Target
4

Realisasi
5

ton
ton

18,853,058
10,561,813

19,380,075

tangkai
pohon
kg

248,080,490
12,183,236
24,970,713

295,244,895
15,566,819
28,554,065

119.01
127.77
114.35
120.38

kg

538,492,227

518,803,477

96.34

10,989,737

Rata-rata Capaian Produksi
b Rata-rata Laju Pertumbuhan produksi
- Buah
- sayur
- Tan. Hias
- Tanaman Obat dan Jamur
Rata-rata Laju Hortikultura

102.80
104.05

105.89

%
%
%
%

3.02
2.93
7.85
4.54

3.8
3.77
5.29
1.46

Rata-rata sasaran 1
2 Perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha/kebun
tanaman hortikultura
- buah (kebun)
- Sayuran dan tanaman obat (lahan usaha)
- Tanaman flourikultura (lahan usaha)
Rata-rata

%
6

125.83
128.67
67.39
32.16
88.51
97.20

Kebun
Lahan usaha
lahan usaha

2,382
372
16

4,788
475
16

201
128
100
143

1

2
3 Peningkatan ketersediaan benih bermutu
- Benih tanaman buah (%)
- Benih tanaman sayur (%)
- Benih tanaman Obat (%)
- Benih tanaman flourikultura (%)
Rata-rata
4 Proporsi luas serangan OPT utama hortikultura
terhadap total luas panen (%)
terhadap total luas panen (%)

Rata-rata Pencapaian Pengukuran Kinerja

3

4

5

6

%
%
%
%

3
2
1
2

3
2
1
2

100
100
100
100
100

%

5

5

100

110.03

