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KATA PENGANTAR

Pembangunan pertanian tahun 2013 merupakan tahun ke-4 (ke-empat) dari pelaksanaan
Renstra Kementerian Pertanian periode 2010-2014. Kementerian Pertanian pada periode
2010-2014 telah menetapkan 4 (empat) sasaran utama/target sukses pembangunan
pertanian, yaitu: (1) Tercapainya swasembada dan swasembada berkelanjutan;
(2) Peningkatan diversifikasi pangan; (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor;
dan (4) Peningkatan kesejahteraan petani.
Keempat sasaran tersebut diupayakan pencapaiannya melalui 12 (dua belas) program
pembangunan pertanian, yaitu: (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman
Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; (2) Peningkatan
Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan; (3) Peningkatan
Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan; (4) Pencapaian
Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat,
Utuh, dan Halal; (5) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (6)
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil
Pertanian; (7) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; (8) Penciptaan
Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing; (9) Pengembangan SDM Pertanian dan
Kelembagaan Petani, (10) Peningkatan Kualitas Perkarantinaan dan Pengawasan Keamanan
Hayati; (11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian;
dan (12) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, maka
pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen dan sistem akuntabilitas
kinerja pemerintah yang berbasis kinerja harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh
tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian.
Sejalan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Keputusan LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah, maka hasil capaian kinerja pembangunan pertanian sepatutnya dipertanggung
jawabkan sepenuhnya kepada publik melalui LAKIP. Dengan demikian buku LAKIP
Kementerian Pertanian tahun 2013 ini merupakan cerminan akuntabilitas kinerja
Kementerian Pertanian selama tahun 2013 dalam rangka pencapaian sasaran, yang
dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan Kementerian Pertanian.
Kami menyadari bahwa selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai hingga tahun 2013,
masih terdapat kendala, permasalahan, dan hambatan yang perlu mendapat perhatian
serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan
pertanian ke depan. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebih
ditingkatkan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2013

i

i

Kementerian Pertanian

mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian
yang lebih baik, benar, transparan dan akuntabel.
Keberhasilan dan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian selama tahun 2013 adalah
hasil kerjasama seluruh jajaran Kementerian Pertanian serta dukungan pemangku
kepentingan di pusat dan daerah, baik institusi Pemerintah, Swasta, maupun Petani. Besar
harapan kami LAKIP Kementerian Pertanian Tahun 2013 ini dapat memberikan gambaran
kinerja Kementerian Pertanian dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Sebagai akhir dari pengantar ini kami mengajak semua pihak untuk bekerja keras, cerdas,
jujur dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masingmasing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Jakarta,

Maret 2014

Menteri Pertanian,
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada
ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan
bebas dari korupsi dan nepotisme; Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Kepala LAN RI Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Tahun 2013 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian
Pertanian periode 2010-2014. Dalam implementasinya Renstra 2010-2014 tersebut
ditindaklanjuti dengan merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2013,
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2013.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara, yang ditindaklajuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian,
telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian
yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah, dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pertanian mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu
Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Menteri Pertanian selaku pimpinan Kementerian
Pertanian dibantu oleh Wakil Menteri Pertanian dan didukung oleh beberapa unit Eselon I,
yaitu: (1) Sekretariat Jenderal; (2) Inspektorat Jenderal; (3) Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan; (4) Direktorat Jenderal Hortikultura; (5) Direktorat Jenderal Perkebunan;
(6) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (7) Direktorat Jenderal
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; (8) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian; (9) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; (10) Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian; (11) Badan Ketahanan Pangan;
(12) Badan Karantina Pertanian; (13) Staf Ahli Bidang Lingkungan; (14) Staf Ahli Bidang
Kebijakan Pembangunan Pertanian; (15) Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional;
(16) Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi; dan (17) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian.
Selain itu juga ada beberapa Eselon II yang langsung berada di bawah Menteri Pertanian,
yaitu: (1) Pusat Kerjasama Luar Negeri; (2) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
(3) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian; (4) Pusat Perpustakaan
dan Penyebaran Teknologi Pertanian; dan (5) Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian.
Dalam tatalaksana organisasi Kementerian Pertanian, koordinasi dan pembinaan Pusat
Kerjasama Luar Negeri, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, serta Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian berada dibawah Sekretariat
Jenderal. Sementara itu koordinasi dan pembinaan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran
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Teknologi Pertanian serta Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian berada
dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Dalam melaksanakan pembangunan Jangka Menengah (2010-2014), Kementerian Pertanian
menetapkan Visi “Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan yang Berbasis
Sumberdaya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing,
Ekspor dan Kesejahteraan Petani”.
Untuk mewujudkan Visi tersebut Kementerian Pertanian menetapkan sepuluh Misi, yaitu:
(1) Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis IPTEK dan
sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis;
(2) Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan
peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan;
(3) Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung
diversifikasi dan ketahanan pangan; (4) Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan
mandiri serta mampu memanfaatkan IPTEK dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan
produk pertanian berdaya saing tinggi; (5) Meningkatkan produk pangan segar dan olahan
yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dikonsumsi; (6) Meningkatkan produksi dan mutu
produk pertanian sebagai bahan baku industri; (7) Mewujudkan usaha pertanian yang
terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif
dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan; (8) Mengembangkan industri hilir pertanian
yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik,
regional dan internasional; (9) Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan
perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan; dan (10)
Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang
amanah dan profesional.
Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 2010-2014
adalah: (1) Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis
sumberdaya lokal; (2) Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan;
(3) Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan;
(4) Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian; dan
(5) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Dalam Renstra Kementerian Pertanian (edisi Revisi), empat sasaran utama telah ditetapkan
untuk dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam periode 5 (lima) tahun (2010-2014).
Sasaran Pertama Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
Pencapaian swasembada difokuskan pada komoditas kedelai, gula dan daging sapi dengan
indikator kinerja produksi tahun 2014 masing-masing untuk kedelai 2,70 juta ton, gula 3,45
juta ton, dan daging sapi 660 ribu ton. Sementara itu, pencapaian swasembada
berkelanjutan difokuskan pada mempertahankan dan meningkatkan kualitas swasembada
padi dan jagung yang sudah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, di mana sasaran
produksi padi di tahun 2014 sebesar 76,57 juta ton dan jagung 29,0 juta ton. Dalam
perkembangannya sasaran produksi tahun 2014 berubah seiring dengan perubahan Road
Map pencapaian produksi dan tidak terpenuhinya asumsi seperti ketersediaan lahan.
Perubahan sasaran produksi tersebut antara lain jagung menjadi 20,82 juta ton, kedelai 1,5
juta ton, gula menjadi 3,1 juta ton dan daging sapi menjadi 530 ribu ton. Sasaran kedua
adalah Peningkatan Diversifikasi Pangan, meliputi penurunan konsumsi beras per kapita
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sekurang-kurangnya 1,50 persen per tahun dan skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi
93,30 di tahun 2014. Sasaran ketiga adalah Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan
Ekspor, meliputi tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan
bahan olahan karet pada 2014 (pemberlakuan sertifikat wajib); meningkatnya produk
olahan yang diperdagangkan menjadi 50 persen; pengembangan tepung-tepungan untuk
mensubstitusi 20 persen gandum/terigu impor; memenuhi sarana pengolahan kakao
fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri; dan meningkatkan surplus neraca
perdagangan menjadi US$54,5 miliar pada tahun 2014. Selanjutnya, untuk sasaran keempat
adalah Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi pendapatan per kapita pertanian
Rp7,93 juta di tahun 2014, dan rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10
persen per tahun.
Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Sasaran tersebut, Kementerian Pertanian
menyusun arah dan kebijakan pembangunan pertanian 2010-2014 yaitu: (1) Melanjutkan
dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan
hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, bantuan/fasilitasi alsintan,
Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah Lapang Pengendalian
Hama Terpadu (SLPHT) dan pola sekolah lapang lainnya; (2) Melanjutkan dan memperkuat
kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3),
Sarjana Membangun Desa (SMD), Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekruitmen
tenaga pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di
perdesaan; (3) Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula
konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan; (4) Pencapaian swasembada
kedelai, daging sapi, dan gula industri; (5) Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan
produk-produk substitusi komoditas impor; (6) Peningkatan kualitas dan kuantitas public
goods melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung,
jalan desa, dan jalan usahatani; (7) Jaminan penguasaan lahan produktif; (8) Pembangunan
sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani; (9) Penguatan kelembagaan
perbenihan dan perbibitan nasional; (10) Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui
bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan; (11) Penguatan akses petani terhadap
IPTEK, pasar, dan permodalan berbunga rendah; (12) Mendorong minat investasi pertanian
dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang
kondusif; (13) Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal
dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi
masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional;
(14) Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk memenuhi
kebutuhan energi masyarakat khususnya di perdesaan dan mensubstitusi BBM;
(15) Pengembangan investasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat
untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi; (16) Peningkatan
keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan dan hewan secara
terpadu; (17) Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional;
(18) Penguatan sistem perkarantinaan pertanian; (19) Penelitian dan pengembangan
berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat
dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani; (20) Pengembangan industri
hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah
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dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan
meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota; (21) Berperan aktif dalam melahirkan
kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif
perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi; (22) Peningkatan promosi citra petani dan
pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis; dan
(23) Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan
good governance.
Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian tahun 2010-2014 telah
dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernaung di bawah 12 (dua belas) program
pembangunan pertanian, yaitu: (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman
Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, (2) Peningkatan
Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, (3) Peningkatan
Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, (4) Pencapaian
Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat,
Utuh, dan Halal, (5) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, (6)
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil
Pertanian, (7) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, (8) Penciptaan
Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing, (9) Pengembangan SDM Pertanian dan
Kelembagaan Petani, (10) Peningkatan Kualitas Perkarantinaan dan Pengawasan Keamanan
Hayati, (11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian,
dan (12) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
Pada tahun 2013, empat sasaran utama (target sukses) rencana strategi Kementerian
Pertanian 2010-2014 tersebut dijabarkan dalam bentuk 14 sasaran indikator kinerja yang
kemudian secara rinci (dengan mempertimbangkan kondisi pagu anggaran tahun 2013)
dituangkan dalam bentuk Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian.
Dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2013 ditetapkan
Indikator Kinerja dan target sebagai berikut: (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan (swasembada kedelai, gula, dan daging sapi dan swasembada berkelanjutan
padi dan jagung) dengan target produksi: kedelai sebesar 1,50 juta ton, gula sebesar 2,82
juta ton, daging sapi sebesar 470 ribu ton, padi sebesar 72,06 juta ton, serta jagung sebesar
19,83 juta ton; (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan (persentase penurunan konsumsi beras
per kapita tahun sebesar 1,50% dan membaiknya Skor Pola Pangan Harapan/PPH menjadi
sebesar 91,5); (3) Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor (tersertifikasinya
produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet sebesar 90%;
meningkatnya produk olahan yang diekspor sebesar 63%; meningkatnya produksi tepungtepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu sebesar 11%; meningkatnya sarana
pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri sebesar 60%; dan
meningkatnya surplus neraca perdagangan sebesar 23%); serta (4) Meningkatnya
Kesejahteraan Petani (persentase pertumbuhan pendapatan petani per kapita sebesar
11,10% dan Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 110-115).
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 14 sasaran indikator kinerja utama sebagian
besar sasaran kinerja cukup berhasil hingga sangat berhasil (Sangat berhasil 2 indikator,
berhasil 7 indikator, 1 indikator cukup berhasil, dan kurang berhasil 4 indikator).
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Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu: (1) Tersertifikasinya produk pertanian
organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet mencapai 111,52% dari target 90%; dan
(2) Meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu mencapai
15,94% dari target 11%.
Indikator kinerja yang berhasil yaitu: (1) Peningkatan produksi gula mencapai 2,55 juta ton
dari target 2,82 juta ton; (2) Produksi daging sapi mencapai 439 ribu dari target 470 ribu
ton; (3) Produksi padi mencapai 71,29 juta ton GKG dari target 72,06 juta ton GKG;
(4) Produksi jagung mencapai 18,51 juta ton pipilan kering dari target 19,83 juta ton pipilan
kering; (5) Skor pola pangan harapan mencapai 88,90 dari target 91,5; (6) Meningkatnya
sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri sebesar
55,74% dari target 60%; dan (7) Meningkatnya Nilai Tukar Petani mencapai 104,95 dari
target 110-115.
Indikator kinerja yang cukup berhasil yaitu Meningkatnya produk olahan yang diekspor
sebesar 48,38% dari target 63%.
Indikator kinerja yang kurang berhasil yaitu: (1) Produksi kedelai mencapai 0,78 juta ton
dari target sebesar 1,5 juta ton; dan (2) Penurunan konsumsi beras per kapita tiap tahun
mencapai 0,27% dari target 1,5%; (3) Meningkatnya surplus neraca perdagangan mencapai
13,29% dari target sebesar 23%; dan (4) Persentase pertumbuhan pendapatan petani per
kapita mencapai 4,10% dari target 11,10%.
Tahun 2013 Kementerian Pertanian mengelola APBN sektoral (BA.018) sebesar
Rp17.807.475.540.000,- yang dialokasikan di pusat dan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
di Indonesia dengan jumlah DIPA Satker sebanyak 1.307 DIPA Satker. Realisasi penyerapan
sampai dengan 31 Desember 2013 mencapai Rp15.961.796.174.000,- atau 89,64%.
Secara umum, pembangunan pertanian pada tahun 2013 mengalami kemajuan, namun
masih ditemui kendala/hambatan, meliputi aspek: (1) Administrasi dan Manajemen;
(2) Sumber Daya Manusia; dan (3) Teknis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
ditempuh berbagai upaya, antara lain: (1) Perbaikan sistem perencanaan kinerja,
(2) Pembinaan dan pelatihan kepada petugas dan petani, (3) Peningkatan penggunaan
sumberdaya lokal, (4) Penurunan porsi penggunaan komoditas atau bahan baku impor,
(5) Promosi pemasaran hasil, baik domestik maupun internasional, (6) Merubah perilaku
usaha dari paradigma yang berorientasi produk pada paradigma berorientasi pasar, dan
(7) Peningkatan koordinasi dan penggalangan dukungan dari seluruh pemangku
kepentingan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pembangunan pertanian tahun 2013 merupakan pelaksanaan tahun keempat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Pada
periode RPJMN tahun keempat ini, pembangunan pertanian tetap memegang peran
strategis dalam perekonomian nasional. Hal tersebut digambarkan dalam
kontribusinya melalui penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan
bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, dan
pelestarian lingkungan.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pangan, kebutuhan
akan pangan merupakan hak mendasar bagi setiap penduduk, sehingga ketersediaan
dan keterjangkauan terhadap pangan yang bermutu dan bergizi seimbang menjadi
sangat fundamental. Ketersediaan pangan sangat berpengaruh terhadap ketahanan
pangan suatu bangsa. Suatu negara dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang
baik, apabila mampu menyelenggarakan pasokan pangan yang stabil dan
berkelanjutan bagi seluruh penduduknya dan masing-masing rumah tangga mampu
memperoleh pangan sesuai kebutuhannya. Ketahanan pangan merupakan prasyarat
bagi suatu bangsa (tidak terkecuali Indonesia) untuk dapat membangun sektor
lainnya, karena bila kebutuhan masyarakat yang paling mendasar (azasi) ini belum
terpenuhi akan sangat mudah terjadi kerawanan sosial. Selain itu akan menjadikan
negara mudah tertekan oleh kekuatan luar karena ketergantungannya terhadap
pangan.
Menyadari arti penting pertanian, Presiden Republik Indonesia periode 2010-2014
bersama jajaran Kabinet Indonesia Bersatu-II (KIB-II) telah meletakkan pertanian
sebagai salah satu Prioritas Pembangunan Jangka Menengah selaras dengan strategi
nasional yang disebut sebagai Triple + One Track Strategy yaitu Pro Growth, Pro Poor,
Pro Job dan Pro Environment.
Dalam upaya meningkatkan peran strategis pertanian tersebut, Rencana Strategis
Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 telah menetapkan EMPAT TARGET
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SUKSES sebagai sasaran yang ingin dicapai Kementerian Pertanian yaitu:
(1) pencapaian swasembada untuk kedelai, gula dan daging sapi dan swasembada
berkelanjutan untuk padi dan jagung; (2) peningkatan diversifikasi pangan;
(3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta (4) peningkatan
kesejahteraan petani. Strategi pembangunan pertanian yang ditempuh difokuskan
pada penanganan tujuh aspek dasar yang disebut TUJUH GEMA REVITALISASI,
yaitu: (1) revitalisasi lahan; (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan;
(3) revitalisasi infrastruktur dan sarana; (4) revitalisasi sumberdaya manusia;
(5) revitalisasi pembiayaan petani; (6) revitalisasi kelembagaan petani; dan
(7) revitalisasi teknologi dan industri hilir.
Pencapaian Empat Target Sukses tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan,
program dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan
mendasar dan isu strategis pembangunan pertanian saat ini, antara lain: (1) Harga
komoditas pertanian yang fluktuatif dan terus meningkat; (2) Defisit kedelai, gula
dan daging sapi (impor relatif masih cukup tinggi); (3) Peningkatan produksi pangan
yang semakin sulit sebagai akibat dari konversi lahan pertanian ke non pertanian,
dan terjadinya perubahan iklim; (4) Pembiayaan pertanian kurang efektif (akses
petani terhadap permodalan masih terbatas dan masih tingginya suku bunga kredit
usahatani); (5) belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional;
(6) Pergeseran konsumsi pangan rumah tangga masih belum sesuai harapan
(konsumsi masih terfokus pada padi-padian dan konsumsi non padi-padian masih
rendah); (7) Kesejahteraan petani belum optimal (masih rendahnya nilai tambah
dan margin keuntungan yang diterima oleh petani); (8) masih lemahnya kapasitas
kelembagaan petani dan penyuluh; dan (9) belum optimalnya koordinasi antar
pusat-daerah maupun antar sektor terkait.
Membangun sektor pertanian merupakan proses yang kompleks, karena melibatkan
berbagai sub sistem agribisnis yang meliputi sub sistem hulu, usahatani, sub sistem
hilir, dan sub sistem pendukung. Selain proses pembangunan yang kompleks,
tantangan yang dihadapi sektor pertanian pun begitu kompleks. Salah satu
tantangan yang dihadapi dan berdampak luas pada pembangunan pertanian adalah
kondisi cuaca yang ekstrim.
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Disadari pula bahwa kinerja pembangunan sektor pertanian tidak hanya merupakan
pelaksanaan program/kegiatan yang ada di lingkup Kementerian Pertanian, akan
tetapi ada peran sektor lain yang ikut berkontribusi secara langsung ataupun tidak
langsung

terhadap

pembangunan

pertanian,

seperti

Kementerian/Lembaga

Pemerintah lainnya, Pemerintahan Daerah (provinsi/ kabupaten/kota), dunia usaha,
perbankan dan lembaga pembiayaan bukan bank, serta peran aktif dari semua
petani, pekebun dan peternak di seluruh tanah air sebagai pelaku utama
pembangunan pertanian.

1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup
Kementerian Pertanian yang merupakan unsur pelaksana pemerintahan, dipimpin
oleh Menteri Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden. Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di
bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kementerian
Pertanian menyelenggarakan fungsi:
(1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
(2) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Pertanian;
(3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian;
(4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Kementerian Pertanian di daerah; dan
(5) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
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1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, ditetapkan Susunan Unit
Organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di
bawah Menteri Pertanian, terdiri atas:
(1)

Wakil Menteri Pertanian;

(2)

Sekretariat Jenderal;

(3)

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

(4)

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

(5)

Direktorat Jenderal Hortikultura;

(6)

Direktorat Jenderal Perkebunan;

(7)

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

(8)

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;

(9)

Inspektorat Jenderal;

(10) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
(11) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
(12) Badan Ketahanan Pangan;
(13) Badan Karantina Pertanian;
(14) Staf Ahli Menteri:
a. Staf Ahli Bidang Lingkungan;
b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian;
c. Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional;
d. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi;
e. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
(15) Pusat Kerjasama Luar Negeri;
(16) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
(17) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
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(18) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; dan
(19) Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Masing-masing unit organisasi tersebut di atas mempunyai tugas dan fungsi:
(1) Wakil Menteri Pertanian:
Wakil Menteri Pertanian mempunyai tugas membantu Menteri Pertanian dalam
memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Menteri Pertanian mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan tugas khusus dari Menteri Pertanian yang tidak menjadi tugas
Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Staf
Ahli atau Staf Khusus;
b. Membantu Menteri Pertanian dalam mengupayakan perbaikan iklim investasi
pertanian dan peningkatan nilai investasi publik, swasta dan masyarakat di
bidang pertanian;
c. Membantu Menteri Pertanian dalam upaya menghilangkan dan/atau
mengurai hambatan-hambatan (debottlenecking) yang dihadapi dalam
pembangunan pertanian yang bersifat lintas kementerian; dan
d. Melaksanakan tugas lainnya yang bersifat ad hoc.
(2) Sekretariat Jenderal:
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut
Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. Koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian;
c. Pembinaan

dan

pemberian

dukungan

administrasi

yang

meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan
dokumentasi Kementerian Pertanian;
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d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan
hubungan masyarakat;
e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan
hukum;
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.
(3) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian:
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan,
pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan,
pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan
lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air
irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian; dan
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian.
(4) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan:
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang tanaman pangan.
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Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan
pascapanen tanaman pangan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan
pascapanen tanaman pangan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan,
budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya,
perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan; dan
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
(5) Direktorat Jenderal Hortikultura:
Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hortikultura. Dalam
melaksanakan

tugas

tersebut,

Direktorat

Jenderal

Hortikultura

menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan
pascapanen hortikultura;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan
pascapanen hortikultura;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan,
budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya,
perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura.
(6) Direktorat Jenderal Perkebunan:
Direktorat

Jenderal

Perkebunan

mempunyai

tugas

merumuskan

serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkebunan. Dalam
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melaksanakan

tugas

tersebut,

Direktorat

Jenderal

Perkebunan

menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan perumusan perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen
perkebunan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan
pascapanen perkebunan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan,
budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya,
perlindungan, dan pascapanen perkebunan;
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.
(7) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan:
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
peternakan dan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan
fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak,
kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak,
kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan,
pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat
veteriner;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbibitan, pakan,
budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan.
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(8) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian:
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan,
pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan,
pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mutu dan
standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil
pertanian;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan standardisasi,
pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian;
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Pertanian.
(9) Inspektorat Jenderal:
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di
lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam tugas tersebut, Inspektorat Jenderal
mempunyai fungsi:
a. Penyiapan

perumusan

kebijakan

pengawasan

intern

di

lingkungan

Kementerian Pertanian;
b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian
terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri
Pertanian;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian;
dan
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e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
(10) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian:
Badan

Penelitian

dan

Pengembangan

Pertanian

mempunyai

tugas

melaksanakan penelitian dan pengembangan pertanian. Dalam melaksanakan
tugas

tersebut,

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan

Pertanian

menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan
pengembangan pertanian;
b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian;
c. Pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

penelitian

dan

pengembangan pertanian; dan
d. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
(11) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian:
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya
manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan
dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumberdaya manusia pertanian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan
sertifikasi sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan
dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumberdaya manusia pertanian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d. Pelaksanaan

administrasi

Badan

Penyuluhan

dan

Pengembangan

Sumberdaya Manusia Pertanian.
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(12) Badan Ketahanan Pangan:
Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian,
pengembangan
Dalam

dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan.

melaksanakan

tugas

tersebut,

Badan

Ketahanan

Pangan

menyelenggarakan fungsi:
a. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan,
dan

pemantapan

ketersediaan

pangan,

serta

pencegahan

dan

penanggulangan kerawanan pangan;
b. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan,
dan pemantapan distribusi pangan, dan cadangan pangan;
c. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan,
dan pemantapan pola konsumsi, dan penganekaragaman pangan;
d. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan,
dan pengawasan keamanan pangan segar; dan
e. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan.
(13) Badan Karantina Pertanian:
Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan
pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Pertanian
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan
dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
b. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan
keamanan hayati;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan
dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
d. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.
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(14) Staf Ahli Menteri Pertanian:
Staf Ahli Menteri Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai
masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya. Staf Ahli Menteri Pertanian
terdiri atas:
a. Staf Ahli Bidang Lingkungan;
b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian;
c. Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional;
d. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi;
e. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
Tugas dari masing-masing Staf Ahli Menteri Pertanian tersebut adalah:
a. Staf Ahli Bidang Lingkungan mempunyai tugas memberikan telaahan
kepada Menteri Pertanian mengenai masalah lingkungan;
b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian mempunyai tugas
memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah
kebijakan pembangunan pertanian;
c. Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional mempunyai tugas memberikan
telaahan

kepada

Menteri

Pertanian

mengenai

masalah

kerjasama

internasional;
d. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas memberikan
telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah inovasi dan
teknologi; dan
e. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan
kepada Menteri Pertanian mengenai masalah investasi pertanian.
(15) Pusat Kerjasama Luar Negeri:
Pusat

Kerjasama

Luar

Negeri

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyelenggaraan kerjasama luar negeri di bidang pertanian. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan
fungsi:

12
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a. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerjasama
bilateral di bidang pertanian;
b. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerjasama
regional di bidang pertanian;
c. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerjasama
multilateral di bidang pertanian;
d. Pelaksanaan urusan atase pertanian; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Kerjasama Luar Negeri.
(16) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian:
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, dan pelayanan data
dan informasi pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Data dan
Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, anggaran;
b. Penyediaan dan pelayanan data dan informasi komoditas pertanian;
c. Penyediaan dan pelayanan data dan informasi non komoditas pertanian;
d. Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian
Pertanian; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem
Informasi Pertanian.
(17) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian:
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman serta
pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. Dalam melaksanakan
tugas tersebut, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan rencana, program dan anggaran, serta kerjasama;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2013

13 13

Kementerian Pertanian

b. Pemberian pelayanan permohonan hak dan pengujian perlindungan
varietas tanaman, serta pendaftaran varietas dan sumberdaya genetik
tanaman;
c. Penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin,
rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian;
d. Pelayanan penamaan, pemberian, penolakan permohonan, pembatalan hak,
serta pelayanan permohonan banding, konsultasi, pertimbangan, dan
perlindungan hukum perlindungan varietas tanaman; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
(18) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian:
Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu
pengetahuan dan teknologi pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian menyelenggarakan
fungsi:
a. Perumusan program, anggaran dan evaluasi perpustakaan dan penyebaran
informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian;
b. Pengelolaan sumberdaya dan pelayanan perpustakaan;
c. Pembinaan

sumberdaya

perpustakaan

di

lingkungan

Kementerian

Pertanian;
d. Pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian pertanian;
e. Penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dan hasilhasil penelitian pertanian melalui tatakelola teknologi informasi dan
promosi;
f. Pengelolaan sarana instrumentasi teknologi informasi dan bahan pustaka;
dan
g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perpustakaan dan
Penyebaran Teknologi Pertanian.

14
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(19) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian:
Pusat

Sosial

Ekonomi

dan

Kebijakan

Pertanian

mempunyai

tugas

melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
b. Pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian;
c. Pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian;
d. Pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian;
e. Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil analisis, dan pengkajian
serta konsultasi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
f. Evaluasi, pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian; dan
g. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian.

1.4

Sumberdaya Manusia Kementerian Pertanian

Jumlah pegawai Kementerian Pertanian pada tahun 2013 pada 12 Unit Kerja Eselon
I termasuk 160 Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 20.147 orang, terdiri dari
Golongan I sebanyak 873 orang, golongan II sebanyak 5.454 orang, golongan III
sebanyak 11.497 orang dan golongan IV sebanyak 2.323 orang. Jika dilihat dari
jenjang pendidikannya terdiri dari: S3 sebanyak 581 orang, S2 sebanyak 3.423
orang, S1/D4 sebanyak 6.321 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 1.335 orang, SLTA
sebanyak 7.063 orang, SLTP sebanyak 616 orang, dan SD sebanyak 808 orang. Jika
dibandingkan dengan tahun 2012 dengan jumlah pegawai 21.010 orang, maka
jumlah pegawai tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 863 orang atau 4,10%.
Penurunan pada jumlah pegawai pada tahun 2013 disebabkan karena adanya
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pegawai yang pensiun, meninggal dan mutasi. Secara rinci jumlah pegawai
Kementerian Pertanian tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 2.

1.5.

Dukungan Anggaran

Sejak diberlakukannya Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP),

pagu

anggaran Kementerian Pertanian mengalami peningkatan yang cukup signifikan
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2013 pagu anggaran
Kementerian Pertanian sebesar Rp17.807.475.540.000,- dengan realisasi per
31 Desember 2013 mencapai Rp15.961.796.174.000,- atau 89,64%. Anggaran
tersebut sebagian besar dilaksanakan di daerah dengan jumlah DIPA Satker lingkup
Kementerian Pertanian TA. 2013 sebanyak 1.307 DIPA Satker. Rincian realisasi
anggaran Kementerian Pertanian tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 3.
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2010-2014
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2010-2014 dilaksanakan
dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014.
Pada tahun 2011, Kementerian Pertanian melakukan revisi terhadap Renstra 20102014 sehubungan dengan adanya: (1) Perubahan struktur organisasi dan tata kerja
Kementerian

Pertanian

yang

tertuang

dalam

Permentan

Nomor

61/Permentan/OT.140/10/2010; (2) Perubahan lingkungan strategis global dan
domestik; (3) Refocusing program/kegiatan untuk pencapaian empat target sukses;
(4) Penyempurnaan output/outcome dengan indikator yang lebih SMART (Specific,
Measurable, Achievable, Relevant, Timely); dan (5) Adanya Direktif Presiden dan data
terbaru hasil Sensus Sapi 2011. Berkaitan dengan hal tersebut, rencana pelaksanaan
dan

pembangunan

pertanian

tahun

2010-2014

telah

banyak

mengalami

penyesuaian, sehingga perlu dilakukan revisi terhadap Renstra Kementerian
Pertanian 2010-2014, melalui Permentan No. 83.1/Permentan/RC.110/12/2011.
Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan yang
berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan
pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian
selama lima tahun (2010-2014). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis
atas potensi, peluang, tantangan dan permasalahan termasuk isu strategis yang
dihadapi dalam pembangunan pertanian. Renstra Kementerian Pertanian 20102014 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2010-2014 di sektor pertanian. Dokumen Renstra ini selanjutnya
digunakan sebagai acuan dan arahan bagi Unit Kerja Jajaran Birokrasi di lingkup
Kementerian Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan
pertanian periode 2010-2014 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di
dalam maupun antar sektor/sub sektor terkait.
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Reformasi perencanaan dan penganggaran 2010-2014 mengharuskan Kementerian
Pertanian merestrukturisasi program dan kegiatan dalam rangka Penganggaran
Berbasis Kinerja (Performance-based Budgeting). Untuk itu, Dokumen Renstra
Kementerian Pertanian dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai
Permentan

Nomor

49/Permentan/OT.140/8/2012,

sehingga

akuntabilitas

pelaksanaan kegiatan berserta organisasinya dapat dievaluasi selama periode tahun
2010-2014.
2.1.1 Visi
Visi Kementerian Pertanian adalah Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul
Berkelanjutan yang Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian
Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani.
2.1.2 Misi
Untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi yang harus dilaksanakan, yaitu:
(1)

Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis IPTEK dan
sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem
agribisnis.

(2)

Menciptakan

keseimbangan

ekosistem

pertanian

yang

mendukung

keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan
kemandirian pangan.
(3)

Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk
mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan.

(4)

Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu
memanfaatkan IPTEK dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk
pertanian berdaya saing tinggi.

(5)

Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang Aman, Sehat, Utuh dan
Halal (ASUH) dikonsumsi.

(6)

Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku
industri.

20
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(7)

Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal
guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan
kerja di perdesaan.

(8)

Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya
lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional.

(9)

Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas
pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan.

(10) Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang
pertanian yang amanah dan profesional.
2.1.3 Tujuan dan Sasaran
Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian, maka
tujuan yang akan dicapai adalah:
(1)

Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis
sumberdaya lokal.

(2)

Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan.

(3)

Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi
pangan.

(4)

Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian.

(5)

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai
Kementerian Pertanian selama tahun 2010-2014, sesuai Renstra Revisi: Permentan
Nomor 83.1/Permentan/RC.110/12/2011, tanggal 2 Desember 2011 sebagai
berikut:
(1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
(a) Swasembada meliputi: produksi kedelai naik dari 1,30 juta ton biji kering
(2010) menjadi 2,7 juta ton biji kering di tahun 2014 (rata-rata
pertumbuhan 20,05% per tahun); produksi gula naik dari 2,29 juta ton
(2010) menjadi 3,45 juta ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 10,80% per
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tahun); produksi daging sapi naik dari 500 ribu ton karkas (2010) menjadi
660 ribu ton karkas di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 7,13% per tahun).
(b) Swasembada Berkelanjutan meliputi: produksi padi naik dari 66,47 juta ton
Gabah Kering Giling (GKG) pada tahun 2010 menjadi 76,57 juta ton GKG di
tahun 2014 (kenaikan rata-rata 3,56% per tahun) dan produksi jagung naik
dari 19,80 juta ton (2010) menjadi 29,00 juta ton pipilan kering di tahun
2014 (kenaikan rata-rata 10,02% per tahun).
(2) Peningkatan Diversifikasi Pangan, meliputi:
a. Konsumsi beras per kapita menurun sekurang-kurangnya 1,50% per tahun,
dibarengi peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buahbuahan dan sayuran.
b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) naik dari 86,40 (2010) menjadi 93,30
(2014).
(3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor, meliputi:
a. Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan
bahan olahan karet pada 2014 (pemberlakuan sertifikat wajib).
b. Meningkatkan produk olahan yang diperdagangkan dari 20% (2010)
menjadi 50% (2014).
c.

Pengembangan tepung-tepungan untuk mensubstitusi 20% gandum/terigu
impor pada 2014.

d. Memenuhi semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk
industri coklat dalam negeri (2014).
e. Meningkatkan surplus neraca perdagangan US$24,30 miliar (2010) menjadi
US$54,50 miliar (2014).
(4) Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi:
a. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 115-120.
b. Rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10% per tahun.
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2.1.4 Arah Kebijakan Kementerian Pertanian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 ditujukan untuk lebih
memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang termasuk pertanian.
Untuk itu arah kebijakan Kementerian Pertanian guna mencapai sasaran sesuai Visi
dan Misi adalah:
(1)

Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti
sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul,
subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu
(SLPTT), Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan pola
Sekolah Lapangan lainnya;

(2)

Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan
masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP),
Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun
Desa (SMD), Penggerak Membangun Desa (PMD), Pengembangan Desa Mandiri
Pangan, Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat dan rekruitmen
tenaga pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri
pertanian di perdesaan;

(3)

Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi
melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan;

(4)

Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri;

(5)

Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi
komoditas impor;

(6)

Peningkatan kualitas dan kuantitas public goods melalui perbaikan dan
pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, dan
jalan usahatani;

(7)

Jaminan penguasaan lahan produktif;

(8)

Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani;

(9)

Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional;

(10) Perberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan,

dan pendampingan;
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(11) Penguatan akses petani terhadap IPTEK, pasar, dan permodalan bunga rendah;
(12) Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi

yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif;
(13) Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau

horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi
masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional;
(14) Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk

memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di perdesaan dan
mensubstitusi BBM;
(15) Pengembangan

investasi pangan dan pembangunan lumbung pangan

masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra
produksi;
(16) Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit

tumbuhan dan hewan secara terpadu;
(17) Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional;
(18) Penguatan sistem perkarantinaan pertanian;
(19) Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan

lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang
berorientasi kebutuhan petani;
(20) Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok

tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian,
membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan
keseimbangan ekonomi desa-kota;
(21) Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada

petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional,
penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi
(HET) pupuk bersubsidi;
(22) Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat

generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis; dan
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(23) Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang

akuntabel dan good governance.
2.1.5 Program dan Kegiatan
Sesuai pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP) yang ditetapkan
melalui Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: 0142/M.PPN/06/2009SE 1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009, setiap Eselon I mulai tahun 2011
mempunyai program, dengan nama program sesuai dengan basis kinerja Eselon I
yang bersangkutan. Untuk itu Kementerian Pertanian telah menetapkan pelaksanaan
12 program untuk periode 2010-2014 sebagai berikut: (1) Peningkatan Produksi,
Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan
Swasembada Berkelanjutan; (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu
Tanaman Hortikultura Berkelanjutan; (3) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan
Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan; (4) Pencapaian Swasembada Daging Sapi
dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal;
(5)

Penyediaan

dan

Pengembangan

Prasarana

dan

Sarana

Pertanian;

(6) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, dan Ekspor
Hasil Pertanian; (7) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
(8) Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing; (9) Pengembangan
SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani; (10) Peningkatan Kualitas Perkarantinaan
Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati; (11) Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian; dan (12) Dukungan Manajeman dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian.
Program-program tersebut diimplementasikan ke dalam kegiatan–kegiatan yang
berada pada seluruh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013
Kebijakan pembangunan pertanian tahun 2013 dirancang sebagai bagian dan
keberlanjutan dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014. Selain itu tentu saja kebijakan tersebut merupakan komponen
dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013, khususnya dalam menunjang salah satu
prioritas pembangunan nasional, yaitu prioritas nomor lima berupa Peningkatan
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Ketahanan Pangan. Kebijakan tahun 2013 mempertimbangkan kinerja capaian 2011,
kondisi yang berkembang 2012, dan antisipasi tantangan serta kebutuhan tahun
2013 dalam kerangka pembangunan jangka menengah. Berbagai kebijakan yang
ditempuh dalam pembangunan pertanian tahun 2013 adalah:
(1) Dilakukan re-orientasi pembangunan pertanian menjadi fokus komoditas dan
fokus lokasi dengan pendekatan kawasan sentra. Pendekatan kawasan
dilakukan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan pertanian industrial
unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan
ketahanan pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani,
serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan pertanian berskala
ekonomi.
(2) Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 merupakan tumpuan mencapai
target swasembada 2014 untuk komoditas kedelai, daging, dan gula serta
swasembada berkelanjutan untuk komoditas padi dan jagung, sehingga sangat
dimungkinkan adanya inisiatif baru pada TA. 2013 untuk mempercepat
pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.
(3) Mewujudkan kemandirian/swasembada pangan, terutama pencapaian surplus
beras 10 juta ton pada tahun 2014 yang dimulai dengan upaya khusus tahun
2011 dan pemantapan kegiatan 2013, melalui: perluasan dan pengelolaan lahan,
penerapan teknologi, penurunan konsumsi beras, dan dukungan instansi terkait.
(4) Mempercepat pencapaian swasembada kedelai, gula, dan daging sapi/kerbau
pada 2014, dengan langkah-langkah kegiatan lebih konkrit yang dilakukan pada
tahun 2013.
(5) Memperkuat infrastruktur dan kelembagaan pertanian serta menjalankan
program pro rakyat melalui berbagai pola pemberdayaan petani.
(6) Standar Pelayanan Minimum (SPM) harus ada di setiap daerah NKRI yang
mencakup aspek perbenihan, penyuluhan, teknologi, pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan penyakit hewan, infrastruktur, ketahanan
pangan dan lainnya.
Mulai tahun 2013 pembangunan diarahkan untuk fokus komoditas dan lokasi
dengan pendekatan kawasan pertanian. Pendekatan kawasan ini disebut dengan
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cluster. Pendekatan cluster dibangun dengan mengembangkan kawasan yang sudah
ada (existing) atau dapat pula mengembangkan kawasan baru.
(1) Pola Pengembangan Kawasan yang Sudah Ada (existing). Pola ini ditujukan bagi
kawasan pertanian yang sudah ada dan berkembang, untuk memperluas skala
produksi, serta melengkapi/memperkuat simpul-simpul agribisnis yang belum
berfungsi optimal. Luasan kawasan dapat bertambah sesuai dengan daya
dukung wilayah. Kawasan yang telah mandiri diharapkan dapat memberikan
dampak positif bagi daerah sekitarnya (trickle-down effect).
(2) Pola Pengembangan Kawasan Baru. Pola ini ditujukan untuk kawasan komoditas
unggulan pada wilayah baru/potensial yang belum dikembangkan. Ada dua
pendekatan pengembangan kawasan, yaitu: (a) memperluas skala dan
mengadakan kegiatan yang belum terlaksana, dan (b) membangun kawasan
baru di kawasan potensial secara bertahap hingga mencapai skala minimum
kawasan.
Pengembangan cluster ini difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
kawasan dengan mengembangkan 40 komoditas strategis dan unggulan nasional,
meliputi 30 komoditas pangan dan sepuluh komoditas non pangan secara terpadu
dan multi-years. Jenis komoditas yang akan dikembangkan antara lain:
(1) Tanaman pangan tujuh komoditas, yaitu: padi, kedelai, jagung, kacang tanah,
kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.
(2) Hortikultura 10 komoditas, yaitu: cabai, bawang merah, kentang, mangga,
pisang, jeruk, durian, manggis, rimpang (temulawak dan non temulawak), dan
tanaman florikultura (krisan dan anggrek).
(3) Perkebunan 15 komoditas, yaitu: kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu
mete, teh, tebu, karet, kapas, tembakau, cengkeh, jarak pagar, nilam, dan kemiri
sunan.
(4) Peternakan tujuh komoditas, yaitu: sapi potong, sapi perah, kerbau,
kambing/domba, babi, ayam buras, dan itik.
Dari 40 jenis komoditas tersebut, terdapat lima jenis komoditas strategis nasional
yaitu padi, jagung, kedelai, tebu, dan daging sapi yang diharapkan dapat mencapai
swasembada berkelanjutan untuk padi dan jagung, serta mencapai swasembada
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pada 2014 untuk kedelai, tebu, dan daging sapi. Komoditas cabai dan bawang merah
juga mendapat perhatian guna menjamin kontinuitas pasokan bagi konsumen dan
stabilisasi harga pasar.
Fokus lokasi mencakup wilayah sentra produksi pangan dan komoditas unggulan
lainnya. Kegiatan di dalam lokasi cluster bersifat pengutuhan kegiatan pada kondisi
yang sudah ada (existing) dengan rancangan program/kegiatan disusun secara
terpadu dan multi-years. Dalam hal ini, perlu dilakukan identifikasi potensi dan
kebutuhan kegiatan, serta peluang bagi investor untuk berpartisipasi. Kegiatan
swasta yang dapat dibangun antara lain mencakup usaha di bidang perbenihan yang
teknologinya belum dikuasai petani, industri alat-mesin, industri pasca panen dan
pengolahan, pemasaran, maupun usaha kemitraan dengan petani. Pengembangan
cluster tersebut diantaranya guna mendukung Koridor Pengembangan Ekonomi
Indonesia (KPEI).
Kegiatan

Pembangunan

Pertanian

Tahun

2013

dirancang

dengan

mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
(1) Kegiatan pembangunan pertanian 2013 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan
prioritas nasional, prioritas bidang, dan prioritas kementerian sesuai yang
tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013. Prioritas Kementerian
sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 20102014.
(2) Kegiatan pembangunan pertanian dirancang sehingga mampu me-leverage dan
mendorong peran serta investasi swasta dan masyarakat.
(3) Kegiatan yang dirancang fokus pada isu-isu penting daerah dalam mencapai
prioritas nasional, mempertimbangkan hasil evaluasi 2011, kondisi tahun 2012,
serta antisipasi maupun kebutuhan tahun 2013.
(4) Kegiatan pembangunan pertanian 2013 telah menindaklanjuti arahan Presiden
RI yaitu:
a. mendukung percepatan pengembangan ternak sapi di Provinsi NTT;
b. mendukung percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat;
(5) Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) agar: (a) membiayai kegiatan
produktif mendorong ekonomi dan kesejahteraan petani; (b) penarikan PHLN
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tepat waktu dan mempertimbangkan kesiapan dan dana; (c) meningkatkan
ketertiban dan ketaatan dalam alokasi, pemanfaatan dan pelaporan hibah; dan
(d) harus mempertimbangkan penyediaan dana pendampingnya;
(6) Pada pos belanja subsidi pertanian (benih dan pupuk) diarahkan untuk
meningkatkan

produktivitas

mendukung

ketahanan

pangan,

dengan

memperhatikan prinsip-prinsip alokasi yang tepat sasaran, sistem penyaluran
pola tertutup dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK),
menggunakan basis data yang tepat dan valid, dan penyaluran yang lebih
akuntabel.
Secara makro pembangunan pertanian tahun 2013, meliputi sasaran pertumbuhan
PDB sektor pertanian dalam arti sempit (diluar kehutanan dan perikanan) sebesar
3,77 persen. Sasaran neraca perdagangan diharapkan surplus sebesar US$44,70
miliar. Target penyerapan tenaga kerja sebanyak 44,90 juta orang. Jumlah penduduk
miskin di perdesaan diharapkan menurun serta penduduk rawan pangan menurun 1
persen dibanding tahun 2012. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator
kesejahteraan petani pada tahun 2013 ditargetkan berkisar antara 105-110 (tahun
dasar 2007=100). Sasaran kuantitatif produksi beberapa komoditas utama pada
tahun 2013 adalah sebagai berikut:
(1) Sasaran produksi komoditas Tanaman Pangan meliputi: padi sebesar 72,06 juta
ton, jagung 19,83 juta ton, kedelai 1,50 juta ton, kacang tanah 1,2 juta ton,
kacang hijau 0,41 juta ton, ubi kayu 26,3 juta ton, dan ubi jalar 2,45 juta ton;
(2) Sasaran produksi hortikultura, mencakup: cabai 1,47 juta ton, bawang merah
1,16 juta ton, kentang 1,16 juta ton, mangga 2,46 juta ton, pisang 6,71 juta ton,
jeruk 2,24 juta ton, durian 0,80 juta ton, manggis 0,11 juta ton, temulawak 0,03
juta ton, anggrek 15,42 juta tangkai, dan krisan 209,96 juta tangkai;
(3) Sasaran produksi komoditas perkebunan: gula 2,82 juta ton, kelapa sawit/CPO
27,05 juta ton, karet 2,77 juta ton, kelapa 3,35 juta ton, kopi 0,76 juta ton, kakao
0,96 juta ton, lada 0,09 juta ton, cengkeh 0,08 juta ton, jambu mete 0,16 juta ton,
tembakau 0,18 juta juta ton, kapas 0,06 juta ton, teh 0,16 juta ton, jarak pagar
0,03 juta ton, nilam 0,12 juta ton, dan kemiri sunan 0,005 juta ton;
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(4) Sasaran produksi komoditas peternakan meliputi: daging sapi 550 ribu ton
karkas, kerbau 39 ribu ton, kambing/domba 152 ribu ton, babi 243 ribu ton,
ayam buras 378 ribu ton, itik 31 ribu ton, dan susu segar 1,33 juta ton.
Sasaran kuantitatif beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan diversifikasi
pangan adalah sebagai berikut:
(1) Konsumsi beras per kapita per tahun menurun sebesar 1,5%;
(2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 91,5.
Target yang mendukung capaian peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor
hasil pertanian, antara lain:
(1) Persentase peningkatan pengolahan kakao fermentasi bermutu sebesar 10%;
(2) Persentase peningkatan produk olahan yang diekspor sebesar 5%;
(3) Persentase peningkatan substitusi tepung gandum/terigu sebesar 5%;
(4) Surplus neraca perdagangan sebesar US$44,7 miliar.
2.3

Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013

Penetapan Kinerja Tahun 2013 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan
oleh Menteri Pertanian guna mewujudkan capaian strategis khususnya empat target
sukses Kementerian Pertanian, yaitu: (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan (swasembada kedelai, gula, dan daging sapi dan swasembada
berkelanjutan padi dan jagung); (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan (persentase
penurunan konsumsi beras per kapita tahun dan membaiknya Skor Pola Pangan
Harapan/PPH); (3) Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor, meliputi:
tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan
olahan karet; meningkatnya produk olahan yang diekspor; meningkatnya produksi
tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu; meningkatnya sarana
pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri;
meningkatnya surplus neraca perdagangan; serta (4) Meningkatnya Kesejahteraan
Petani (Nilai Tukar Petani/NTP dan pertumbuhan pendapatan per kapita).
Pencapaian empat target sukses Kementerian Pertanian ini didukung melalui
pelaksanaan 12 (dua belas) program pembangunan pertanian sesuai tugas fungsi
Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Selanjutnya Penetapan Kinerja Tahun 2013
ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam Indikator Kinerja sebagai acuan penilaian
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kinerja masing-masing program berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan.
Adapun Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang diulas secara lebih rinci dan mendalam
adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kementerian Pertanian dalam menunjang capaian empat target sukses tersebut.
2.3.1 Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Swasembada ditargetkan untuk tiga komoditas pangan utama, yakni: kedelai, gula
dan daging sapi. Untuk tahun 2013 sasaran produksi ketiga komoditas tersebut
dalam dokumen Penetapan Kinerja adalah sebesar 1,50 juta ton biji kering kedelai,
2,82 juta ton Gula Kristal Putih (GKP), dan 470 ribu ton daging sapi.
Sedangkan untuk swasembada berkelanjutan ditargetkan untuk komoditas padi
dan jagung. Agar posisi swasembada padi dan jagung dapat tetap berkelanjutan
maka sasaran peningkatan produksinya minimal tetap harus dipertahankan dan
tetap dapat memenuhi permintaan dalam negeri. Dengan mempertimbangkan
proyeksi laju pertumbuhan penduduk nasional, permintaan bahan baku industri
dalam negeri, kebutuhan stok nasional dan peluang ekspor, maka untuk tahun
2013, sasaran produksi padi adalah sebesar 72,06 juta ton GKG dan jagung sebesar
19,83 juta ton pipilan kering.
Pencapaian target swasembada dan swasembada berkelanjutan ini tidak terlepas
dari implementasi kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang tertuang dalam seluruh
progam pembangunan pertanian.
2.3.1.1 Swasembada Kedelai
Upaya pencapaian sasaran produksi kedelai secara khusus dikelola melalui
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan
untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan dengan kegiatan
antara lain: (1) pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) kedelai seluas 411.740 Ha; (2) pengembangan kedelai Model seluas 110.000
Ha; (3) perluasan areal tanam kedelai (PATB) baru dengan menggunakan paket
teknologi budidaya kedelai seluas 118.500 Ha, (4) PATB dengan menggunakan
paket mekanisasi usahatani kedelai sebanyak 50 unit; (5) pemberian benih
bersubsidi untuk kedelai sebanyak 15.000 ton benih; (6) perbanyaan benih sumber
seluas 217 Ha, (7) pemberdayaan penangkar benih kedelai seluas 3.500 Ha;
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(8) Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) 165 unit, dan
(9) bantuan sarana pascapanen sebanyak 56 paket.
Tabel 1. Program Utama dan Program Pendukung pada Indikator Kinerja
Peningkatan Produksi Kedelai Tahun 2013
Indikator Kinerja

Program

Kegiatan

I. Program Utama

Produksi Kedelai
1,50 juta ton

* SL-PTT Kedelai 411.740 Ha
* Pengembangan Kedelai Model 110.000 Ha
* PATB Kedelai
-Paket Teknologi Budidaya Kedelai 118.500 Ha
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada -Paket Mekanisasi Usaha Tani Kedelai 50 Unit
* Penyaluran Benih Bersubsidi 15.000 Ton
dan Swasembada Berkelanjutan
* Perbanyakan Benih Sumber 217 Ha
* Pemberdayaan Penangkar 3.500 Ha
* SL-PHT 165 Unit
* Bantuan Sarana Pascapanen 56 Paket
II. Program Pendukung
* Pembangunan dan rehab jaringan irigasi
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan * Penyediaan alsintan
* Pembangunan UPPO
Sarana Pertanian
* BLM PUAP
* Penyaluran pupuk bersubsidi
Pengembangan Sumberdaya Manusia
* Penyuluhan
* Kelembagaan petani
Pertanian dan Kelembagaan Petani
* Penciptaan varietas unggul
Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul
* Teknologi budidaya tanaman pangan dan alsintan
Berdaya Saing
* Penyediaan benih sumber
Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian Pengaturan lalu lintas media pembawa Organisme
*
dan Pengawasan Keamanan Hayati
Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri
* Pengembangan pengolahan hasil tanaman pangan
Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Sumber data: Kementerian Pertanian, 2013

2.3.1.2

Swasembada Gula

Upaya pencapaian sasaran produksi gula dilaksanakan melalui Program
Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan dengan upaya peningkatan produksi dan produktivitas tebu skala
nasional. Pada tahun 2013 pencapaian swasembada gula dilakukan melalui kegiatan:
(1) Perluasan areal penamanan tebu seluas 4.000 Ha; (2) Penataan varietas
sebanyak 45 paket; (3) Bongkar ratoon seluas 48.310 ribu Ha; (4) operasional
Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu-TKP (TKP/PLPTKP) sebanyak 421 orang; (5) Pemberdayaan pekebun dan kelembagaan sebanyak
10 paket; (6) Pengadaan traktor sebanyak 141 unit; (7) Pengadaan alat tebang
sebanyak 175 paket; (8) Sensus lahan tebu online sebanyak 9 paket; dan
(9) Persiapan, pengawalan, pendampingan dan administrasi monitoring dan evaluasi
sebanyak 11 paket.
Kegiatan yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam upaya pencapaian
swasembada gula memerlukan dukungan dari berbagai pihak, seperti Kementerian
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BUMN berupa perbaikan pabrik gula dan peningkatan rendemen; Kementerian
Perdagangan

berupa

kebijakan

impor

dan

kebijakan

tarif;

Kementerian

Perindustrian berupa bantuan alat dan peningkatan mutu produk (SNI);
Kementerian Koperasi berupa pembinaan kelembagaan Koperasi Petani Tebu
Rakyat Indonesia (KPTRI); Kementerian Kehutanan dan Pemda berupa penyediaan
lahan pertanaman tebu; serta pihak swasta dan masyarakat petani tebu.
Tabel 2. Program Utama dan Program Pendukung pada Indikator Kinerja
Peningkatan Produksi Gula Tahun 2013
Indikator Kinerja

Program

Kegiatan

I. Program Utama

Produksi Gula
2,82 juta ton Gula
Kristal Putih (GKP)

*
*
*
Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu *
Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
*
*
*
*
II. Program Pendukung
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan *
*
Sarana Pertanian
*
Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pertanian dan Kelembagaan Petani
Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul
Berdaya Saing
Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian
dan Pengawasan Keamanan Hayati

*
*
*
*
*

Perluasan areal Penanaman tebu 4.000 Ha
Penataan varietas 45 Paket
Bongkar ratoon 48.310 Ha
Operasional TKP dan PL-TKP 421 Orang
Pemberdayaan pekebun dan kelembagaan 10 Paket
Pengadaan traktor 141 Unit
Pengadaan alat tebang 175 Paket
Sensus lahan tebu online 9 Paket
Perluasan areal tanam
Penyediaan alsintan
Persiapan, pengawalan, pendampingan dan administrasi
monev 11 Paket
Penyuluhan
Kelembagaan petani
Penciptaan varietas unggul
Teknologi budidaya tanaman pangan dan alsintan
Pengaturan lalu lintas media pembawa Organisme
Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri
* Pengembangan pengolahan hasil perkebunan
Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Sumber data: Kementerian Pertanian, 2013

2.3.1.3 Swasembada Daging Sapi
Upaya pencapaian sasaran produksi daging sapi secara khusus dilaksanakan
melalui kegiatan-kegiatan pada Program Pencapaian Swasembada Daging serta
Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
yang dijabarkan dalam 13 kegiatan, antara lain: (1) Penguatan sapi/kerbau betina
bunting sebanyak 1.018 kelompok; (2) Pembibitan sapi potong/kerbau sebanyak
199 kelompok; (3) Integrasi tanaman-ruminansia sebanyak 231 kelompok;
(4) Pengembangan hijauan pakan ternak sebanyak 291 kelompok; (5) Penanaman
dan pengembangan tanaman pakan berkualitas sebanyak

2.610.500

stek;

(6) Peningkatan kapasitas petugas Inseminasi Buatan (IB), Petugas Pemeriksa
Kebuntingan (PKB) dan Asistensi Teknis Reproduksi (ATR) sebanyak 2.048 orang;
(7) Produksi semen beku sebanyak 4,32 juta dosis; (8) Pengadaan pejantan
Inseminasi Kawin Alam (INKA) sebanyak 2.754 ekor; (9) Pengembangan indukan
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sapi sebanyak 2.170 ekor; (10) Penguatan kelembagaan Inseminasi Buatan (IB)
sebanyak 526 Unit; (11) Penanggulangan gangguan reproduksi pada sapi/kerbau
dan penyakit parasiter sebanyak 672.181 dosis; (12) Penguatan kelembagaan
keswan sebanyak 111 Unit; (13) Fasilitasi Ruamah Potong Hewan (RPH) sebanyak
43 Paket; dan (14) Fasilitasi kios daging sebanyak 30 Unit. Secara umum
pencapaian sasaran produksi daging sapi utamanya pada aspek peningkatan
populasi ternak, pengetatan pengendalian impor, peningkatan pasca panen guna
menghasilkan daging berkualitas dan pengaturan distribusi ternak antar wilayah.
Tabel 3. Program Utama dan Program Pendukung pada Indikator Kinerja
Peningkatan Produksi Daging Sapi Tahun 2013
Indikator Kinerja

Program

Kegiatan

I. Program Utama
Penguatan sapi/kerbau betina bunting 1.018 klp
Pembibitan sapi potong/kerbau 199 klp
Integrasi tanaman-ruminansia 231 Klp
Pengembangan hijauan pakan ternak 291 klp
Penanaman dan pengembangan tanaman pakan berkualitas
*
2.610.500 stek
*
*
*
*

Pencapaian Swasembada Daging serta
Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang
Aman, Sehat, Utuh dan Halal

* Peningkatan kapasitas petugas IB, PKB dan ATR 2.048 orang
*
*
*
*
*

Produksi Daging
Sapi
470 ribu ton

*
*
*
II. Program Pendukung
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian
Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pertanian dan Kelembagaan Petani
Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul
Berdaya Saing

Produksi semen beku 4,32 juta dosis
Pengadaan pejantan INKA 2.754 ekor
Pengembangan indukan sapi 2.170 ekor
Penguatan kelembagaan Inseminasi Buatan (IB) 526 Unit
Penanggulangan gangguan reproduksi pada sapi/kerbau dan
penyakit parasiter 672.181 dosis
Penguatan kelembagaan kesehatan hewan 111 unit
Fasilitasi RPH 43 paket
Fasilitasi kios daging 30 unit

* perluasan areal peternakan
*
*
*
*
*

Penyuluhan
Kelembagaan petani
Penyebaran bibit sumber sapi Unggul PO
Penyebaran pejantan unggul sapi PO
Penyediaan benih sumber

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri
* Pengembangan pengolahan hasil peternakan
Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
Peningkatan Kualitas Penkarantinaan
Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

*

Pengaturan lalu lintas media pembawa Hama dan Penyakit
Hewan Karantina (HPHK)

Sumber data: Kementerian Pertanian, 2013

2.3.1.4 Swasembada Beras Berkelanjutan
Swasembada beras berkelanjutan dapat dicapai melalui peningkatan produksi padi
yang berkelanjutan dalam kerangka pemenuhan kebutuhan nasional terhadap
beras. Untuk itu sasaran produksi padi menjadi sangat penting dan untuk tahun
2013 sasaran produksi padi sebesar 72,06 juta ton GKG. Adapun upaya-upaya yang
telah dilakukan untuk memenuhi capaian sasaran produksi padi tersebut utamanya
melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman
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Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan dengan
kegiatan: (1) Pelaksanaan SL-PTT untuk padi seluas 4,38 juta ha, (2) Penyaluran
benih padi bersubsidi sebesar 127,5 ribu ton; (3) Perbanyakan benih sumber 299
ha; (4) Pemberdayaan penangkar benih padi 11,1 ribu ha; (5) Bantuan sarana pasca
panen 482 paket; (6) SL-PHT padi 2,02 ribu unit; (7) SL-Iklim 120 unit; dan
(8) Penanganan susut produksi padi dengan bantuan sarana sebanyak 460 paket.
Tabel 4.

Program Utama dan Program Pendukung pada Indikator Kinerja
Peningkatan Produksi Padi Tahun 2013

Indikator Kinerja

Program

Kegiatan

I. Program Utama
* SL-PTT padi 4.385.625 Ha
- Kawasan Pertumbuhan 289.975 Ha
- Kawasan Pengembangan 503.750 Ha
- Kawasan Pemantapan 3.591.900 Ha
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada * Penyaluran benih bersubsidi 127.500 Ton
* Perbanyakan benih sumber 299 Ha
dan Swasembada Berkelanjutan
* Pemberdayaan penangkar 11.100 Ha
* Bantuan sarana pascapanen 482 Paket
* SL-PHT 2.020 Unit
* SL Iklim 120 Unit
II. Program Pendukung
* Pengembangan metode System of Rice Intensification (SRI)
* Optimasi lahan pertanian
Produksi Padi 72,06
* Pencetakan areal sawah
juta ton GKG
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan * Pembangunan UPPO
Sarana Pertanian
* BLM PUAP
* Pembangunan dan rehab jaringan irigasi
* Penyediaan alsintan
* Penyaluran pupuk bersubsidi
Pengembangan Sumberdaya Manusia
* Penyuluhan
* Kelembagaan petani
Pertanian dan Kelembagaan Petani
* Penciptaan varietas unggul
Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul
* Teknologi budidaya tanaman pangan dan alsintan
Berdaya Saing
* Penyediaan benih sumber
Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian Pengaturan lalu lintas media pembawa Organisme
*
dan Pengawasan Keamanan Hayati
Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri
* Pengembangan pengolahan hasil tanaman pangan
Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Sumber data: Kementerian Pertanian, 2013

2.3.1.5 Swasembada Jagung Berkelanjutan
Dengan sasaran produksi jagung tahun 2013 sebesar 19,83 juta ton pipilan kering
diharapkan keberlanjutan swasembada jagung akan dipertahankan, di mana
kegiatan-kegiatan yang dilakukan dipayungi dalam Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai
Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Upaya pencapaian sasaran
produksi jagung ini adalah melalui kegiatan: (1) SL-PTT jagung hibrida seluas 235,4
ribu Ha; (2) Peningkatan produksi jagung di NTT (Pemberdayaan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah/MBR) seluas 10.500 ha; (3) Penyaluran benih jagung
bersubsidi sebanyak 9.500 ton; (4) Perbanyakan benih sumber sebanyak 123 ha;
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(5) SL-PHT jagung seluas 315 ha; (6) SL-Iklim seluas 72 ha; dan (7) Bantuan sarana
pasca panen sebanyak 92 paket.
Tabel 5. Program Utama dan Program Pendukung pada Indikator Kinerja
Peningkatan Produksi Jagung Tahun 2013
Indikator Kinerja

Program

Kegiatan

I. Program Utama

Produksi Jagung
19,83 Juta ton

* SL-PTT jagung 235.380 ha
Peningkatan produksi jagung di NTT (Pemberdayaan
*
Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR) 10.500 ha
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada * Penyaluran benih bersubsidi 9.500 ton
* Perbanyakan benih sumber 123 ha
dan Swasembada Berkelanjutan
* SL-PHT 315 unit
* SL Iklim 72 unit
* Bantuan sarana pascapanen 92 paket
II. Program Pendukung
* Penyaluran pupuk bersubsidi
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan * Pembangunan UPPO
Sarana Pertanian
* BLM PUAP
* Pembangunan dan rehab jaringan irigasi
Pengembangan Sumberdaya Manusia
* Penyuluhan
* Kelembagaan petani
Pertanian dan Kelembagaan Petani
* Penciptaan varietas unggul
Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul
* Teknologi budidaya tanaman pangan dan alsintan
Berdaya Saing
* Penyediaan benih sumber
Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian Pengaturan lalu lintas media pembawa Organisme
*
dan Pengawasan Keamanan Hayati
Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri
* Pengembangan pengolahan hasil tanaman pangan
Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Sumber data: Kementerian Pertanian, 2013

2.3.1.6 Dukungan dalam Upaya Pencapaian Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan
Dalam pelaksanaannya capaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
didukung oleh kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian seperti: perluasan areal,
pengembangan jaringan irigasi, pengembangan jalan pertanian, pengembangan
System of Rice Intensification (SRI), fasilitasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian
(alsintan)

dan

penyaluran

pupuk

bersubsidi;

Program

Pengembangan

Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani dalam bentuk
kegiatan penyuluhan dan fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian; Program
Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing dalam bentuk
kegiatan penciptaan dan penelitian varietas unggul padi, jagung, kedelai, serta
pembibitan sumber sapi unggul dan penyebaran pejantan unggul/Sapi PO;
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran
dan Ekspor Hasil Pertanian dalam bentuk pengembangan pengolahan hasil
tanaman pangan, perkebunan dan peternakan; dan Program Peningkatan
Kualitas Perkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati dalam bentuk
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pengawasan kualitas dan keamanan keluar masuknya komoditas baik tumbuhan
maupun hewani melalui peningkatan sarana dan prasarana serta peraturanperaturan perkarantinaan.
2.3.2 Meningkatnya Diversifikasi Pangan
Peningkatan diversifikasi pangan di masyarakat akan berdampak pada pergeseran
pola makan yang menjadi lebih beragam dengan cara mengurangi ketergantungan
pada konsumsi beras. Target penurunan konsumsi beras per tahun pada tahun 2013
adalah 1,5%/kap/tahun.
Tabel 6. Program Utama dan Program Pendukung pada Sasaran Strategis
Meningkatnya Diversifikasi Pangan Tahun 2013
Indikator Kinerja

Program

Kegiatan

I. Program Utama
* Pemberdayaan kelompok wanita P2KP sebanyak 6.150 desa
Persentase
Penurunan
Konsumsi Beras
1,5% Per Kapita
Tiap Tahun

Skor Pola Pangan
Harapan (PPH)
sebesar 91,5

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat

Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), sebanyak
9 provinsi dan 10 kab/kota
Penganekaragaman konsumsi pangan sejak usia dini pada
*
SD/MI
* Sosialisasi dan promosi melalui berbagai event dan lomba
*

II. Program Pendukung
Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul
Berdaya Saing
I. Program Utama

*

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat
* dalam mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan
Aman (B2SA)
Penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, kacang*
kacangan yang cukup dan terakses oleh seluruh keluarga

Teknologi pengembangan beras artifisial fungsional lambat
cerna

Sumber data: Kementerian Pertanian, 2013

Upaya yang dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Peningkatan
Persentase Penurunan Konsumsi Beras melalui kegiatan: (1) Pemberdayaan
kelompok wanita P2KP sebanyak 6.150 desa; (2) Model Pengembangan Pangan
Pokok Lokal (MP3L) sebanyak 9 provinsi dan 10 kab/kota; (3) Penganekaragaman
konsumsi pangan sejak usia dini pada SD/MI; dan (4) Sosialisasi dan promosi
melalui berbagai event dan lomba. Upaya pencapaian sasaran ini didukung oleh
Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing melalui
kegiatan teknologi pengembangan beras artifisial fungsional lambat cerna.
Upaya yang dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Skor Pola
Pangan Harapan (PPH) melalui kegiatan: (1) Peningkatan pengetahuan dan
keterampilan masyarakat dalam mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang
dan Aman (B2SA); dan (2) Penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, kacangkacangan yang cukup dan terakses oleh seluruh keluarga.
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2.3.3 Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor
Di dalam dokumen PK Kementerian Pertanian Tahun 2013, ditetapkan bahwa
indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan
Ekspor adalah: (1) Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao
fermentasi, dan bahan olahan karet dengan sasaran 90%; (2) Meningkatnya produk
olahan yang diekspor sebesar 63%; (3) Meningkatnya produksi tepung-tepungan
untuk mensubstitusi tepung gandum/terigu sebanyak 11%; (4) Meningkatnya
sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri
sebanyak 60%: dan (5) Meningkatnya surplus neraca perdagangan sebesar 23%.
Tabel 7. Program Utama dan Program Pendukung pada Sasaran Strategis
Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor Tahun 2013
Indikator Kinerja
Tersertifikasinya
semua produk
pertanian organik,
kakao fermentasi,
dan bahan olahan
karet dengan
sasaran 90%

Program

Kegiatan

I. Program Utama
* Pembinaan dalam rangka sertifikasi pertanian organik
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya
Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor
Hasil Pertanian

* Penyelesaian regulasi pemberlakuan sertifikasi wajib kakao
Terverifikasinya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan
Daerah/OKKPD
* Penerapan jaminan mutu kakao fermentasi
* Pembentukan UPPB di provinsi sentra produksi karet
*

I. Program Utama
Meningkatnya
produk olahan yang
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya
diekspor sebesar
Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor
63%
Hasil Pertanian

*
*
*
*
*

Meningkatnya
produksi tepungtepungan untuk
mensubstitusi
tepung
gandum/terigu
sebanyak 11%

I. Program Utama
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya
Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor
Hasil Pertanian
II. Program Pendukung

Pengembangan agroindustri perdesaan untuk semua
subsektor
Peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan
Peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian
Peningkatan kemampuan SDM pengolah hasil pertanian
Pemberdayaan SDM pengolahan dan penguatan lembaga
usaha pengolahan hasil di tingkat petani

* Peningkatan kapasitas produksi UPH yang telah dibangun
* Pembangunan UPH tepung/pabrik baru

Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi * Teknologi pembuatan tepung kentang dengan menggunakan
basis pasta
Teknologi Pertanian
* Teknologi penyosohan dan penepungan tepung sorgum
Meningkatnya
I. Program Utama
Penanganan pasca panen dengan penekanan pada perlakuan
sarana pengolahan
*
fermentasi biji kakao
kakao fermentasi
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya
bermutu untuk
Penerapan sistem jaminan mutu, agar sesuai dengan standar
Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor
*
industri coklat
mutu yang ditetapkan yaitu SNI 2323-2010 Biji Kakao
Hasil Pertanian
dalam negeri
Pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Biji Kakao
*
sebanyak 60%
(UPPBK) di sentra produksi
I. Program Utama
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya
Akselerasi ekspor, promosi dan diplomasi serta advokasi ke
*
Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor
berbagai negara dan forum kerjasama internasional
Meningkatnya
Hasil Pertanian
surplus neraca
II. Program Pendukung
perdagangan
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas
* Produksi buah dan sayuran untuk diekspor
sebesar 23%
dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura
Berkelanjutan
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas,
* Produksi komoditi perkebunan untuk diekspor
dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan

Sumber data: Kementerian Pertanian, 2013
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Upaya

yang

dilakukan

untuk

mendukung

tercapainya

indikator

kinerja

Tersertifikasinya Semua Produk Pertanian Organik, Kakao Fermentasi, dan
Bahan Olahan Karet melalui kegiatan: (1) Pembinaan dalam rangka sertifikasi
pertanian organik; (2) Penyelesaian regulasi pemberlakuan sertifikasi wajib kakao;
(3) Terverifikasinya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah/OKKPD;
(4) Penerapan Jaminan Mutu Kakao Fermentasi; dan (5) Pembentukan UPPB di
provinsi sentra produksi karet.
Upaya

yang

dilakukan

Meningkatnya

Produk

untuk

mendukung

Olahan

yang

tercapainya
Diekspor

indikator
melalui

kinerja
kegiatan:

(1) Pengembangan agroindustri perdesaan untuk semua subsektor; (2) Peningkatan
inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan; (3) Peningkatan efisiensi usaha
pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan modernisasi sarana
pengolahan; (4) Peningkatan kemampuan; dan (5) Pemberdayaan SDM pengolahan
dan penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani.
Upaya

yang

dilakukan

untuk

mendukung

tercapainya

indikator

kinerja

Meningkatnya Produksi Tepung-Tepungan untuk Mensubstitusi Tepung
Gandum/Terigu melalui kegiatan: (1) Peningkatan kapasitas produksi UPH yang
telah dibangun; dan (2) Pembangunan UPH tepung/pabrik baru. Upaya pencapaian
sasaran ini didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi
Teknologi Pertanian melalui kegiatan: (1) Teknologi pembuatan tepung kentang
dengan menggunakan basis pasta; dan (2) Teknologi penyosohan dan penepungan
tepung sorgum.
Upaya

yang

dilakukan

untuk

mendukung

tercapainya

indikator

kinerja

Meningkatnya Sarana Pengolahan Kakao Fermentasi Bermutu untuk Industri
Coklat Dalam Negeri melalui kegiatan: (1) Penanganan pasca panen dengan
penekanan pada perlakuan fermentasi biji kakao; (2) Penerapan sistem jaminan
mutu, agar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan yaitu SNI 2323-2010 Biji
Kakao; dan (3) Pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Biji Kakao (UPPBK) di
sentra produksi.
Upaya

yang

dilakukan

untuk

mendukung

tercapainya

indikator

kinerja

Meningkatnya Surplus Neraca Perdagangan melalui kegiatan Akselerasi ekspor,
promosi dan diplomasi serta advokasi ke berbagai negara dan forum kerjasama
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internasional. Upaya pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan
Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Produk

Tanaman

Hortikultura

Berkelanjutan melalui kegiatan Produksi buah dan sayuran untuk diekspor dan
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman
Perkebunan Berkelanjutan melalui kegiatan Produksi komoditi perkebunan
untuk diekspor .
2.3.4 Peningkatan Kesejahteraan Petani
Secara umum tujuan akhir dari pencapaian ketiga target utama yang dijelaskan di
atas

dan

upaya

pembangunan

pertanian

adalah

terjadinya

peningkatan

kesejahteraan petani (target utama ke empat). Pada tahun 2013, indikator
peningkatan kesejahteraan petani yang ditargetkan adalah: (1) nilai tukar petani
sebesar 110-115; dan (2) pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 11,10%.
Pada tahun 2013, akselerasi pencapaian sasaran peningkatan kesejahteraan petani
ini dilakukan melalui bantuan langsung kepada masyarakat petani untuk dapat
mempertahankan dan mengembangkan usaha agribisnisnya, antara lain dalam
bentuk kegiatan: (1) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di 3.300
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan); (2) Penguatan kelembagaan ekonomi
perdesaan melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) bidang
usaha peternakan, tanaman pangan, hortikultura, serta pengolahan dan pemasaran
hasil pertanian di 748 LM3; (3) Penyaluran skim kredit untuk pertanian dan
penyaluran skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit
Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit
Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor
pertanian; dan (4) Bantuan langsung masyarakat kepada kelompok tani atau
gabungan kelompok tani (Gapoktan) dalam bentuk barang sebagai alat pengolah
tanah, tanaman, obat-obatan, dan saprodi, serta ternak yang dimanfaatkan
kotorannya sebagai pupuk kandang.
Kegiatan PUAP yang dikelola melalui Program Penyediaan dan Pengembangan
Prasarana dan Sarana Pertanian bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan
pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis
di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah sehingga gapoktan penerima PUAP
terfasilitasi permodalannya dan termotivasi untuk dapat meningkatkan kegiatan
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agribisnisnya. Output kegiatan ini di TA. 2013 adalah tersalurkan dan
termanfaatkannya bantuan PUAP ke 3.300 Gapoktan, sedangkan outcome dari
kegiatan ini adalah terbentuknya unit usaha otonom dalam rangka simpan pinjam.
Kegiatan PUAP yang dilaksanakan sejak tahun 2010-2012, telah membantu
membentuk usaha otonom dalam rangka simpan pinjam ke +16.000 Gapoktan.
Sementara itu kegiatan lainnya dengan pola bantuan sosial (dalam bentuk uang
yang disalurkan ke rekening kelompok) kepada gapoktan/kelompok tani adalah
kegiatan pengembangan kelembagaan ekonomi pedesaan melalui LM3 yang
dikelola melalui: (1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Tanaman Pangan untuk pengembangan usaha budidaya dan agribisnis padi,
jagung, kedelai dan kacang tanah dengan target 280 lembaga;
Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

(2) Program

Produk

Tanaman

Hortikultura Berkelanjutan dengan target 300 lembaga; dan (3) Program
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor
Hasil Pertanian dengan target 200 lembaga.
Capaian sasaran empat target sukses Kementerian Pertanian dengan indikator
kinerja utama tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan Program Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian yang
menjalankan fungsi koordinasi di lingkup Kementerian Pertanian, serta fungsi
pengawasan

internal

melalui

Program

Pengawasan

dan

Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian. Selain itu dalam rangka
pengawasan aliran komoditas baik di dalam negeri maupun yang berasal dari luar
negeri guna mencegah/mengamankan penyebaran OPT telah dilakukan berbagai
kegiatan melalui Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan
Pengawasan Keanekaragaman Hayati.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2013 ditetapkan
berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu: (1) sangat berhasil
(capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah
ditetapkan.
3.2. Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2013
Kementerian Pertanian secara formal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
(IKU) sebagai alat ukur keberhasilan Kementerian Pertanian sesuai dengan
Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 49/Permentan/OT.140/8/2012, dengan
capaian sebagaimana Tabel 8 berikut.
Tabel 8.

Capaian Indikator Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2013

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Tercapainya
Swasembada dan
Swasembada
Berkelanjutan

Swasembada:
- Produksi Kedelai (juta ton)
1,50
- Produksi Gula (juta ton)
2,82
- Produksi Daging (ribu ton)
470
Swasembada berkelanjutan:
- Produksi Padi (juta ton GKG)
72,06
- Produksi Jagung (juta ton)
19,83
Meningkatnya
- Penurunan konsumsi beras per kapita tiap
1,5
Diversifikasi
tahun (%)
Pangan
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
91,5
Meningkatnya
- Tersertifikasinya semua produk pertanian
90
Nilai Tambah,
organik, kakao fermentasi dan bahan
Daya Saing dan
olahan karet (%)
Ekspor
- Meningkatnya produk olahan yang
63
diekspor (%)
- Meningkatnya produksi tepung-tepungan
11
untuk mensubstitusi gandum/terigu (%)
- Meningkatnya sarana pengolahan kakao
60
fermentasi bermutu untuk industri coklat
dalam negeri (%)
- Meningkatnya
surplus
neraca
23
perdagangan (%)
Meningkatnya
- Nilai Tukar Petani (NTP)
110-115
Kesejahteraan
- Pertumbuhan pendapatan per kapita
11,10
Petani
petani (%)
Sumber data: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja, 2013
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Realisasi

%
Capaian

0,78
2,55
439

52,01
90,56
93,40

71,29
18,51
0,27

98,93
93,32
18,00

88,9
111,52

97,16
123,91

48,38

76,79

15,94

144,93

55,74

92,90

13,29

57,77

104,95
4,10

95,41
36,94
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3.3. Evaluasi dan
Tahun 2013

Analisis

Capaian

Kinerja

Kementerian

Pertanian

3.3.1 Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 5 (lima) indikator kinerja swasembada dan
swasembada berkelanjutan dapat disimpulkan bahwa penilaian berhasil sebanyak 4
indikator dan kurang berhasil sebanyak 1 indikator dengan rincian analisis sebagai
berikut.
Tabel 9.

Capaian Sasaran Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Tahun 2013

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Tercapainya
Swasembada dan
Swasembada
Berkelanjutan

Swasembada:
- Produksi Kedelai (juta ton)
- Produksi Gula (juta ton)
- Produksi Daging (ribu ton)
Swasembada berkelanjutan:
- Produksi Padi (juta ton GKG)
- Produksi Jagung (juta ton)
Sumber data: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja, 2013

Target

Realisasi

%
Capaian

1,50
2,82
470

0,78
2,55
439

52,01
90,56
93,40

72,06
19,83

71,29
18,51

98,93
93,32

3.3.1.1 Produksi Kedelai
Produksi kedelai tahun 2013 berdasarkan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2013
baru mencapai 0,78 juta ton biji kering atau 52,01% dari target 1,50 juta ton biji
kering (kurang berhasil) dan bila dibandingkan dengan produksi tahun 2012
mengalami penurunan sebesar 62,99 ribu ton (7,47%). Sementara itu jika
dibandingkan dengan target 2014 sebesar 1,5 juta ton biji kering (revisi target
berdasarkan hasil Sidang Kabinet Bukittinggi tanggal 29 Oktober 2013 dari sasaran
semula yang terdapat pada Renstra Revisi sebesar 2,7 juta ton), baru mencapai
52,01% seperti Tabel 10 berikut.
Tabel 10. Capaian Produksi Kedelai Tahun 2013
No

ASEM 2013 Thd
ASEM 2013 Thd
ATAP 2012
Target 2013
Selisih
%
Selisih
%
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
780
-63
92,55
-720
52,01
551
-17
96,97
-419
56,78
14,16
-1
95,35
-1
91,59

ATAP Target ASEM
2012 2013 2013

Uraian

(1)
(2)
1 Produksi (000 Ton)
2 Luas Panen (000 Ha)
3 Produktivitas (Ku/Ha)

(3)
843
568
14,85

(4)
1.500
970
15,46

Sumber data: BPS data diolah, 2013

46
46
46

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2013

Kementerian Pertanian

Rendahnya capaian produksi kedelai tahun 2013 disebabkan antara lain: (1) Belum
tercapainya luas panen kedelai dari target 970 ribu ha hanya terealisasi 551 ribu ha
(56,78%), yang disebabkan karena mundurnya waktu tanam akibat musim kemarau
basah, sehingga lahan yang biasanya ditanam kedelai masih ditanami padi serta
kurangnya minat petani dalam menanam kedelai; (2) Sistem penyediaan benih
kedelai belum optimal, sehingga penyediaan benih tidak sesuai jadwal tanam;
(3) Harga kedelai impor lebih murah dibandingkan harga kedelai lokal, serta
kebijakan tarif dan non tarif kedelai sangat minimal sehingga mengurangi minat
petani untuk memproduksi kedelai; dan (4) Jaminan pasar yang belum pasti
(walaupun ada kebijakan harga pembelian pemerintah kedelai Rp7.400,- per kg,
namun baru berlaku pada Oktober 2013). Kegiatan yang mendukung Swasembada
Kedelai seperti Tabel 11 berikut.
Tabel 11. Kegiatan Mendukung Pencapaian Target Swasembada Kedelai
Tahun 2013
No
Kegiatan
1. SL-PTT Kedelai
2. Pengembangan Kedelai Model
3. PATB Kedelai
-Paket Teknologi Budidaya Kedelai
-Paket Mekanisasi Usaha Tani Kedelai
4. Benih Subsidi
5. Perbanyakan Benih Sumber
6. Pemberdayaan Penangkar
7. SL-PHT
8. Bantuan Sarana Pascapanen

Target Satuan Realisasi % Capaian
411.740
Ha
325.962
79,17
73,47
110.000
Ha
80.812
118.500
50
15.000
217
3.500
165
56

Ha
Unit
Ton
Ha
Ha
Unit
Paket

0
50
2.257
128
2.517
157
54

0
100,00
15,05
58,89
71,91
95,15
96,43

Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2013

Beberapa faktor yang menghambat tercapainya target produksi kedelai tahun 2013
antara lain:
(1) Kegiatan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Kedelai

belum terlaksana secara optimal, hanya terealisasi 325.962 Ha (79,17%) dari
target 411.740 Ha;
Penyebab tidak terlaksananya seluruh target kegiatan SL-PTT kedelai antara
lain karena adanya kebijakan revisi APBN Penghematan Anggaran, masa transisi
benih bersubsidi dari sebelumnya bantuan gratis (sebagian petani hanya mau
menanam bila dibantu benih gratis), varietas benih bersubsidi yang tersedia
tidak seluruhnya sesuai keinginan petani, sulitnya memperoleh benih kedelai di
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lapangan secara swadaya, keterlambatan jadwal waktu tanam, kehatian-hatian
yang tinggi dari para pelaksana di lapangan, dan menunggu terbitnya DIPA
revisi penghematan yang baru terbit 1 Oktober 2013;
(2) Pengembangan kedelai model 80.812 ha (73,47% dari target 110.000 ha);
(3) Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) yang ditargetkan seluas 118.500 ha tidak

dapat dilaksanakan karena gagal lelang; dan
(4) Dukungan benih bersubsidi hanya terealisasi 2.257 ton setara luas 56.425 ha

(15,05% dari target 15.000 ton setara luas 375 ribu ha).
Mengamati produksi kedelai nasional selama 7 tahun terakhir cukup fluktuatif, di
mana pada tahun 2007 terjadi produksi kedelai paling rendah selama periode 20052013. Meskipun capaian produksi kedelai tahun 2013 (ASEM, 2013) sedikit
mengalami penurunan dari tahun 2012 dan belum mencapai target, namun
perkembangan selama tahun 2008-2013 menunjukan trend pertumbuhan positif,
meningkat dari 776 ribu ton pipilan kering pada tahun 2008 menjadi 780 ribu ton
pipilan kering tahun 2013 atau rata-rata tumbuh sebesar 0,83% per tahun. Trend
penurunan sejak tahun 2010 sampai 2013 disebabkan pengaruh penurunan luas
tanam/luas panen yang cukup signifikan dari 722 ribu ha tahun 2009 menjadi 551
ribu ha pada tahun 2013. Keragaan produksi kedelai nasional secara umum dapat
dilihat pada Gambar 1 berikut.
Gambar 1. Produksi Kedelai di Indonesia selama Tahun 2005-2013

Sumber Data: BPS
*Angka Sementara 2013, BPS
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3.3.1.2 Produksi Gula
Produksi gula pada tahun 2013 berdasarkan angka tetap (ATAP) mencapai 2,55 juta
ton atau 90,56% (berhasil) dari target 2013 sebesar 2,82 juta ton, dengan realisasi
luas areal panen 469.228 Ha, produktivitas tebu 75,70 ton/Ha dan rendemen 7,18%.
Jika dibandingkan dengan produksi gula tahun 2012 sebesar 2,59 juta ton, maka
produksi gula tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 1,58% atau 4.100 ton.
Namun jika dibandingkan dengan sasaran 5 (lima) tahun Rencana Strategis,
produksi gula saat ini sudah mencapai 82,29% dari sasaran 3,10 juta ton GKP.
Pencapaian produksi gula tahun 2013 lebih terinci dapat dilihat pada Tabel 12
berikut.
Tabel 12. Pencapaian Sasaran Swasembada Gula Tahun 2013
No.

Uraian

1
2
3

Areal Tebu Giling (Ha)
Produksi tebu (Ton)
Produktivitas tebu
(Ton/Ha)
Rendemen (%)
Produksi hablur (Ton)
Produktivitas hablur
(Ton/Ha)
Produksi Molasess (Ton)

4
5
6
7

2012
Realisasi
451.191
31.888.827
72,10

2013
Target
Realisasi
454.297
469.228
36.343.760 35.526.070
80,00
75,70

%
103,29
97,75
94,63

8,13
2.591,688
5,90

7,75
2.816.641
6,20

7,18
2.551.024
5,44

92,65
90,57
87,74

1.434.997

1.599.125

1.631.081

101,99

Sumber data: Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, 2013

Keragaan produksi gula di Indonesia selama tahun 2005-2013 disajikan pada
Gambar 2 berikut.
Gambar 2. Produksi Gula di Indonesia selama Tahun 2005-2013

Sumber data: Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian

*) Angka Tetap, Kementerian Pertanian 2013
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Upaya pencapaian swasembada gula telah dilakukan sejak tahun 2004 melalui
kegiatan Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula Nasional yang difokuskan untuk
peningkatan produktivitas tanaman. Kegiatan utama yang dilakukan adalah bongkar
ratoon yang didefinisikan sebagai kegiatan penggantian tanaman tebu yang telah
dikepras lebih dari 3 kali dengan cara membongkar dan mengganti dengan bibit
unggul. Selain itu juga dilaksanakan perbaikan irigasi sederhana dan pengadaan alat
dan mesin pertanian. Upaya tersebut telah membuahkan hasil yang puncaknya
tercapai pada tahun 2008, produksi gula sebesar 2,70 juta ton telah dapat memenuhi
kebutuhan untuk konsumsi seluruh rumah tangga.
Namun demikian produksi gula pada tahun-tahun berikutnya sangat fluktuatif
seiring dengan perubahan prioritas kebijakan pembangunan perkebunan. Untuk
mengembalikan hal tersebut, pada tahun 2012 dilaksanakan peningkatan produksi
gula melalui pembangunan kebun bibit datar tebu/kultur jaringan, perluasan areal,
pemberdayaan petani, bantuan alat pengairan, pengadaan traktor dan implemen,
pemanfaatan dana bergulir dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) yang
didukung dengan penyediaan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas
Lapang Pembantu-TKP (TKP/PLP-TKP). Upaya tersebut berhasil mengangkat
produksi gula tahun 2012 menjadi 2,592 juta ton atau 101,87% dari target produksi
2,544 juta ton atau meningkat 16,34% dibandingkan capaian tahun 2011 yang
besarnya 2,228 juta ton. Capaian produksi tersebut dihasilkan dari areal panen tebu
seluas 451.191 ha dengan produktivitas tebu 72,10 ton/ha dengan rendemen 8,13%
dan produktivitas gula/hablur 5,90 ton/ha.
Sasaran Swasembada Gula pada tahun 2013 merupakan bagian dari target yang
telah dituangkan dalam Roadmap Swasembada Gula tahun 2010-2014 yang
bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan gula dalam negeri, baik konsumsi langsung
rumah tangga maupun industri sekaligus mengurangi defisit neraca perdagangan
gula nasional. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian sasaran
produksi gula tahun 2013 dapat berasal dari kegiatan yang dilakukan pada tahun
2012 (Tabel 13) dan kegiatan yang dilakukan 2013 (Tabel 14).
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Tabel 13. Kegiatan-Kegiatan Tahun 2012 yang turut Mendukung Pencapaian
Produksi Gula Tahun 2013
No

Kegiatan

Target

1.
2.
3.

Perluasan areal tebu (Ha)
Pembangunan KBD/kuljar (Ha)
Operasional TKP dan PL-TKP (Orang)
Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan
4.
petani (Paket)
5. Rekruitmen TKP dan PL-TKP (Orang)
Pengembangan pertanian terpadu, tebu
6.
dengan ternak (Ekor)
7. Bantuan alat pengairan (unit)
8. Pengadaan traktor dan implement (Unit)
Pemetaan kecocokan lahan untuk
9.
pengembangan tebu (Uji Adaptasi) (Paket)
10. Penilaian penangkar benih tebu (Paket)
11. Penataan varietas tebu (Paket)

6.965,00
700,00
390,00

%
Capaian
6.875,00
98,71
696,37
99,48
381,00
97,69

Realisasi

272,00

272,00

100,00

340,00

325,00

95,59

14,00

12,00

85,71

340,00
30,00

340,00
30,00

100,00
100,00

1,00

1,00

100,00

11,00
9,00

8,00
9,00

72,73
100,00

Sumber data: Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, 2013

Tabel 14. Kegiatan-Kegiatan Pencapaian Produksi Gula yang dilakukan
Tahun 2013
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kegiatan

Target

Perluasan areal tebu (Ha)
Penataan varietas (Paket)
Bongkar ratoon (Ha)
Operasional TKP dan PL-TKP (Orang)
Pemberdayaan pekebunan dan
kelembagaan (Paket)
Pengadaan traktor (Unit)
pengadaan alat tebang (paket)
sensus lahan tebu online (paket)

4.000
45
48.310
421
10
141
175
9

%
Capaian
657*)
16,43
44
97,77
24.594*)
50,91
412
97,86
10
100

Realisasi

141
175
9

100
100
100

Sumber data: Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, 2013
*) data sementara, masih bergerak.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi gula pada tahun
2013 antara lain: (1) Terjadinya konversi lahan tebu ke non tebu; (2) Ketersediaan
benih tebu bermutu yang masih kurang sesuai dengan kebutuhan petani baik dari
segi jumlah, waktu maupun ketepatan varietas; (3) Teknik budidaya usahatani tebu
yang masih belum sepenuhnya baik dalam rangka menghasilkan tebu yang manis,
bersih dan segar (MBS); (4) Proses penggilingan tebu petani yang sebagian beralih
dari gula kristal putih menjadi gula merah dikarenakan cukup tingginya harga gula
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merah. Selain itu kondisi sebagian besar mesin pabrik gula sudah tua yang
berdampak pada rendahnya rendemen tebu dan kurang efisien.
Salah satu hal penting yang perlu diprioritaskan pada masa mendatang adalah
dukungan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas tebu
dan rendemen gula. Beberapa komponen teknologi telah diidentifikasikan sebagai
faktor penentu produksi gula, yaitu penggunaan varietas unggul, penataan varietas,
pemupukan, disertai penerapan teknologi budidaya lainnya, yang pelaksanaannya
dilakukan secara bersamaan pada saat pelaksanaan bongkar ratoon. Penerapan
paket teknologi tersebut diproyeksi dapat meningkatkan produktivitas 20-45% dari
produktivitas eksisting dan meningkatkan rendemen menjadi rata-rata 8,5-9%.
Pada tahun 2014, proyeksi produksi gula sebesar 3,10 juta ton. Untuk mencapai
target tersebut, kegiatan lebih difokuskan pada rawat ratoon seluas 61.000 Ha,
bongkar ratoon seluas 8.000 Ha, perluasan tanaman tebu seluas 10.000 Ha,
pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) seluas 2.500 Ha didukung dengan bantuan
alat mesin pertanian yang meliputi: (1) Putus Akar sebanyak 168 Unit, (2) Traktor
sebanyak 119 Unit, (3) Cane Thumper sebanyak 101 Unit, (4) Conveyor sebanyak 109
Unit, (5) Cultivator sebanyak 199 Unit, dan (6) Pompa Air sebanyak 300 Unit.
Kegiatan lain adalah operasional TKP dan PL-TKP sebanyak 455 orang, sensus
database sebanyak 12 Paket dan pengawalan rendemen Pabrik Gula (PG) sebanyak
56 Paket. Selain itu ada penambahan bahan organik sebanyak 395.000.000 kg pada
kegiatan pengembangan tebu seluas 79.000 Ha; Sumur Dalam sebanyak 110 Unit;
Tenaga Kerja Klentek Sebelum Tebang (KST) untuk 200.000 Ha; Peningkatan
kapasitas dan kapabilitas SDM sebanyak 500 orang; Pengembangan Database Tebu
On-line dan Pengawalan Pendampingan untuk 10 Provinsi dan 75 Kabupaten.
Berbagai kegiatan yang diprogramkan tersebut diperhitungkan akan mampu
memenuhi target produksi gula 3,10 juta ton tahun 2014.
3.3.1.3 Produksi Daging Sapi
Produksi daging sapi tahun 2013 terealisasi sebesar 439 ribu ton atau 93,40%
dibanding sasarannya sebesar 470 ribu ton (berhasil). Produksi daging sapi yang
dimaksudkan disini adalah produksi daging yang berasal dari sapi dan kerbau. Bila
dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar 410 ribu ton, maka terdapat
kenaikan produksi daging sapi sebesar 7,07%. Sementara itu, bila dibandingkan
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dengan target lima tahun sampai akhir tahun 2014 nanti sebesar 530 ribu ton, maka
capaian produksi daging tahun 2013 sebesar 439 ribu ton atau sudah mencapai
82,83%. Melihat kondisi ini, Kementerian Pertanian cukup optimis untuk dapat
memenuhi target swasembada daging di Indonesia tahun 2014.
Perkembangan produksi daging sapi lokal selama 9 tahun terakhir (2005-2013)
menunjukkan trend kenaikan yang cukup menggembirakan mulai dari tahun 2009
hingga 2013. Menurunnya produksi daging sapi lokal pada tahun 2010, disebabkan
tingginya impor sapi bakalan dan daging sapi beku, sehingga menekan produksi
daging sapi lokal. Keragaan produksi daging sapi lokal seperti pada Gambar 3
berikut.
Gambar 3. Produksi Daging Sapi di Indonesia selama Tahun 2005-2013

Sumber data: Ditjen PKH, Kementerian Pertanian
*Meat yield daging sapi lokal
**Angka Sementara 2013, Kementerian Pertanian

Persediaan daging sapi tahun 2013 berdasarkan angka sementara sebesar 557 ribu
ton, yang terdiri dari 439 ribu ton produksi lokal dan 118 ribu ton berasal dari
impor. Sementara persediaan daging sapi tahun 2012 sebesar 505 ribu ton yang
terdiri dari 410 ribu ton produksi lokal dan 95 ribu ton berasal dari impor. Hal yang
menggembirakan bukan hanya persediaan daging yang meningkat pada tahun 2013,
tetapi produksi daging lokal juga meningkat dari 410 ribu ton pada tahun 2012
menjadi 439 ribu ton pada tahun 2013 atau terjadi peningkatan sebesar 29 ribu ton
(7,07%). Peningkatan produksi daging lokal ini belum dapat menekan proporsi
daging impor dari semula 18,81% terhadap total konsumsi daging nasional pada
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tahun 2012 meningkat menjadi 21,11% tahun 2013. Hal ini disebabkan distribusi
yang tidak efisien sebagai akibat tidak tersedianya sarana transportasi dan sarana
bongkar muat di pelabuhan yang memenuhi standar animal welfare sehingga
terjadinya penurunan bobot badan sekitar 30% serta kematian dan cacat mencapai
10%, dan adanya kebijakan menghilangkan kuota impor menjadi harga referensi.
Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Swasembada Daging Sapi di
atas yang dilaksanakan tahun 2012-2013, seperti pada Tabel 15 berikut.
Tabel 15. Kegiatan-kegiatan Tahun 2012-2013 dalam rangka Pencapaian
Swasembada Daging Sapi
No

Kegiatan

1

Penguatan sapi/kerbau betina
bunting
Pembibitan sapi potong/kerbau
Integrasi tanaman-ruminansia
Pengembangan hijauan pakan ternak
Penanaman dan pengembangan
tanaman pakan berkualitas

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Peningkatan kapasitas petugas IB,
PKB dan ATR
Produksi semen beku

2012
2.008 klp

Target
1.018 klp

2013
Realisasi
1.070 klp

%
105,11

64 klp
95 klp
140 klp
-

199 klp
231 Klp
291 klp
2.610.500
stek

165 klp
230 klp
285 klp
2.806.349
stek

82,91
99,56
97,98
107,50

2.137 orang

2.048
orang
4,32 juta
dosis
2.754 ekor
2.170 ekor
526 Unit

1.907
orang
5,19 juta
dosis
2.298 ekor
2.170 ekor
434 Unit

93,12

672.181
dosis

536.341
dosis

79,79

111 unit

103 unit

92,79

43 Paket
30 Unit

42 Paket
30 Unit

97,67
100,00

4,16 juta
dosis
5.755 ekor
7.760 ekor
3.269 unit

Pengadaan pejantan INKA
Pengembangan indukan sapi
Penguatan kelembagaan Inseminasi
Buatan (IB)
11 Penanggulangan gangguan
153.186
reproduksi pada sapi/kerbau dan
dosis
penyakit parasiter
12 Penguatan kelembagaan kesehatan
35 unit
hewan
13 Fasilitasi RPH
24 paket
14 Fasilitasi kios daging
22 Unit
Sumber data: Ditjen PKH, Kementerian Pertanian

120,12
83,44
100,00
82,51

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hampir semua komponen pendukung
pencapaian swasembada daging sapi tercapai, bahkan ada capaiannya yang lebih
dari 100% yaitu penguatan sapi/kerbau betina bunting, produksi semen beku, dan
penanaman dan pengembangan tanaman pakan berkualitas.
Disamping itu, produksi komoditas peternakan lainnya pada tahun 2013 cukup
menggembirakan dengan total daging mencapai 2,83 juta ton dengan kontribusi
tertinggi 52,33% dari daging ayam ras pedaging, terdiri dari:

54
54
54

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2013

Kementerian Pertanian

(1)

Daging sapi tahun 2013 terealisasi sebesar 439 ribu ton atau 93,40%
dibanding sasarannya sebesar 470 ribu ton. Sedangkan jika dibandingkan
dengan realisasi tahun 2012 sebesar 410 ribu ton, maka terdapat penambahan
produksi daging sapi sebesar 7,07%.

(2)

Daging kambing tahun 2013 terealisasi sebesar 66.900 ton atau 78,06%
dibanding sasarannya sebesar 85.700 ton. Sedangkan jika dibandingkan
dengan realisasi tahun 2012 sebesar 65.216 ton, maka terdapat penambahan
produksi daging kambing sebesar 2,58%.

(3)

Daging domba tahun 2013 terealisasi sebesar 45.690 ton atau 60,92%
dibanding sasarannya sebesar 74.994 ton. Sedangkan jika dibandingkan
dengan realisasi tahun 2012 sebesar 44.357 ton, maka terdapat penambahan
produksi daging domba sebesar 3%.

(4)

Daging babi tahun 2013 terealisasi sebesar 245.595 ton atau 99,40%
dibanding sasarannya sebesar 247.420 ton. Sedangkan jika dibandingkan
dengan realisasi tahun 2012 sebesar 232.143 ton, maka terdapat penambahan
produksi daging babi sebesar 5,79%.

(5)

Daging kuda tahun 2013 terealisasi sebesar 3.004 ton, jika dibandingkan
dengan realisasi tahun 2012 sebesar 2.920 ton, maka terdapat penambahan
produksi daging kuda sebesar 2,88%.

(6)

Daging ayam buras tahun 2013 terealisasi sebesar 287.438 ton atau 71,71%
dibanding sasarannya sebesar 400.806 ton. Sedangkan jika dibandingkan
dengan realisasi tahun 2012 sebesar 267.492 ton, maka terdapat penambahan
produksi daging ayam buras sebesar 7,46%.

(7)

Daging ayam ras petelur tahun 2013 terealisasi sebesar 70.652 ton, jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar 66.050 ton, maka terdapat
penambahan produksi daging ayam ras petelur sebesar 6,97%.

(8)

Daging ayam ras pedaging tahun 2013 terealisasi sebesar 1.479.811 ton, jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar 1.400.470 ton, maka
terdapat penambahan produksi daging ayam ras pedaging sebesar 5,67%.

(9)

Daging itik tahun 2013 terealisasi sebesar 30.980 ton atau 93,79% dibanding
sasarannya sebesar 33.032 ton. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi
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tahun 2012 sebesar 30.053 ton, maka terdapat penambahan produksi daging
itik sebesar 3,08%.
(10) Daging kelinci tahun 2013 terealisasi sebesar 399 ton, jika dibandingkan

dengan realisasi tahun 2012 sebesar 391 ton, maka terdapat penambahan
produksi daging kelinci sebesar 2,05%.
(11) Daging burung puyuh tahun 2013 terealisasi sebesar 7.153 ton, jika

dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar 6.941 ton, maka terdapat
penambahan produksi daging burung puyuh sebesar 3,05%.
(12) Daging merpati tahun 2013 terealisasi sebesar 642 ton, jika dibandingkan

dengan realisasi tahun 2012 sebesar 637 ton, maka terdapat penambahan
produksi daging merpati sebesar 0,78%.
(13) Daging itik manila tahun 2013 terealisasi sebesar 3.559 ton, jika dibandingkan

dengan realisasi tahun 2012 sebesar 3.559 ton, maka tidak terdapat
penambahan produksi daging itik manila.
Peningkatan produksi ternak lainnya selain daging sapi tersebut diharapkan dapat
berkontribusi dalam pencapaian swasembada daging sapi, karena adanya alternatif
konsumsi daging lain sebagai subsitusi daging sapi.
Beberapa upaya yang akan dilakukan pada tahun 2014 untuk peningkatan produksi
daging lokal antara lain: (1) penguatan dan pengembangan infrastruktur,
(2) peningkatan produksi dan produktivitas ternak, (3) penguatan regulasi untuk
mendorong pembangunan dan investasi peternakan, (4) pengembangan peternakan
melalui integrasi dan pengembangan kawasan, (5) pengembangan kelembagaan dan
SDM, (6) pengembangan teknologi, (7) pengembangan skim pembiayaan
peternakan, dan (8) pengembangan/perbaikan sistem informasi dan distribusi
produk peternakan.
3.3.1.4 Produksi Padi
Produksi padi Tahun 2013 berdasarkan angka sementara (ASEM) mencapai 71,29
juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau 98,93% dari target produksi sebesar 72,06
juta ton GKG (berhasil). Jika dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2012
sebesar 69,06 juta ton GKG, maka capaian produksi tahun 2013 naik sebesar 2,24
juta ton atau 3,24%. Apabila dibandingkan target lima tahun sampai dengan akhir
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tahun 2014 sebesar 76,57 juta ton GKG, maka posisi capaian produksi padi pada
tahun 2013 telah mencapai 93,11%.
Kenaikan produksi padi tahun 2013 dibanding tahun 2012 disebabkan karena
peningkatan luas panen 392 ribu ha (2,91%) dan kenaikan produktivitas 0,16 ku/ha
(0,31%). Sedangkan faktor penyebab belum tercapainya target 2013 antara lain:
belum optimalnya peningkatan produktivitas dari target 52 ku/ha baru mencapai
51,52 ku/ha, serta belum tercapainya target luas panen seluas 13.858 ribu ha
terealisasi 13.837 ribu ha. Belum optimalnya peningkatan produktivitas disebabkan
oleh penurunan tingkat penggunaan benih unggul bermutu, terganggunya
penyerbukan dan kualitas gabah akibat tingginya curah hujan sepanjang tahun
(iklim kemarau basah). Sedangkan belum tercapainya target luas panen disebabkan
pemanfaatan lahan lebak dan rawa berkurang karena tingginya genangan air, serta
meningkatnya pertanaman yang puso akibat serangan OPT dan banjir yang
mencapai 4.027 ha dibanding tahun 2012 yang hanya seluas 2.226 ha, dan terjadinya
konversi lahan ke non pangan (kelapa sawit) yang terjadi di Sumatera dan
Kalimantan.
Sementara itu, pelaksanaan dukungan kegiatan APBN Ditjen Tanaman Pangan yang
dialokasikan untuk meningkatkan produksi padi tahun 2013 belum seluruhnya
terealisasi secara optimal antara lain: SL-PTT terealisasi 3,729 Juta Ha (85,02% dari
target 4,386 Juta Ha), dukungan benih bersubsidi hanya terealisasi 45.102 ton setara
luas 1,85 juta ha (35,37% dari target 127,5 ribu ton setara luas 5,30 juta ha).
Dukungan kegiatan untuk pencapaian target produksi padi secara umum sudah
cukup baik, kecuali penyaluran benih bersubsidi dan perbanyakan benih padi
sumber seperti Tabel 16 berikut.
Tabel 16. Pelaksanaan Kegiatan APBN Pendukung Produksi Padi Tahun 2013
No
Kegiatan
Target
4.385.625
1. SL-PTT Padi (Ha)
- Kawasan Pertumbuhan (Ha)
289.975
- Kawasan Pengembangan (Ha)
503.750
- Kawasan Pemantapan (Ha)
3.591.900
2. Benih Bersubsidi (Ton)
127.500
3. Perbanyakan Benih Sumber (Ha)
299
4. Pemberdayaan Penangkar (Ha)
11.100
5. Bantuan Sarana Pascapanen (Paket)
482
6. SL-PHT (Unit)
2.020
7. SL Iklim (Unit)
120
Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2013
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Realisasi
3.728.724
253.719
445.328
3.029.677
45.102
225
9.878
460
1.957
116

% Capaian
85,02
87,50
88,40
84,35
35,37
75,25
88,99
95,44
96,88
96,67
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Seperti halnya pelaksanaan SL-PTT kedelai, penyebab tidak tercapainya target
pelaksanaan SL-PTT padi hingga 100% antara lain karena adanya kebijakan revisi
APBN (Penghematan Anggaran), masa transisi benih bersubsidi dari sebelumnya
bantuan gratis, varietas benih subsidi yang tersedia tidak seluruhnya sesuai
keinginan petani, keterlambatan jadwal waktu tanam, dan kehatian-hatian yang
sangat tinggi dari para pelaksana di lapangan serta menunggu terbitnya DIPA revisi
APBN-P penghematan yang baru terbit 1 Oktober 2013.
Perkembangan produksi padi selama periode tahun 2008-2013 menunjukan trend
pertumbuhan yang positif, meningkat dari 60,33 juta ton pada tahun 2008 menjadi
71,29 juta ton GKG tahun 2013 atau rata-rata tumbuh 3,59% atau sebesar 2,28 juta
ton per tahun. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh kenaikan produktivitas dari
48,94 ku/ha tahun 2008 menjadi 51,36 ku/ha tahun 2013, serta luas panen 12,327
juta ha tahun 2008 menjadi 13,837 juta ha tahun 2013.
Gambar 4. Produksi Padi di Indonesia selama Tahun 2005-2013

Sumber Data: BPS
*Angka Sementara 2013 BPS

Pada tahun 2013, dalam rangka mendukung pencapaian produksi dilaksanakan
kegiatan penurunan susut hasil padi melalui bantuan sarana sebanyak 460 paket
atau 95,44% dari target 482 paket. Secara keseluruhan susut hasil yang berhasil
diturunkan sebesar 0,05% dari target penurunan susut hasil padi sebesar 1,53%.
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3.3.1.5 Produksi Jagung
Produksi jagung tahun 2013 berdasarkan ASEM 2013 mencapai 18,51 juta ton
pipilan kering atau 93,32% dari target 18,83 juta ton pipilan kering (berhasil).
Namun bila dibandingkan dengan produksi tahun 2012 mengalami penurunan
sebesar 880 ribu ton (4,53%). Sementara itu jika dibandingkan dengan target lima
tahun sampai dengan akhir tahun 2014 sebesar 20,82 juta ton posisi capaian tahun
2013 ini sudah mencapai 88,90%. Berdasarkan kontribusi kegiatan yang
berdampak langsung pada pencapaian produksi jagung (Tabel 17), tampak bahwa
seluruh kegiatan mendukung pencapaian swasembada jagung berkelanjutan
hampir memenuhi target yang ditetapkan.
Tabel 17. Kegiatan
Mendukung
Berkelanjutan
No

Kegiatan

1.

SL-PTT jagung (ha)

2.

3.
4.

Peningkatan produksi jagung di NTT
(Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah/MBR) (ha)
Benih bersubsidi (ton)
Perbanyakan benih sumber (ha)

5.
6.

Pencapaian

Swasembada

Target

Realisasi

Jagung
% Capaian

235.380

195.563

83,08

10.500

9.000

85,71

9.500
123

970
112

10,21
91,06

SL-PHT (unit)

315

307

97,46

SL Iklim (unit)

72

72

100

7. Bantuan sarana pascapanen (paket)
92
Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2013

87

94,57

Dalam rangka mendukung pencapaian produksi jagung tahun 2013, didistribusikan
bantuan sarana susut hasil sebanyak 87 paket atau 94,57% dari target 92 paket.
Bantuan sarana tersebut dapat menurunkan susut sebesar 0,10% dari target
penurunan susut hasil jagung sebesar 0,25%. Dibandingkan dengan tahun 2012,
dimana susut hasil yang dapat diturunkan hanya sebesar 0,01%, maka bantuan
sarana penurunan susut hasil tahun 2013 mampu meningkatkan pengamanan hasil
jagung sebesar 2.820 ton.
Bila diperhatikan capaian produksi jagung sejak tahun 2005 sampai dengan 2012
menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Trend ini minimal menunjukan
bahwa peluang mempertahankan swasembada jagung sangat besar di tahun-tahun
mendatang. Pada tahun 2013 produksi sedikit menurun sebesar 877 ribu ton
(4,52%), disebabkan penurunan luas panen sebesar 100 ribu ha (2,53%) dari tahun
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2012, demikian pula produktivitas rata-rata menurun 1 ku/ha (2,04%) dibanding
tahun 2012. Bila dibandingkan target lima tahun hingga akhir tahun 2014 sebesar
20,82 juta ton, maka posisi capaian produksi jagung pada tahun 2013 sudah
mencapai 88,90%. Keragaan produksi jagung, secara rinci dapat dilihat pada
Gambar 5 berikut.
Gambar 5. Produksi Jagung di Indonesia selama Tahun 2005-2013

Sumber Data: BPS

*Angka Sementara 2013, BPS

Faktor penyebab menurunnya luas panen disebabkan iklim kemarau basah
sepanjang tahun 2013, sehingga petani cenderung memilih bertanam padi, dan
terjadi kompetisi dengan komoditas lain (ubikayu) di beberapa provinsi antara lain
di Lampung dan Sumatera Utara, serta meningkatnya luas pertanaman yang
mengalami puso (gagal panen). Penurunan produktivitas disebabkan antara lain
oleh penyerbukan yang tidak optimal karena curah hujan yang tinggi, penurunan
persentase tingkat penggunaan benih unggul bermutu, dan penurunan penggunaan
golongan varietas dengan potensi produksi tinggi (VPT).
Sementara itu, pelaksanaan dukungan kegiatan APBN Kementerian Pertanian untuk
meningkatkan produksi jagung tahun 2013 belum seluruhnya terealisasi secara
optimal. Kegiatan SL-PTT yang semula seluas 260.000 ha direvisi akibat
penghematan anggaran menjadi 235.380 ha, dan terealisasi 195.563 ha (83,08%),
serta dukungan benih bersubsidi yang dialokasikan 9.500 ton setara luas 380 ribu ha
terealisasi hanya 970 ton setara luas 38.794 ha (10,21%). Kebanyakan petani masih
berharap bantuan benih gratis, sehingga realisasi benih bersubsidi masih rendah.
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Apabila mengacu kepada kebutuhan jagung rata-rata nasional sebesar 16,30 juta ton
per tahun dan dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2013 sebesar 18,51 juta
ton, maka kebutuhan jagung dalam negeri sudah tercukupi dan masih tersedia stok
2,21 juta ton pipilan kering. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berpeluang untuk
mengekspor jagung ke negara lain dan pangsa pasar yang berpotensi ekspor
diantaranya Argentina, India, Amerika Serikat, Brazil dan Myanmar.
Upaya pengamanan pertanaman dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan
(OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dilaksanakan melalui kegiatan
penguatan pengamatan, peramalan dan gerakan pengendalian OPT dengan pola Spot
Stop telah berhasil menekan luas pertanaman yang terkena serangan OPT dan DPI.
Luas pertanaman jagung tahun 2013 yang terkena serangan OPT dan DPI seluas
43.878 ha atau 1,08%, dari total luas pertanaman. Luas serangan tersebut bila
dibandingkan tahun 2012 menurun 0,28% (12.736 ha).
3.3.1.6

Dukungan dalam Upaya Pencapaian Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan

Selain dilaksanakan melalui program-program utama yang terkait secara langsung
dengan komoditas swasembada dan swasembada berkelanjutan (padi, jagung dan
kedelai melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan,
gula melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dan daging melalui Program Peningkatan
Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Pangan Hewani yang Sehat, Aman, Utuh
dan Halal), target swasembada dan swasembada berkelanjutan juga didukung oleh
sejumlah program lainnya yang tidak secara langsung difokuskan untuk satu
komoditas, tetapi ditujukan untuk kesemua komoditas target swasembada dan
swasembada berkelanjutan. Program-program tersebut adalah:
(1) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Program ini memfasilitasi sarana dan prasarana di sub sektor tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam rangka penunjang pencapaian
produksi komoditas swasembada dan swasembada berkelanjutan serta
komoditas unggulan lainnya. Kegiatan dimaksud antara lain seperti terlihat
pada Tabel 18 berikut.
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Tabel 18. Indikator Sasaran Kegiatan-kegiatan pada Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Tahun 2013
yang Mendukung Pencapaian Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan
No
1.

Indikator Sasaran Kegiatan
Berkembangnya metode SRI yang dilaksanakan
oleh petani/kelompok tani (Ha)
Berkembangnya optimasi lahan pertanian yang
dilaksanakan oleh petani/kelompok tani (Ha)
Tercetaknya areal sawah yang dimanfaatkan untuk
kegiatan usahatani padi (Ha)
Terlaksananya perluasan areal pertanian pada
kawasan hortikultura, perkebunan, dan peternakan
(Ha)
Terlaksananya perluasan areal hortikultura yang
dilaksanakan oleh petani/kelompok tani (Ha)
Terlaksananya perluasan areal Perkebunan yang
dilaksanakan oleh petani/kelompok tani (Ha)
Terlaksananya perluasan areal tebu yang
dilaksanakan oleh petani/kelompok tani (Ha)
Terlaksananya perluasan areal Peternakan yang
dilaksanakan oleh petani/kelompok tani (Ha)
Terbangunnya dan terlaksananya rehab jaringan
irigasi seluas yang dimanfaatkan petani/kelompok
tani untuk kegiatan usaha tani (Ha)
Terlaksananya
penyediaan
alsintan
yang
digunakan petani/kelompok tani (Unit)
Penyaluran pupuk bersubsidi sesuai 6 (enam)
tepat (Ton)
x Urea
x SP36
x ZA
x NPK
x Organik

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Terbangunnya
dan
terlaksananya
pembangunan UPPO untuk penyediaan
kebutuhan pupuk organik (Unit)
BLM PUAP yang digunakan gapoktan untuk
membiayai kegiatan usahatani baik on farm
maupun off farm (gpktn)

Target
205.800

Realisasi
205.400

% Capaian
99,81

253.660

253.321

99,87

62.275

55.558

84,39

2.020

2.020

100,00

6.720

6.720

100,00

3.000

3.000

100,00

3.049

3.049

100,00

550.000

536.610

97,57

6.505

6.505

100,00

3.860.101
805.396
1.075.000
2.131.224
739.329

3.878.794
820.186
1.044.810
2.259.106
760.363

100,48
101,84
97,19
106,00
102,85

360

359

99,72

3.300

3.300

100,00

Sumber data: Ditjen Prasarana dan Sarana, Kementerian Pertanian, 2013

Dari dukungan sarana dan prasarana tersebut diatas, capaian dan kontribusi
yang dihasilkan adalah:
(a)

Berkembangnya metode System of Rice Intensification (SRI) di TA. 2013
mencapai 205.400 Ha dari target 205.800 Ha, sementara realisasi di TA.
2012 mencapai 57.551 Ha. Kontribusi dari metode SRI ini diperkirakan
dapat menghasilkan produksi padi rata-rata 1-1,5 ton/ha dalam satu
musim;
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(b)

Berkembangnya optimasi lahan pertanian di TA. 2013 mencapai 253.321
Ha dari target 253.660 Ha, sementara realisasi di TA. 2012 mencapai
199.068 Ha. Pelaksanaan kegiatan optimasi lahan pertanian difokuskan
untuk mendukung sub sektor tanaman pangan, dengan kontribusi
diperkirakan dapat menghasilkan produksi rata-rata 1-1,5 ton/ha dalam
satu musim;

(c)

Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan melalui
kegiatan cetak sawah di TA. 2013 mencapai 55.528 Ha dari target 62.275
ha, sementara realisasi di TA. 2012 mencapai 98.365 Ha. Kontribusi dari
kegiatan ini diasumsikan menghasilkan produksi rata-rata 2,5 ton/Ha pada
tahun pertama;

(d)

Meningkatnya

luas

areal

pertanian

pada

kawasan

hortikultura,

perkebunan dan peternakan dilaksanakan melalui kegiatan perluasan
areal hortikultura, perkebunan, tebu dan peternakan. Kegiatan perluasan
areal hortikultura di TA. 2013 mencapai 2.020 ha dari target 2.020 ha,
sementara realisasi di TA. 2012 mencapai 4.175 ha. Kontribusi dari
kegiatan ini adalah meningkatkan areal tanam komoditas hortikultura
unggulan nasional dan lokal. Kegiatan perluasan areal Perkebunan di TA.
2013 mencapai 6.720 ha dari target 6.720 ha, sementara realisasi di TA.
2012 mencapai 8.961 ha. Kontribusi dari kegiatan ini adalah meningkatkan
areal tanam komoditas perkebunan unggulan nasional dan lokal. Kegiatan
perluasan areal Tebu di TA. 2013 mencapai 3.000 ha dari target 3.000 ha
(di TA. 2012 tidak dialokasikan secara khusus untuk perluasan areal tebu).
Kontribusi dari kegiatan ini adalah meningkatkan areal tanam komoditas
perkebunan khususnya tebu, diperkirakan dengan asumsi bahwa
komoditas tebu menghasilkan produktivitas rata-rata 60 ton/ha/tahun.
Kegiatan perluasan areal peternakan di TA. 2013 mencapai 3.049 ha dari
target 3.049 ha, sementara realisasi di TA. 2012 mencapai 3.221 ha.
Kontribusi dari kegiatan ini adalah tersedianya hijauan makanan ternak
dalam jumlah cukup dan berkualitas pada areal peternakan. Diperkirakan
dengan asumsi bahwa kegiatan perluasan areal peternakan berupa
komoditas rumput gajah dapat menghasilkan rumput segar dengan
produktivitas 200 ton/ha/tahun;
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(e)

Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi
pertanian melalui kegiatan pengembangan jaringan irigasi mencapai
536.610 ha dari target 550.000 ha. Kontribusi ini terhadap total
peningkatan produksi tahun 2013 diperkirakan sebesar 742.577 ton GKP
dengan asumsi peningkatan luas tanam sebesar 30% dengan produktvitas
5,1 ton/ha;

(f)

Penyediaan alsintan melalui bantuan alsin traktor roda 2, pompa air, rice
transplanter, chopper dan cultivator mencapai 6.505 unit dari target 6.505
unit. Kontribusi dari kegiatan ini adalah meningkatkan kepemilikan
alsintan oleh kelompok tani/UPJA untuk mempercepat pengolahan tanah
dan penyediaan air irigasi. Traktor roda dua akan dapat mengolah lahan
pertanian seluas 79.920 ha dan pompa air akan dapat mengairi lahan
pertanian seluas 50.050 ha;

(g)

Penyediaan pupuk organik melalui pembangunan UPPO mencapai 359 unit
dari target 360 unit. Kontribusi kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan
pupuk organik anggota kelompok tani, mendukung kegiatan SRI di lokasi
setempat atau masyarakat;

(h)

Penyaluran pupuk bersubsidi yang terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK
dan pupuk organik mencapai 8.763.259 ton dari target 8.611.050 ton.
Kontribusi kegiatan ini terhadap peningkatan produksi padi adalah
menjamin

ketersediaan

pupuk

dalam

menjaga/meningkatkan

produktivitas padi di areal sawah yang mendapat pupuk.
(2) Program Pengembangan
Kelembagaan Petani

Sumberdaya

Manusia

Pertanian

dan

Selain sarana dan prasarana fisik, pencapaian produksi dalam rangka
mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan juga didukung oleh
fasilitasi kelembagaan penyuluhan dan pelayanan penyuluhan seperti:
(a)

Kompetensi aparatur di sektor pertanian yang meningkat kompetensinya
sebanyak 90,15% (dari target 19.043 orang aparatur sektor pertanian
terealisasi 17.168 orang) dan non aparatur di sektor pertanian yang
meningkat kompetensinya 85,88% (dari target 16.528 orang non aparatur
terealisasi 14.195 orang non aparatur);
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(b)

Kinerja ketenagaan penyuluhan yang meningkat kinerjanya sebesar
100,80% dari target 49.282 orang tenaga penyuluh, terealisasi 49.677
orang tenaga penyuluh;

(c)

Kompetensi aparatur fungsional pertanian melalui pendidikan tinggi
pertanian 113,68% dari target 2.676 orang atau 3.042 orang;

(d)

Ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausahawan
muda (meningkatnya kompetensi peserta didik menengah pertanian)
mencapai 95,21% dari target 18.230 orang tenaga teknis menengah
pertanian dan calon wirausahawan muda, terealisasi 17.357 orang tenaga
teknis menengah pertanian dan calon wirausahawan muda;

(e)

Kemandirian (kapasitas) kelembagaan petani sebesar 96,73% dari target
10.556 unit kelembagaan petani atau 10.211 unit kelembagaan petani; dan

(f)

Kualitas (kapasitas) kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian
sebesar 99,27% dari target 1.644 unit kelembagaan pemerintah di bidang
SDM pertanian atau 1.632 unit. Kegiatan fasilitasi ini antara lain seperti
terlihat pada Tabel 19 berikut.

Tabel 19. Indikator Sasaran Kegiatan-kegiatan pada Program Pengembangan
Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani Tahun
2013 yang Mendukung Pencapaian Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan
No.
1.

Indikator Sasaran Kegiatan

Jumlah aparatur di sektor pertanian meningkat
kompetensinya (orang)
Jumlah non aparatur di sektor pertanian yang
2.
meningkat kompetensinya (orang)
Jumlah ketenagaan penyuluhan di sektor
3.
pertanian yang meningkat kinerjanya (orang)
Jumlah aparatur fungsional pertanian yang
4.
meningkat kompetensinya (orang)
Jumlah tenaga teknis menengah pertanian dan
5.
calon wirausaha muda di sektor pertanian yang
tersedia (orang)
Jumlah kelembagaan petani yang meningkat
6.
kemandiriannya (unit)
Jumlah kelembagaan pemerintah di bidang SDM
7.
pertanian
Sumber data: Badan PPSDMP, Kementerian Pertanian, 2013

Target

Realisasi

% Capaian

19.043

17.168

90,15

16.528

14.195

85,88

49.282

49.677

100,80

2.676

3.042

113,68

18.230

17.357

95,21

10.556

10.211

96,73

1.644

1.632

99,27

Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah berjalan dengan sangat baik
dengan capaian berkisar 85,88-113,68% dari target yang ditetapkan. Dengan
demikian seyogyanya fasilitasi kelembagaan penyuluhan dan pelayanan
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penyuluhan benar-benar dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap
capaian produksi komoditas mendukung swasembada dan swasembada
berkelanjutan.
(3) Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan penciptaan varietas unggul
tanaman dan ternak. Pada tahun 2013 Kementerian Pertanian telah merakit dan
melepas 11 Varietas Unggul Baru (VUB), antara lain: 5 varietas padi, 4 varietas
jagung, dan 2 varietas kedelai. Selain itu, dalam rangka pencapaian target
swasembada gula, Kementerian Pertanian telah menghasilkan bahan tanam/
benih sumber, teknologi budidaya, varietas, dan rekomendasi kebijakan untuk
meningkatkan produksi gula nasional. Untuk pencapaian swasembada daging
sapi telah dilaksanakan penyebaran pejantan sapi unggul PO sebanyak 19 ekor
sebagai sumber semen dan pejantan pemacek.
Secara ringkas gambaran kegiatan penciptaan teknologi dan varietas unggul
berdaya saing yang dilakukan dapat lebih diperinci sebagai berikut:
Padi. Selama tahun 2013 telah dilepas sebanyak 5 VUB padi (inbrida maupun
hibrida) yang sesuai untuk lahan sawah, yaitu: (a) Varietas Inpari 31, Inpari 32
HDB, dan Inpari 33 untuk padi inbrida, serta (b) varietas HiPa 18 dan HiPa 19
untuk padi hibrida. Pencapaian produksi padi tahun 2013 juga merupakan
kontribusi dari VUB padi yang dilepas dari tahun-tahun sebelumnya.
Jagung. Selama tahun 2013 telah dilepas 4 VUB jagung hibrida dengan nama
varietas Bima 17, Bima 18, URI-1 dan URI-2. Jagung hibrida varietas Bima 17
memiliki potensi hasil 13,6 ton/ha pipilan kering pada kadar air 15%,
sedangkan rata-rata hasilnya 11,8 ton pipilan kering pada kadar air 15%. Umur
panen 95 Hari Setelah Tanam (HST), warna biji kuning orange dan tipe biji semi
mutiara yang biasanya disukai oleh konsumen. Keunggulan utamanya potensi
hasil tinggi, tahan rebah, tongkol besar dan hasilnya stabil pada lingkungan luas.
Keunggulan lain tahan penyakit bulai serta toleran penyakit karat dan bercak
daun. Sedangkan jagung hibrida varietas Bima 18 memiliki potensi hasil 13,6
ton/ha pipilan kering pada kadar air 15%, sedangkan rata-rata hasilnya 11,8 ton
pipilan kering pada kadar air 15%. Umur panen 94 HST, warna biji kuning
oranye dan tipe biji mutiara yang biasanya disukai oleh konsumen. Keunggulan
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utamanya potensi hasil tinggi, tahan rebah, tongkol besar dan hasilnya stabil
pada lingkungan luas. Keunggulan lain tahan penyakit bulai, toleran penyakit
karat dan bercak daun.
Jagung Pulut URI-1 memiliki rata-rata hasil 7,8 ton/ha, potensi hasil 9,4 ton/ha,
tongkol besar, kelobot menutup dengan baik, agak tahan terhadap penyakit
bulai, tipe biji dent, dan warna biji putih. Sedangkan jagung Pulut URI-2 memiliki
rata-rata hasil 7,3 ton/ha, potensi hasil 9,2 ton/ha, tongkol besar, kelobot
menutup dengan baik, agak tahan penyakit bulai, tipe biji flint, dan warna biji
putih.
Kedelai. Selama tahun 2013 telah dilepas 2 VUB kedelai hitam dengan nama
varietas Detam 3 Prida dan Detam 4 Prida. VUB kedelai Detam 3 Prida
merupakan hasil seleksi persilangan Galur W9837 dengan Cikuray 66. Potensi
hasil biji tinggi hingga 3,2 ton/ha, sedangkan rata-rata hasil mencapai 2,9
ton/ha. Sifat keunggulan lainnya yaitu berumur genjah sekitar 75 hari, serta
agak toleran rebah dan agak toleran kekeringan pada fase reproduktif.
VUB kedelai Detam 4 Prida merupakan hasil seleksi persilangan Galur W9837
dengan 100H-236. Potensi hasil biji tinggi hingga 2,9 ton/ha, sedangkan ratarata hasil mencapai 2,5 ton/ha. Sifat keunggulan lainnya yaitu berumur genjah
sekitar 76 hari, toleran kekeringan pada fase reproduktif, serta agak tahan
terhadap hama penghisap polong dan penyakit karat.
Kedua varietas unggul kedelai tersebut merupakan varietas unggul kedelai
hitam pertama di Indonesia yang berumur genjah, berguna untuk bahan baku
pembuatan kecap, di mana kecap yang dihasilkan dalam suatu uji rasa oleh
beberapa panelis terpilih sangat disukai. Bahkan, tidak hanya sebagai bahan
baku kecap, kedua varietas tersebut dapat dikembangkan untuk mengantisipasi
kekeringan akibat dampak perubahan iklim. Masalah kekeringan yang
merugikan petani dapat dikurangi melalui penggunaan varietas kedelai yang
berumur genjah serta toleran kekeringan, khususnya pada periode terkritis
yakni fase reproduktif.
Benih sumber sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan benih pengguna
yang memenuhi persyaratan mutu yang baik. Kementerian Pertanian telah
memproduksi benih sumber terutama padi, jagung, dan kedelai untuk kelas
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benih penjenis (breeder seed atau BS), benih dasar (foundation seed atau FS), dan
benih pokok (stock seed atau SS). Kementerian Pertanian sampai dengan 2013,
telah menghasilkan benih sumber tanaman pangan yang terdiri dari 30 ton
benih padi, 18 ton benih kedelai, dan 8,9 ton benih jagung.
Selain itu, teknologi budidaya tanaman pangan dan alsintan, telah dirakit
sebanyak 9 teknologi budidaya padi, jagung, dan kedelai guna menunjang upaya
peningkatan produksi tanaman pangan. Teknologi tersebut sudah menjadi
bahan publikasi yang disajikan dalam bentuk leaflet. Adapun teknologi tanaman
pangan yang telah dirakit antara lain: Penggunaan Lampu Perangkap sebagai
Alat Monitoring Hama, Prospek Pengembangan Padi Gogo IP 200, Pengelolaan
Tanaman Terpadu (PTT) Padi Sawah Irigasi, Pengelolaan Tanaman Terpadu di
Lahan Rawa Lebak, Pengendalian Penyakit Kresek Hawar Daun Bakteri (HDB),
Penangkaran Benih Jagung Hibrida Silang Tiga Jalur Berbasis Komunitas, Pupuk
“SANTAP-NM” (dalam bentuk curah, tidak dalam butiran), Iletrisoy-pupuk hayati
untuk peningkatan produksi kedelai, dan alat dan mesin pertanian (Indo Jarwo
Transplanter dan Indo Combine Harvester). Kementerian Pertanian juga telah
mengembangkan teknologi pemupukan unggulan berupa PUTS (Perangkat Uji
Tanah Sawah), PUTR (Perangkat Uji Tanah Rawa), dan PUP (Perangkat Uji
Pupuk).
Kementerian Pertanian sejak tahun 2007 menyusun atlas kalender tanam
tanaman padi sebagai panduan waktu tanam padi bagi penyuluh dan petani
setiap kecamatan seluruh Indonesia. Pada tahun 2013, pengembangan kalender
tanam sampai pada tahapan pengembangan Sistem Informasi Katam Terpadu
(SI Katam Terpadu) untuk tanaman padi dan palawija (jagung dan kedelai) pada
lahan sawah level kecamatan di seluruh Indonesia. Informasi ini dikemas dalam
bentuk sistem informasi berbasis website. Pengembangan Sistem Kalender
Tanam Terpadu bersifat interaktif diharapkan dapat mempermudah dan
mempercepat pengguna mengakses informasi kalender tanam.
Gula. Dalam rangka mendukung swasembada gula Kementerian Pertanian
melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas
tebu dan rendemen gula. Penanganan aspek perbenihan (perbanyakan massal)
dan teknik budidaya sesuai Good Agricultural Practices (GAP) dan Good
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Management Practices (GMP) secara terintegrasi sangat diperlukan. Tiga
komponen teknologi telah diidentifikasi sebagai faktor penentu produksi gula,
yaitu penggunaan varietas unggul, penataan varietas, pemupukan, disertai
penerapan teknologi budidaya lainnya yang pelaksanaannya dilakukan secara
bersamaan pada saat pelaksanaan bongkar ratoon. Penerapan paket teknologi
tersebut diproyeksi dapat meningkatkan produktivitas sebesar 20-45% dari
produktivitas eksisting dan meningkatkan rendemen menjadi rata-rata 8,5-9%.
Dukungan penelitian dan pengembangan terhadap pencapaian swasembada gula
adalah sebagai berikut: bahan tanam/benih sumber, teknologi budidaya (pupuk
organik C juncea dan 30% pupuk cair Si; teknik pembibitan tebu yang
menghasilkan daya tumbuh bibit (budchip dan budset) tinggi; peta sebaran
varietas tebu berdasarkan tipologi lahan dan tipe tingkat kemasakannya;
teknologi budidaya/sistem juring ganda dan rawat ratoon yang mendukung
pertumbuhan; produksi dan rendemen optimal di lahan kering; waktu tanam
tebu yang dapat meningkatkan produksi dan rendemen tebu di lahan kering;
dan teknologi enzimatis untuk meningkatkan rendemen dan mutu gula),
varietas, dan rekomendasi kebijakan.
Daging. Untuk swasembada daging tahun 2013 telah disebarkan bibit sumber
sapi Unggul PO sebanyak 242 ekor dari target sebanyak 235 ekor (102%). Dari
populasi tersebut 28 ekor merupakan sapi unggul pejantan yang siap disebar.
Untuk tahun 2013 jumlah Pejantan unggul sapi PO yang telah disebarkan
sebanyak 19 ekor di empat provinsi yaitu: Jawa Timur, Jawa Tengah,
DI. Yogyakarta dan Sumatera Barat. Pejantan unggul sapi PO yang disebarkan
digunakan sebagai sumber semen dan pejantan pemacek. Kemudian dilakukan
evaluasi produksi dan pengelolaan pejantan unggul sapi PO pada stakeholder.
Kegiatan ini dilakukan dengan cara survei, koordinasi dan sosialisasi di
beberapa provinsi dan stakeholder yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat, Kalimantan Timur dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) perbibitan sapi
potong, BIB Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan
Timur. Koordinasi dan sosialisasi dilakukan dengan stakeholder yaitu UPT
perbibitan sapi potong, BIB atau BIB Daerah, kelompok peternak pembibitan
sapi potong atau Village Breeding Center (VBC) untuk mendapatkan informasi
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kebutuhan dan pemanfaatan pejantan sapi PO hasil seleksi Loka Penelitian Sapi
Potong, baik sebagai sumber semen beku atau pejantan pemacek.
(4) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran
dan Ekspor Hasil Pertanian
Dukungan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,
Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian terhadap capaian swasembada dan
swasembada berkelanjutan dapat dilihat pada Tabel 20 berikut.
Tabel 20. Kegiatan pada Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing,
Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian dalam
mendukung
Pencapaian
Swasembada
dan
Swasembada
Berkelanjutan Tahun 2013
No
1.
2.
3.
4.

Kegiatan
Pengembangan pengolahan hasil tanaman
pangan (kelompok usaha/unit)
Pengembangan pengolahan hasil perkebunan
(kelompok usaha/unit)
Pengembangan pengolahan hasil peternakan
(kelompok usaha/unit)
Pengembangan pengolahan hortikultura
(kelompok usaha/unit)

Target

Realisasi

301

298

%
Capaian
99,00

134

130

97,01

173

195

112,72

74

104

140,54

Sumber data: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian, 2013

Dari tabel diatas, jumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang
disalurkan sebanyak 298 unit terdiri atas penggilingan padi 298 unit yang
disalurkan ke 117 kabupaten/kota di 30 provinsi. Jumlah sarana pengolahan
hasil perkebunan yang disalurkan sebanyak 130 unit, dan 10 unit diantaranya
adalah sarana pengolahan gula yang tersalur ke 10 kabupaten/kota di 5 provinsi
untuk mendukung swasembada gula. Sarana pengolahan hasil peternakan yang
disalurkan sebanyak 195 unit, sementara itu jumlah sarana pengolahan hasil
hortikultura yang disalurkan sebanyak 104 unit.
(5) Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan
Keamanan Hayati
Program ini tidak secara langsung mendukung pencapaian swasembada dan
swasembada berkelanjutan karena lebih bersifat penyiapan kebijakan
perkarantinaan dan keamanan hayati yang salah satunya berdampak pada
pengaturan lalu lintas media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina
(HPHK) dan media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
(OPTK).
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Peraturan perundangan perkarantinaan yang terbit tahun 2012 seperti:
Permentan No. 42/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk
Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara
Republik Indonesia dan Permentan No. 43/2012 tentang Tindakan Karantina
Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah
Negara Republik Indonesia sangat berdampak pada penurunan volume impor
buah dan sayur segar sampai dengan tahun 2013 seperti terlihat pada Tabel 21
dan Tabel 22 berikut:
Tabel 21. Volume Impor Buah dan Sayur Segar Sebelum dan Setelah
Implementasi Permentan No. 42 dan No. 43 Tahun 2012
No.
1
2

Komoditas
Buah Segar
Sayur

Volume Impor (Kg)
2011
2012
2013
1.167.356.601
842.644.131
494.427.739
767.003.814
755.644.643
668.531.954

Sumber: E-Plaq System, Badan Karantina, Kementerian Pertanian

Gambar 6. Trend Penurunan Volume Buah dan Sayur Segar Impor Tahun
2011-2013

Tabel 22. Volume Impor Umbi Lapis Segar Tahun 2011 - 2013
No.
Komoditas
Volume Impor (Kg)
2011
2012
2013
1 Bawang Putih
430.468.207
458.472.524
462.680.761
2 Bawang Merah
149.406.189
91.137.290
57.931.911
3 Bawang Bombay
88.136.521
70.658.718
67.218.739
TOTAL
668.010.917 620.268.532 587.831.411
Sumber: E-Plaq System, Badan Karantina, Kementerian Pertanian
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Gambar 7. Trend Penurunan Volume Umbi Lapis Impor Tahun 2011 – 2013

Berdasarkan Tabel 21 dan Tabel 22 di atas terlihat bahwa implementasi Permentan
No. 42 dan No. 43 Tahun 2012 mampu menurunkan volume impor buah segar
sebesar 57,64% dan volume impor sayur turun sebesar 12,84%. Adapun khusus
untuk umbi lapis segar juga mengalami trend penurunan volume impornya sebesar
12,00%.
Dengan menurunnya volume impor buah segar dan sayur segar berdampak pada
penurunan cakupan pengawasan impor buah dan sayur segar sehingga dapat lebih
mengefektifkan pengawasan risiko terhadap masuk dan menyebarnya OPTK yang
terus cenderung meningkat. Menurunnya volume impor buah dan sayur segar
tentunya juga akan mendukung terhadap daya saing buah dan sayur lokal ke pasar
global.
Badan Karantina Pertanian tahun 2013 telah melakukan sertifikasi karantina
komoditas tumbuhan dan produknya dengan frekuensi: Impor: 92.269 kali;
Ekspor: 106.113 kali, Domestik Masuk: 89.313 kali, Domestik Keluar: 165.299
kali, dengan total sertifikat sebanyak 446.994 kali. Sedangkan untuk komoditas
hewan dan produknya adalah Impor: 35.773 kali, Ekspor: 17.965 kali, Domestik
Masuk: 117.963 kali, Domestik Keluar: 241.579 kali, dengan total sertifikat
sebanyak 413.280 kali, sehingga totalnya 866.274 kali. Adapun trend sertifikasi
selama 5 tahun terakhir seperti pada Tabel 23 berikut:
Tabel 23. Frekuensi Sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan
Pada Tahun 2009 – 2013
Sertifikasi
Karantina Hewan
Karantina Tumbuhan
TOTAL

2009
291.358
257.388
548.746

Frekuensi (kali)
2010
2011
2012
324.884
329.614
654.498

417.975
341.961
759.936

443.401
468.492
911.893

2013
413.280
452.994
866.274

Sumber Data: Badan Karantina, Kementerian Pertanian
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Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap media pembawa wajib periksa
karantina impor pada tahun 2013, maka Badan Karantina Pertanian telah berhasil
mendeteksi POSITIF dan menangkal sejumlah OPTK seperti terlihat pada Tabel 24
berikut:
Tabel 24.
NO
1

Hasil Deteksi Positif Temuan OPTK
Tumbuhan Asal Luar Negeri Tahun 2013

NAMA OPTK
Burkholderia glumae

MP OPTK
Benih Padi

ASAL
Cina, Filipina

2

Pantoea stewartii

Bibit Jagung

3

Rhadococcus fascians

Bibit Petunia

Thailand,
India
Jepang

4

Pseudomonas
syringae pv.syringae

Benih Caisim
Benih
Lettice
dan Bunga Kol
Benih Jagung
Barley
Benih Paprika

5

Clavibacter
michiganensis subsp.
michiganensis

New Zealand
China
Thailand
Jerman
Italia,
Thailand

terhadap

Benih/Bibit

ENTRY POINT
Balai
Besar
Karantina
Pertanian (BBKP) Tanjung
Priok
BBKP Tanjung Priok
Balai Karantina Pertanian
(BKP) Yogyakarta
BBKP Tanjung Priok
BBKP Surabaya
BBKP Tanjung Priok
BBKP Soekarno-Hatta
BBKP Tanjung Priok

Sumber Data: Badan Karantina, Kementerian Pertanian

Sedangkan HPHK yang terdeteksi positif dan tertangkal melalui media pembawa
HPHK (sapi, anjing) antara lain Brucellosis, Rabies, Surra, Enzootic Bovine Leukosis
(EBL), Infectious Bovine Rhinotacheitis (IBR), Bovine Viral Diarrhea (BVD) dan
Leptospira melalui BBKP Tanjung Priok, BKP Kelas I Bandar Lampung, BKP Kelas I
Balikpapan, BKP Kelas I Kupang, BKP Kelas II Pangkal Pinang, Stasiun Karantina
Pertanian (SKP) Kelas I Samarinda, SKP Kelas II Ende, dan SKP Kelas II Mamuju.
Pada tahun 2013 telah dilakukan tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan
dengan total frekuensi 4.581 kali. Adapun tindakan pemusnahan telah dilakukan
antara lain terhadap komoditas bawang merah: 1.401.741 kg, bawang putih:
4.738.488 kg, bawang bombay: 480.580 kg, jeruk: 5.535.964 kg, anggur: 4.547.628
kg, ayam: 152 ekor, DOD: 400 ekor, dan sapi: 3 ekor.

3.3.2 Meningkatnya Diversifikasi Pangan
Sasaran Meningkatnya Diversifikasi Pangan terdiri dari 2 indikator kinerja utama,
yakni: (1) Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun dan (2) Skor Pola
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Pangan Harapan (PPH) yang pencapaian kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 25.
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa
capaian untuk indikator Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun sebesar
18,00% (kurang berhasil) dan capaian untuk indikator Skor Pola Pangan Harapan
sebesar 97,15% (berhasil), dengan rincian analisis sebagai berikut.
Tabel 25. Capaian Sasaran Peningkatan Diversifikasi Pangan Tahun 2013
Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya
Persentase Penurunan Konsumsi Beras
Diversifikasi
Per Kapita Tiap Tahun (%)
Pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Sumber data: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja, 2013

Target

Realiasi

%
Capaian

1,5

0,27

18,00

91,5

88,9

97,15

3.3.2.1 Persentase Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun
Realisasi Indikator Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun tercapai
sebesar 0,27% dari target 1,5% atau secara persentase mencapai 18%. Konsumsi
beras tahun 2013 adalah sebesar 96,32 kg/kapita/tahun. Bila dibandingkan dengan
tahun 2012 di mana konsumsi beras sebesar 96,59 kg/kapita/tahun, maka terjadi
penurunan sebesar 0,27 kg/kapita/tahun atau 0,27%. Perkembangan konsumsi
pangan nasional secara kuantitas tahun 2011-2013 dapat dilihat pada Tabel 26.
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Tabel 26. Perkembangan
Konsumsi
Tahun 2011-2013

Pangan

Nasional

Secara

Kuantitas

Konsumsi Pangan
Kelompok Pangan

gram/kap/hari
2011

I. Padi-padian
a. Beras
b. Jagung
c. Terigu
II. Umbi-umbian
a. Singkong
b. Ubi jalar
c. Kentang
d. Sagu
e. Umbi lainnya
III. Pangan Hewani
a. Daging ruminansia
b. Daging unggas
c. Telur
d. Susu
e. Ikan
IV. Minyak dan Lemak
a. Minyak kelapa
b. Minyak sawit
c. Minyak lainnya
V. Buah/biji berminyak
a. Kelapa
b. Kemiri
VI. Kacang-kacangan
a. Kedelai
b. Kacang tanah
c. Kacang hijau
d. Kacang lain
VII. Gula
a. Gula pasir
b. Gula merah
VIII. Sayuran dan buah
a. Sayur
b. Buah
IX. Lain-lain
a. Minuman
b. Bumbu-bumbuan

2012

kg/kap/tahun
2013

2011

2012

2013

278.70
4.26
29.61

264.63
5.14
26.95

263.88
4.47
27.68

101.73
1.55
10.81

96.59
1.88
9.84

96.32
1.63
10.10

28.33
8.33
4.43
1.36
1.89

20.56
6.77
4.13
1.23
1.25

18.57
6.87
4.45
1.23
1.15

10.34
3.04
1.62
0.50
0.69

7.50
2.47
1.51
0.45
0.46

6.78
2.51
1.62
0.45
0.42

6.15
14.45
21.71
6.37
57.68

8.47
13.36
21.26
5.13
53.55

4.94
13.80
19.96
6.37
53.42

2.24
5.28
7.92
2.32
21.05

3.09
4.88
7.76
1.87
19.55

1.80
5.04
7.28
2.32
19.50

4.67
20.55
0.64

3.20
23.30
0.38

3.32
22.16
0.48

1.71
7.50
0.23

1.17
8.50
0.14

1.21
8.09
0.17

7.37
1.28

6.84
1.01

6.01
1.08

2.69
0.47

2.50
0.37

2.19
0.39

22.66
1.00
0.85
0.31

21.24
0.85
0.82
0.68

21.34
0.88
0.78
0.30

8.27
0.37
0.31
0.11

7.75
0.31
0.30
0.25

7.79
0.32
0.28
0.11

26.18
2.56

22.97
1.88

23.57
1.93

9.55
0.93

8.38
0.69

8.60
0.71

167.48
79.68

162.83
86.62

155.99
82.87

61.13
29.08

59.43
31.62

56.94
30.25

45.88
10.42

45.66
9.87

47.59
9.60

16.75
3.80

16.66
3.60

17.37
3.50

Sumber data: Susenas 2011-2013, BPS diolah BKP Kementerian Pertanian

Secara agregat telah terjadi penurunan konsumsi beras, namun untuk mencapai
kualitas konsumsi pangan yang lebih baik perlu ditingkatkan konsumsi umbiumbian, pangan hewani, dan kacang-kacangan, meskipun konsumsi sayur dan buah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2013

75 75

Kementerian Pertanian

sudah mengalami peningkatan. Banyak faktor yang mempengaruhi konsumsi
pangan masyarakat antara lain: masih tingginya angka kemiskinan, rendahnya
pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi
seimbang, masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan, kurang
berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan
terutama pangan lokal non beras dan non terigu, belum optimalnya kerjasama antar
kementerian/lembaga, dan masih lemahnya partisipasi masyarakat
Selain itu, dari sisi ketersediaan umbi-umbian, pemenuhan umbi-umbian masih
menghadapi berbagai kendala, antara lain: (a) produksi umbi-umbian masih belum
stabil, sehingga mempengaruhi harga umbi-umbian di pasar; (b) keterlibatan swasta
dan pemerintah dalam teknologi pengolahan pangan lokal/umbi-umbian (seperti
tepung-tepungan) belum mampu berproduksi secara besar-besaran, sehingga harga
pangan karbohidrat bersumber dari pangan lokal masih tinggi di tingkat pasaran
dan masyarakat belum mampu mengaksesnya; dan (c) teknologi penyimpanan
pangan lokal/umbi-umbian dalam jangka waktu yang panjang belum banyak dan
belum tersosialisasikan ke masyarakat.
Dalam mewujudkan penurunan konsumsi beras tidak hanya dilaksanakan melalui
kegiatan

lingkup

Kementerian

Pertanian,

tetapi

harus

didukung

oleh

kementerian/lembaga lain dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan-kegiatan
yang telah dilaksanakan Kementerian Pertanian dalam rangka penurunan konsumsi
beras antara lain: (a) Pemberdayaan kelompok wanita dengan jumlah kelompok
wanita P2KP sebanyak 6.000 desa tahun 2012 dan 6.150 desa tahun 2013, melalui:
optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengembangan usaha pengolahan pangan
lokal berbasis tepung-tepungan; (b) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal
(MP3L), sebanyak 9 provinsi dan 10 kab/kota, yang mendukung penyediaan pangan
untuk orang miskin (pangkin) dan pengembangan teknologi pengolahan pangan
lokal; (c) Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sejak usia
dini pada SD/MI; dan (d) Sosialisasi dan Promosi, melalui berbagai event dan lomba
seperti One Day No Rice, Lomba Cipta Menu, serta sosialisasi yang bekerjasama
dengan instansi lain (posyandu, Solodaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu/SIKIB,
dan lain-lain).
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Kedepan penurunan konsumsi beras perlu introduksi komponen kegiatan di dalam
dan luar lahan pekarangan untuk pengembangan umbi-umbian, buah dan sayur.
Selain itu, kegiatan penumbuhan usaha pengolahan pangan berbasis tepungtepungan diharapkan lebih berkembang, terutama karena kelompok yang selama ini
dibina sudah termotivasi dan mempunyai kemampuan kerjasama usaha kelompok.
Kegiatan promosi untuk meningkatkan motivasi, partisipasi dan aktivitas
masyarakat dan anak usia dini dalam penganekaragaman konsumsi pangan sudah
menunjukkan pengaruh langsung terhadap penurunan konsumsi beras, hal ini sudah
dapat dilihat dari perilaku konsumsi pangannya yang sudah mulai beragam.
3.3.2.2 Pola Pangan Harapan
Realisasi Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2013 sebesar 88,9 atau tercapai
97,16% dari target sebesar 91,5 (berhasil). Bila dibandingkan dengan capaian tahun
2012 sebesar 83,9 maka terjadi peningkatan skor PPH sebesar 5 poin atau
meningkat sebesar 5,96%.
Dalam periode 2009-2013, perkembangan agregat konsumsi pangan menunjukkan
fluktuasi di mana konsumsi energi dan konsumsi protein perkapita perhari tahun
2012 mengalami penurunan, sementara pada tahun-tahun lainnya cenderung
meningkat. Gambaran konsumsi energi dan protein serta PPH dapat dilihat seperti
seperti pada Tabel 27.
Tabel 27. Perkembangan Konsumsi Pangan Energi dan Protein serta Nilai PPH
Tahun 2009 – 2013
Tahun
Konsumsi PPH
2009

2010

2011

2012

2013

Konsumsi Energi
(kkal/kap/hari)

1.964

1.968

2.005

1.912

1.937

Konsumsi Protein
(gram/kap/hari)

58,8

60,0

61,9

60,3

61,7

Skor Pola Pangan Harapan
(PPH)

79,4

82,3

84,6

83,9

88,9

Sumber data: Susenas BPS, diolah BKP Kementerian Pertanian, dengan mempertimbangkan konsumsi ikan dan
penyesuaian konsumsi sayuran dan buah-buahan berdasarkan proporsi pendapatan

Konsumsi energi perkapita perhari pada tahun 2009 mencapai 1.964 kilo kalori
meningkat menjadi 1.968 kilokalori tahun 2010 dan 2.005 kilokalori tahun 2011,
turun menjadi 1.912 kilokalori tahun 2012 dan kembali naik menjadi 1.937
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kilokalori pada tahun 2013. Demikian juga untuk konsumsi protein perkapita
perhari, pada tahun 2009 mencapai 58,8 gram/kap/hari meningkat menjadi 60,0
gram/kap/hari pada tahun 2010 dan 61,9 gram/kap/hari pada tahun 2011.
Kemudian turun menjadi 60,3 gram/kap/hari tahun 2012 dan kembali meningkat
menjadi 61,7 gram/kap/hari pada tahun 2013. Kondisi konsumsi energi masih
berada di bawah angka kecukupan yang dianjurkan Widya Karya Nasional Pangan
dan Gizi (WNPG) VIII tahun 2004 sebesar 2.000 kkal, tetapi konsumsi protein sudah
berada diatas angka kecukupan yang dianjurkan sebesar 52 gram perkapita perhari.
Pada tahun 2013, terjadi perbaikan perhitungan angka skor PPH yang telah
menyesuaikan dengan data konsumsi ikan dari publikasi Kementerian Kelautan dan
Perikanan serta perubahan pengeluaran sayur dan buah dari Ditjen Hortikultura
Kementerian Pertanian.
Dari sisi komposisi keragaman konsumsi energi kelompok pangan terhadap Angka
Kecukupan Energi (AKE), masih didominasi kelompok pangan bersumber dari padipadian diatas 60 persen, lebih besar dari proporsi ideal 50 persen, dan konsumsi
umbi-umbian 2-3 persen kurang dari proporsi ideal 6 persen, seperti dalam Tabel
28.
Tabel 28.

Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun
2011-2013

Kelompok Pangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Padi-padian
Umbi-umbian
Pangan hewani
Minyak dan lemak
Buah/biji berminyak
Kacang-kacangan
Gula
Sayur dan buah
Lain-lain
Total
Skor PPH

2011
Energi
% AKG
1.236
61,8
53
2,7
168
8,4
204
10,2
33
1,7
56
2,8
81
4,1
97
4,9
39
2
2.005
100,3
84,6

2012
Energi
%AKG
1.167
58,4
40
2
165
8,3
212
10,6
30
1,5
54
2,7
70
3,5
97
4,9
35
1,8
1.912
95,6
83,9

2013
Energi
%AKG
1.177
58,9
38
1,9
157
7,9
205
10,3
27
1,4
53
2,7
72
3,6
117
5,9
38
1,9
1.937
96,9
88,9

Anjuran
Energi
% AKG
1.000
50
120
6
240
12
200
10
60
3
100
5
100
5
120
6
60
3
2.000
100
100

Sumber data: Susenas BPS 2011-2013, diolah BKP Kementerian Pertanian

Konsumsi padi-padian serta minyak dan lemak sudah melampaui anjuran, tetapi
umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur,
dan buah belum memenuhi komposisi konsumsi anjuran, sehingga target skor PPH
tahun 2013 sebesar 91,5 belum tercapai. Belum terpenuhinya target kualitas
konsumsi tersebut disebabkan oleh: (1) pola konsumsi masyarakat cenderung pada
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pemenuhan kebutuhan pangan pokok (beras) dibandingkan dengan pemenuhan
kebutuhan pangan sumber protein serta vitamin dan mineral; (2) perubahan gaya
hidup yang berdampak pada pola konsumsi pangan yang tidak beragam dan bergizi
seimbang, (3) belum optimalnya promosi dan sosialisasi tentang pangan yang
beragam dan bergizi seimbang berbasis sumberdaya lokal, (4) rendahnya
pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi
seimbang, dan (5) kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun
mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu.
Secara

nasional,

kualitas/keragaman

konsumsi

pangan

masyarakat

yang

ditunjukkan dengan skor PPH mengalami fluktuasi dari 84,6 pada tahun 2011
menjadi 83,9 pada tahun 2012 kemudian naik menjadi 88,9 pada tahun 2013. Oleh
karena itu untuk meningkatkan hal tersebut diperlukan: (1) peningkatan
pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengonsumsi pangan Beragam,
Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi/KIE
(penyusunan paket informasi dan alat peraga bagi kelompok wanita tani serta
modul penyuluhan di tingkat lapangan, Lomba Cipta Menu serta penyebarluasan
informasi melalui media cetak dan elektronik); dan (2) Penyediaan sayuran dan
buah, pangan hewani, kacang-kacangan yang cukup dan terakses oleh seluruh
keluarga agar dapat menjadi daya ungkit untuk meningkatkan skor PPH.
Pencapaian peningkatan Sasaran Strategis Meningkatnya Diversifikasi Pangan
memerlukan dukungan dari Kementerian/Lembaga lainnya yang meliputi:
Kementerian

Koordinator

Kesejahteraan

Rakyat,

Kementerian

Koordinator

Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional,
Kementerian

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak,

Kementerian Perindustrian, Badan POM, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan
Logistik (BULOG), serta pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap
ketahanan pangan. Dukungan instansi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan)
Nomor 43 Tahun 2009, di mana instansi tersebut juga sebagai anggota Dewan
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Ketahanan Pangan, sehingga diperlukan komitmen, koordinasi, dan kerjasama
dengan instansi terkait dengan peran serta dari masing-masing instansi.
Dukungan teknologi dalam peningkatan diversifikasi pangan adalah melalui
pengembangan teknologi pengembangan beras artifisial fungsional lambat cerna.
Beras artifisial dibuat dari tepung kasava termodifikasi, tepung sorgum dan bahanbahan tambahan dalam jumlah sedikit. Beras artifisial non-fortifikasi yang dihasilkan
mempunyai karakteristik daya cerna pati 62,54% dan serat pangan total 5,85%.
Beras artifisial fungsional fortifikasi mempunyai karakteristik daya cerna pati
61,00%, serat pangan total 6,50%, kadar besi 5,40 mg/100g, dan indeks glikemik
51,9 sehingga termasuk kategori indeks glikemik rendah. Umur simpan beras
artifisial fungsional non-fortifikasi yaitu 4 bulan 23 hari dengan kemasan
Polypropylene (PP) dan 1 bulan 16 hari dengan kemasan Polyethilen (PE). Sedangkan
umur simpan beras arifisial fungsional fortifikasi yaitu 5 bulan 3 hari dengan
kemasan PP dan 1 bulan 25 hari dengan kemasan PE.
3.3.3 Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor
Sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor terdiri dari 5 indikator
kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kelima indikator kinerja tersebut
dapat disimpulkan bahwa capaian untuk 2 indikator sangat berhasil, capaian untuk
1 indikator berhasil, capaian 1 indikator cukup berhasil, dan capaian untuk 1
indikator lainnya kurang berhasil, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 29 berikut.
Tabel 29. Capaian Sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor
Tahun 2013
No

Indikator Kinerja

1

Tersertifikasinya semua produk pertanian organik,
kakao fermentasi dan bahan olahan karet (%)
Meningkatnya produk olahan yang diekspor (%)
Meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk
mensubstitusi gandum/terigu (%)
Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi
bermutu untuk industri coklat dalam negeri (%)
Meningkatnya surplus neraca perdagangan (%)

2
3
4
5

Realisasi

%
Capaian

90

111,52

123,91

63
11

48,38
15,94

76,79
144,93

60

55,74

92,90

23

13,29

57,77

Target

Sumber data: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja, 2013
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3.3.3.1

Tersertifikasinya Semua Produk
Fermentasi dan Bahan Olahan Karet

Pertanian

Organik,

Kakao

Indikator tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan
bahan

olahan

karet

diukur

dengan

menggunakan

3

parameter

yaitu:

(1) tersertifikasinya semua produk pertanian organik pada 2014 (pemberlakuan
sertifikasi wajib), (2) tersertifikasinya semua produk kakao fermentasi pada 2014
(pemberlakuan sertifikasi wajib), dan (3) tersertifikasinya semua produk bahan
olahan karet pada 2014 (pemberlakuan sertifikasi wajib). Pada tahun 2013 indikator
yang ingin dicapai untuk ketiga parameter tersebut, masing-masing: (1) sertifikasi
untuk 25 produk pertanian organik, (2) terpenuhinya tahapan sertifikasi wajib kakao
fermentasi, dan (3) terpenuhinya tahapan sertifikasi wajib bahan olahan karet
(bokar). Capaian dari indikator tersertifikasinya semua produk pertanian organik,
kakao fermentasi dan bahan olahan karet tahun 2013 adalah sebesar 111,52%
(sangat berhasil). Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar
103,28% maka terjadi peningkatan capaian sebesar 7,98%. Capaian indikator
tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan
olahan karet tahun 2013 seperti pada Tabel 30 berikut.
Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja Tersertifikasinya Semua Produk
Pertanian Organik, Kakao Fermentasi dan Bahan Olahan Karet
(Pemberlakukan Sertifikasi Wajib) Tahun 2013
No
1

Indikator Kinerja

%
Capaian

Target

Tersertifikasinya
semua - 25 sertifikat produk
produk pertanian organik,
organik
kakao fermentasi dan bahan - Terpenuhinya tahapan
olahan karet
wajib kakao fermentasi
- Terpenuhinya tahapan
wajib bokar
Capaian Total

pertanian

140

sertifikasi

94,56

sertifikasi

100
111,52

Sumber data: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian, 2013

(1) Tersertifikasinya Semua Produk Pertanian Organik
Maksud dari “Tersertifikasinya Semua Produk Pertanian Organik” adalah produk
organik yang dihasilkan oleh kelompok usaha sejumlah 105 Pelaku Usaha. Para
pelaku usaha tersebut ditargetkan memperoleh sertifikasi organik melalui kegiatan
dana dekonsentrasi Kementerian Pertanian selama periode tahun 2010-2014.
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Pada tahun 2013 Kementerian Pertanian telah melakukan pembinaan dalam rangka
sertifikasi pertanian organik kepada 85 Gapoktan/Pelaku Usaha. Dari 85
Gapoktan/Pelaku Usaha tersebut pada tahun 2013 ditargetkan 25 Gapoktan/Pelaku
Usaha akan memenuhi persyaratan SNI 01 6729 2010 (Sertifikasi Organik). Pada
akhir tahun 2013 terealisasi 35 Gapoktan/Pelaku Usaha yang memperoleh sertifikat
organik atau tercapai sebesar 140%. Target dan Realisasi Sertifikasi Produk
Pertanian Organik Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 31 berikut.
Tabel 31.

Target dan Realisasi Sertifikasi Produk Pertanian Organik
Tahun 2010-2014
Total Target
2010-2014

Uraian
Target (Gapoktan/pelaku
usaha)
Realisasi
(Gapoktan/pelaku usaha)
Realisasi/
Target (%)

105

2010 2011 2012 2013

2014

10

20

25

25

25

9

18

35

35

-

90

90

140

140

Total Realisasi
2010-2013

97

Sumber data: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian, 2013
(Satuan: Jumlah Gapoktan/Pelaku Usaha yang Memperoleh Sertifikat Organik)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2010-2013 telah terealisasi
sebanyak 97 Gapoktan/pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi organik dari
target 105 Gapoktan/pelaku usaha pada periode 2010-2014, berarti capaian kinerja
kumulatif telah mencapai 92,38%.
(2) Tersertifikasinya Semua Produk Kakao Fermentasi pada 2014
Pengertian dari “Tersertifikasinya semua produk kakao fermentasi” adalah produk
kakao fermentasi yang dihasilkan oleh semua Unit Pengolahan Hasil (UPH) yang
mendapat

fasilitas/sarana

fermentasi

kakao

dari

Kementerian

Pertanian.

Kementerian Pertanian mentargetkan akan memfasilitasi peralatan fermentasi
kakao sebanyak 140 unit pada periode 2010-2014.
Proses sertifikasi tersebut merupakan pemberlakuan Peraturan Menteri Pertanian
(Permentan) tentang “Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao Fermentasi”.
Tersertifikasinya semua produk kakao fermentasi belum dapat dilaksanakan atau
dihitung karena dasar hukumnya belum ada, di mana sampai dengan Desember
2013 Permentan dimaksud masih dalam tahap finalisasi. Yang berlaku saat ini
adalah pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib untuk kakao
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fermentasi. Kementerian Pertanian saat ini terus melakukan upaya sebagai tahapan
untuk menuju sertifikasi berdasarkan Permentan. Kemajuan tahapan menuju
sertifikasi wajib tersebut realisasinya diukur dengan tiga parameter, yaitu:
(1) Penyelesaian regulasi pemberlakuan sertifikasi wajib, mencakup:

x Rancangan Permentan
x Public Hearing
x Capacity Building
x Sosialisasi
x Analisis Kesiapan Pelaku Usaha
(2) Terverifikasinya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah/OKKPD dengan

target 30 unit, dan
(3) Penerapan Jaminan Mutu Kakao Fermentasi dengan target 83 Gapoktan/

pelaku usaha
Adapun hasil pengukuran terhadap ketiga parameter tersebut seperti pada
Tabel 32.
Tabel 32. Target dan Realisasi Tahapan dalam Pemberlakuan Sertifikasi Wajib
Kakao pada Tahun 2013

No

1

Uraian

Penyelesaian regulasi
pemberlakuan sertifikasi wajib

Target 2013
x
x
x
x

Rancangan Permentan
Public Hearing
Capacity Building
Sosialisasi

x Analisis Kesiapan Pelaku Usaha

Realisasi 2013
x Rancangan Permentan
x Public Hearing
x Capacity Building
x Sosialisasi

Capaian
(%)

100

x Analisis Kesiapan Pelaku Usaha

2 Terverifikasinya OKKPD (unit)

30

28

93,33

Penerapan jaminan mutu kakao
3 fermentasi (Pelaku Usaha/
Gapoktan)

83

75

90,36

Capaian total

94,56

Sumber data: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian, 2013

Dari ketiga parameter target tahun 2013, maka parameter penyelesaian regulasi
pemberlakun sertifikasi wajib menghasilkan capaian kinerja 100%, parameter
terverifikasi OKKPD menghasilkan capaian kinerja 93,33%, dan parameter
penerapan jaminan mutu kakao fermentasi menghasilkan capaian kinerja sebesar
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90,36%, dengan rata-rata realisasi ketiga parameter untuk tahapan pemberlakuan
sertifikasi wajib kakao mencapai 94,56%.
(3) Tersertifikasinya Semua Produk Bahan Olahan Karet
“Tersertifikasinya semua produk bahan olahan karet” adalah teregistrasinya Unit
Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) yang difasilitasi melalui kegiatan Tugas
Pembantuan Kementerian Pertanian. UPPB yang sudah teregister artinya unit
tersebut telah menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) Bokar Bersih yang
dibuktikan dengan Surat Tanda Register (STR) dari dinas yang membidangi
perkebunan di kabupaten/kota, sehingga bokar tersebut tidak memerlukan
pengujian sebagai bahan baku industri crumb rubber.
Parameter yang digunakan untuk menghitung tahapan sertifikasi produk bahan
olahan karet adalah: (1) Tersedianya pengawas mutu bokar, (2) Terbentuknya UPPB
di provinsi sentra produksi karet, dan (3) Target UPPB yang mendapat STR UPPB.
Upaya peningkatan daya saing karet memiliki target pemberlakuan sertifikasi wajib
pada tahun 2014, berdasarkan 2 peraturan menteri yaitu: Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan
Pemasaran Bahan Olah Karet (bokar) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
53/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Olah Komoditi Ekspor
Standard Indonesian Rubber (SIR). Implementasi dari kedua Peraturan Menteri
tersebut adalah pembentukan UPPB. UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang
dibentuk oleh dua atau lebih Kelompok Pekebun (Pokbun) sebagai tempat
penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan lateks menjadi bokar,
penyimpanan dan pemasaran bokar. Dengan UPPB ini diharapkan dapat
menerapkan SOP Bokar Bersih dan selanjutnya diaudit penerapannya oleh
Pengawas Mutu Bokar setempat untuk mendapatkan Surat Tanda Register (STR)
dari Dinas Perkebunan setempat.
UPPB yang teregister berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Asal (SKA) Bokar
Bersih bagi pekebun atau kelompok pekebun dalam wilayah kerjanya. Pada tahun
2014 diharapkan hanya bokar yang mempunyai SKA yang boleh beredar dan
diperdagangkan baik dalam negeri maupun untuk ekspor ke luar negeri. Dengan
meningkatnya kualitas bokar akan meningkatkan kualitas SIR yang diolah oleh
industri crumb rubber, sehingga meningkatkan daya saing di tingkat internasional.
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Sampai tahun 2013 ini, UPPB yang terbentuk tersebar di 5 provinsi dan 12
kabupaten antara lain: Provinsi Bangka Belitung, Riau, Jawa Tengah, Kalimantan
Tengah dan Kalimantan Selatan.
Selama peride 2010-2014 ditargetkan pengawas mutu bokar di sentra karet
sejumlah 230 orang, UPPB yang terbentuk di provinsi sentra unit ditargetkan
mencapai 100 unit, dan UPPB teregister ditargetkan mencapai 20 unit. Tahun 2013,
secara kumulatif ditargetkan pengadaan pengawas mutu bokar selesai dilakukan
(230 orang), UPPB terbentuk 57 unit dan UPPB teregister sebanyak 20 unit.
Tabel 33. Target dan Realisasi Tahapan Tersertifikasinya Semua Produk
Bahan Olahan Karet (2010-2014)
Alat Ukur
Tersedianya Pengawas Mutu
Bokar sentra karet (orang)
Terbentuknya UPPB di provinsi
sentra (unit)
UPPB Teregister (unit)

Target
20102014

Capaian
s/d
2012

Target

Realisasi

230

229

-

-

-

-

100

10

47

47

100

43

20

10

-

-

-

2013

Target
2014

(%)

10

Sumber data: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian, 2013

Pada tahun 2010 dan 2011 kegiatan dalam bentuk fasilitasi sarana dan alat mesin
pengolahan bokar, belum diarahkan ke pembentukan UPPB yang teregister untuk
memproduksi bokar bersih guna masuk industri crumb rubber.
Pada tahun 2010-2012 telah direalisasikan 229 orang pengawas mutu bokar dari
target 230 orang pengawas mutu bokar, jadi mencapai 99,57%. Oleh sebab itu pada
tahun 2013 dan 2014 kegiatan ini tidak dilakukan lagi. Secara kumulatif, untuk
pembentukan UPPB di provinsi sentra karet dari target 100 unit pada tahun 2012
sampai 2014 telah tercapai 57 unit. Untuk UPPB teregister telah direalisasikan 10
unit pada tahun 2012 dari target 2012-2014 sebesar 20 unit.
Dari ketiga alat ukur tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2013 adalah
pembentukan UPPB di provinsi sentra sebanyak 47 unit dari target 47 unit
atau secara persentase tercapai 100%. Oleh karena itu pada tahun 2014 tahapan
tersertifikasinya semua produk bahan olahan karet ini tinggal mentargetkan UPPB
teregister sebesar 10 unit dan terbentuknya UPPB sebesar 43 unit untuk mencapai
target sertifikasi wajib bokar 2010-2014.
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3.3.3.2. Meningkatnya Produk Olahan yang Diekspor
Dalam rangka peningkatan produk olahan hasil pertanian telah dilakukan berbagai
upaya, antara lain pengembangan agroindustri perdesaan untuk semua subsektor
lingkup sektor pertanian, peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan,
peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan
modernisasi sarana pengolahan, peningkatan kemampuan dan memberdayakan
SDM pengolahan dan penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani
serta peningkatan upaya pengelolaan lingkungan. Dari berbagai upaya diharapkan
produk olahan pertanian yang diperdagangkan terutama yang diekspor dapat
meningkat.
Dalam rangka menunjang ekspor komoditi pertanian, selama periode 2011-2013
Kementerian Pertanian telah membina 48 Gapoktan/Poktan untuk dapat
menghasilkan produk pertanian yang berorientasi ekspor. Sekitar 48 Gapoktan telah
dapat menghasilkan berbagai produk buah berkualitas ekspor (salak, manggis,
mangga); sayuran (sawi, kubis, lobak, buncis, paprika), kopi, pala, mete, beras
organik, ubi cilembu dan telah berhasil memasuki pasar ekspor (Singapura, China,
Australia, Belanda) dengan supply yang berkesinambungan.
Fasilitasi alat yang diberikan selama ini adalah: packing house, peralatan
pengemasan dan pengolahan produk hortikultura dan perkebunan, angkutan
berpendingin, bangunan rumah pengolahan dan sarana pendingin (cold storage).
Perkembangan volume ekspor periode tahun 2011-2013 yang dihasilkan oleh
Gapoktan hasil binaan Kementerian Pertanian seperti pada Tabel 34.
Tabel 34. Perkembangan Volume Ekspor dari Gapoktan Hasil Binaan
Kementerian Pertanian Tahun 2011-2013
No

Uraian

1
2
3
4

Jumlah Gapoktan yang dibina (Unit)
Produksi yang dihasilkan (ton)
Produksi yang diekspor (ton)
Pertumbuhan produk yang diekspor
pertahun (%)

Capaian 2012

2013
Ket
Target Realisasi
12
29
29 Persen capaian
408.764 607.722*
466.696 48,38% dari
57.134 93.128*
71.517 target 63% atau
63
48,38 tercapai 76,79%

Sumber data: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian, 2013
* Pertumbuhan sebesar 63% dari capaian produksi yang diekspor tahun 2012

Indikator meningkatnya produk olahan yang diekspor memiliki target sebesar 63%
atau target capaian sebesar 93.128 ton. Jumlah produk olahan yang diekspor pada
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tahun 2013 adalah sebesar 71.517 ton (meningkat sebesar 48,38%) atau secara
ukuran keberhasilan mencapai 76,79% (cukup berhasil). Jika dibandingkan dengan
capaian tahun 2012 sebesar 57.134 ton, maka terjadi peningkatan produk olahan
yang diekspor sebesar 14.383 ton atau meningkat 25,17%.
3.3.3.3. Meningkatnya Produksi Tepung-Tepungan untuk Mensubstitusi
Gandum/Terigu
Kebutuhan tepung nasional sebagian besar dipenuhi dari gandum impor. Pada
tahun 2010 impor biji gandum sebesar 5.732.205 ton, tahun 2011 sebesar
5.200.000 ton, tahun 2012 diprediksi sebesar 7.200.000 ton (sumber: BPS diolah
Ditjen PPHP Kementerian Pertanian). Diasumsikan konversi biji gandum menjadi
tepung adalah 75%, sehingga tepung impor yang dihasilkan dari biji gandum pada
tahun 2010 diperkirakan sebesar 4.300.000 ton. Kementerian Pertanian
mentargetkan dalam tahun 2010-2014 mensubsitusi 20% tepung gandum impor
dengan tepung lokal.
Dengan asumsi impor tepung gandum rata-rata 4.300.000 ton per tahun maka
target subsitusinya adalah 860.000 ton (20%). Upaya pencapaian subsitusi tepung
impor sebesar 20% tersebut dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga
oleh pihak swasta. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian mentargetkan
dapat mensubstitusi 5% dari target 20% tersebut, yaitu sebesar 43.000 ton pada
tahun 2014, sehingga penambahan produksi tepung lokal per tahun ditargetkan
sebesar 8.600 ton. Pemenuhan ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas
produksi yang ada dan atau melalui pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH)
tepung/pabrik baru. Bahan baku tepung yang diolah oleh UPH sebagian besar
adalah ubi kayu dan ubi jalar.
Data impor biji gandum pada kenyataannya mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Pada tahun 2011 impor tepung gandum sebesar 4.650.000 ton atau
meningkat sebesar 8% dari tahun 2010, sehingga target Kementerian Pertanian
berubah menjadi 46.500 ton sampai akhir 2014. Pada tahun 2012 volume impor
tepung gandum meningkat sebesar 16% menjadi 5.400.000 ton, sehingga target
Kementerian Pertanian juga mengalami penyesuaian menjadi 54.000 ton hingga
akhir 2014. Pada tahun 2013, data impor biji gandum sampai dengan November
2013 sebesar 6.200.000 ton yang berarti setara dengan 4.650.000 ton tepung
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gandum. Dengan demikian target Kementerian Pertanian untuk subsitusi tepung
gandum menjadi 46.500 ton selama periode 2010-2014, dimana pertahunnya
menjadi sekitar 9.300 ton. Dengan pertimbangan bahwa volume impor biji gandum
tahun 2013 masih angka sementara maka perhitungan capaian kinerja ini
menggunakan angka impor yang tertinggi yaitu 5.400.000 ton pada tahun 2012.
Oleh karena itu pada tahun 2013, Kementerian Pertanian akan mentargetkan
produksi 10.800 ton tepung lokal untuk subsitusi impor, sebagaimana terlihat pada
Tabel 35.
Tabel 35.

Perhitungan Target Substitusi 20% Tepung Gandum Impor dengan
Tepung Lokal Tahun 2010-2014
Impor Tepung
Gandum*
(ton)

Target
Kementan
Subitusi
Gandum(ton)

a

b = 75% x a

5% x(20%x b)

2010

2011

2012

2013

2014

2010

5.732.205

4.300.000

43.000

8.600

8.600

8.600

8.600

8.600

2011

6.200.000

4.650.000

46.500

9.300

9.300

9.300

9.300

9.300

2012

7.200.000

5.400.000

54.000***

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

2013**
6.200.000
4.650.000
46.500
9.300
9.300
9.300
9.300
Sumber: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian
*Konversi biji gandum menjadi tepung 75%
** Data sampai dengan November 2013
*** Target yang dipakai untuk disubsitusi selama periode 2010-2014 (target terbesar)

9.300

Tahun

Impor
Gandum
Biji (ton)

Target Penambahan Produksi Tepungtepungan Pertahun* (ton)

Parameter yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja meningkatnya
produksi

tepung-tepungan

untuk

mensubsitusi

gandum/terigu

adalah

pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH) tepung, dengan menghitung kontribusi
per tahunnya. Kapasitas produksi setiap UPH sebesar 2 ton/hari dengan 25 hari
kerja, 5 bulan per tahun, atau produksi 250 ton/tahun/UPH. Untuk mencapai target
54.000 ton produksi tepung pada tahun 2014, maka Kementerian Pertanian harus
membangun sebanyak 216 UPH, meningkat dari target semula sebesar 172 UPH.
Namun pada kenyataannya produksi per unit UPH belum optimal karena
menghadapi berbagai masalah antara lain kelangkaan bahan baku dan pasar yang
belum dapat menerima produk dimaksud karena belum memenuhi standar,
sehingga produksi per unit UPH sekitar 1 ton/hari, atau produksi 125
ton/tahun/UPH.
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Pengembangan agroindustri tepung lokal sudah dimulai sejak tahun 2010, sampai
dengan tahun 2011 telah dihasilkan 88 UPH. Berdasarkan hasil survei yang telah
dilakukan di 8 provinsi 23 kabupaten tentang alat pengolahan tepung, maka
diperoleh hasil bahwa sebanyak 33% dari peralatan tepung yang difasilitasi periode
tahun 2010-2011 terdapat kondisi peralatan yang rusak sebanyak 33%. Apabila
diasumsikan kondisi tersebut mewakili daerah lainnya maka dari 88 peralatan
tepung mokaf yang difasilitasi tahun 2010-2011 kondisi yang beroperasi hanya
sekitar 60 UPH. Kemudian tahun 2012 dibangun lagi sebanyak 32 UPH dan tahun
2013 sebanyak 56 UPH, sehingga pada tahun 2013 total UPH yang beroperasi
sebanyak 148 UPH.
Tabel 36. Target Substitusi Tepung Gandum Impor Tahun 2013
Indikator
Realisasi Pembangunan
UPH Tepung (Unit)

Akumulasi
Periode
2010-2012
120

Kondisi UPH yang
beroperasi dengan baik
(Unit)
Realisasi per tahun (ton)

Akumulasi s/d 2013
Target

Realisasi

(%)

176

176

100,00

92

148

148

100,00

11.500

12.765*

18.500

144,93

Ket
Target produksi
tepung lokal sampai
dengan 2014
sebesar 54.000 ton
sehingga masih
ditargetkan
peningkatan
produksi sebesar
35.500 ton

Sumber: Ditjen PPHP Kementerian Pertanian
* Target pertumbuhan produksi tepung lokal sebesar 11% dari akumulasi produksi sampai dengan
tahun 2012

Atas dasar UPH yang beroperasi dengan baik sebanyak 148 unit, maka total
kumulatif produksi tepung yang dihasilkan sejak tahun 2010-2013 menjadi 18.500
ton. Sementara itu sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian
Tahun

2013,

indikator

meningkatnya

produksi

tepung-tepungan

untuk

mensubstitusi gandum/terigu ditargetkan sebesar 11% atau mencapai 12.765 ton.
Realisasi capaian sampai dengan tahun 2013 sebesar 18.500 ton (meningkat
sebesar 15,94%), maka persentase ukuran keberhasilan indikator meningkatnya
produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu tahun 2013
diperhitungkan sebesar 144,93% (sangat berhasil).
Dengan posisi capaian produksi tepung lokal sebesar 18.500 ton pada tahun 2013,
maka untuk mensubsitusi tepung impor sebesar 54.000 ton selama 2010-2014
(sebagaimana target terlihat pada Tabel 35), masih dibutuhkan pembangunan UPH
baru dengan skala lebih besar (Tabel 36).
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Rencana tindaklanjut ke depan yang utama adalah peningkatan penyediaan bahan
baku subsitusi gandum terutama ubi kayu dan ubi jalar, agar UPH dapat
berproduksi dengan maksimum, dengan melakukan koordinasi secara intensif
dengan on farm. Peningkatan fasilitasi bantuan alsin pengolahan tepung khususnya
alat yang kontak langsung dengan bahan pangan yang harus memenuhi standar
GMP (food grade), melakukan diversifikasi produk secara vertikal maupun
horizontal serta kepemilikan usaha oleh petani dan dioperasionalkan secara
profesional.
3.3.3.4. Meningkatnya Sarana Pengolahan Kakao Fermentasi Bermutu untuk
Industri Coklat Dalam Negeri
Untuk meningkatkan mutu biji kakao sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh
negara tujuan atau industri dalam negeri, telah dilakukan berbagai upaya mulai dari:
(1) penanganan pasca panen dengan penekanan pada perlakuan fermentasi biji
kakao, (2) penerapan sistem jaminan mutu, agar sesuai dengan standar mutu yang
ditetapkan yaitu SNI 2323-2010 Biji Kakao, dan (3) pembentukan Unit Pengolahan
dan Pemasaran Biji Kakao (UPPBK) di sentra produksi yang didasarkan pada
Peraturan Menteri Pertanian tentang UPPBK.
Hingga akhir tahun 2013 kebijakan atau peraturan yang menetapkan pemberlakuan
wajib kakao fermentasi masih berupa draft Peraturan Menteri Pertanian. Jika
kebijakan tersebut ditetapkan maka diperlukan masa transisi selama 2 tahun untuk
pemberlakuannya, mengingat kondisi saat ini pelaku usaha/petani kakao di
Indonesia belum siap melakukan fermentasi biji kakao. Upaya yang telah dilakukan
untuk mendorong petani melakukan fermentasi dan penerapan sistem jaminan
mutu serta penerapan SNI 2323-2010 biji kakao secara benar, konsisten dan
berkelanjutan, maka sepanjang tahun 2013 telah dilakukan berbagai kegiatan antara
lain fasilitasi sarana kakao fermentasi.
Sampai dengan akhir tahun 2014 diperkirakan kebutuhan sarana pengolahan kakao
fermentasi sebanyak 140 unit. Sedangkan target pemenuhan sarana pengolahan
kakao fermentasi pada tahun 2013 adalah sebanyak 28 unit dan telah direalisasikan
sebanyak 47 unit. Pada tahun 2010, 2011, dan 2012 telah direalisasikan fasilitasi
alat pengolahan kakao sebanyak 97 unit. Jadi total sarana fermentasi kakao yang
telah difasilitasi Kementerian Pertanian selama tahun 2010-2013 adalah sebanyak
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144 unit. Walaupun demikian pada tahun 2014 Kementerian Pertanian tetap
mengalokasikan sarana fermentasi kakao sebanyak 23 unit mengingat kebutuhan
akan kakao fermentasi terus meningkat.
Tabel 37.

Target Fasilitasi Sarana Pengolahan Kakao Fermentasi Tahun
2010-2014

Sarana Pengolahan Biji
Kakao

Akumulasi Periode
2010-2012

Akumulasi s/d 2013

84
97
115,48

155
144
92,90

Target Kebutuhan (unit)
Realisasi (unit)
Capaian (%)

Sumber: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian
* Target pertumbuhan sebesar 60% terhadap realisasi sampai dengan 2012

Sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2013,
indikator meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk
industri coklat dalam negeri ditargetkan sebesar 60% atau target capaian sebesar
155 unit sarana pengolahan kakao fermentasi (Tabel 37). Sampai dengan tahun
2013 jumlah sarana pengolahan kakao fermentasi yang dibangun adalah sebanyak
144 unit (meningkat sebesar 55,74%) atau secara ukuran keberhasilan mencapai
92,90% dari target 155 unit (berhasil).
3.3.3.5. Meningkatnya Surplus Neraca Perdagangan
Dalam rangka peningkatan akses pasar untuk memacu pertumbuhan ekspor produk
pertanian ke berbagai negara tujuan ekspor telah dilakukan berbagai kebijakan dan
program akselerasi ekspor, promosi dan diplomasi serta advokasi di berbagai
negara dan forum kerjasama internasional. Percepatan dan peningkatan ekspor
difokuskan pada beberapa komoditas utama yang memiliki daya saing di pasar
global, antara lain Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Karet, Minyak
Atsiri) dan Komoditas Hortikultura (Buah, Sayur, Tanaman Hias, dan Biofarmaka).
Pada tahun 2013, neraca perdagangan pertanian ditargetkan meningkat sebesar
23% dari capaian tahun 2012 sebesar US$23,14 miliar sehingga target tahun 2013
menjadi US$28,46 miliar. Sampai dengan November 2013 capaian surplus neraca
perdagangan baru mencapai US$16,44 miliar (terealiasi sebesar 13,29% dari target
23%) atau secara persentase capaian peningkatan neraca perdagangan tahun 2013
sebesar 57,77% dari target US$28,46 miliar (kurang berhasil). Target dan capaian
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peningkatan neraca ekspor per tahun dari 2010-2013 seperti pada Tabel 38
berikut.
Tabel 38. Target dan Capaian Peningkatan Neraca Perdagangan Per Tahun
dari Tahun 2010-2013
Uraian

Tahun

Target (US$ Miliar)
Realisasi (US$ Miliar)
Capaian (%)

2010

2011

2012

2012 *)

2013 *)

15,11
18,54
122,7

17,38
22,76
131,0

19,98
23,14
115,82

19,98
21,68
108,51

28,46**)
16,44
57,77

Keterangan: *) s/d November 2013
**) Diperoleh dari realisasi tahun 2012 ditambah 23%
Sumber: BPS, diolah Pusdatin dan Ditjen PPHP

Penyebab rendahnya realisasi neraca perdagangan pertanian tahun 2013
disebabkan antara lain: terjadinya krisis ekonomi global di Eropa yang berakibat
menurunnya permintaan konsumen di luar negeri dan menurunnya harga beberapa
komoditas pertanian dan olahannya di pasar internasional.
Neraca perdagangan beberapa komoditas ekspor pada tahun 2013 secara lebih rinci
diuraikan sebagai berikut:
(1) Kegiatan Peningkatan Ekspor CPO dan Olahannya

Volume ekspor CPO dan olahannya pada tahun 2013 dibanding tahun 2012 (JanuariOktober) mengalami peningkatan sebesar 10,56% yaitu dari 18,64 juta ton menjadi
20,61 juta ton. Pertumbuhan nilai ekspor CPO dan olahannya pada periode yang
sama menurun sebesar 12,48%, dimana nilai ekspor pada tahun 2012 sebesar
US$15,96 miliar menjadi US$13,97 miliar pada tahun 2013. Penurunan nilai ekspor
ini sebagai akibat dari turunnya harga CPO dan olahannya di pasar internasional.
Peningkatan ekspor terutama ke negara tujuan seperti Amerika Serikat, Jepang, dan
Singapura.
(2) Kegiatan Peningkatan Ekspor Karet

Volume ekspor karet pada tahun 2013 dibanding tahun 2012 (periode JanuariOktober) mengalami kenaikan sebesar 9,69%, yaitu dari 2,05 juta ton pada tahun
2012 menjadi 2,25 juta ton pada tahun 2013. Sementara nilai ekspornya menurun
13,26% pada periode yang sama, yaitu US$6,75 miliar pada tahun 2012 menjadi
US$5,85 miliar pada tahun 2013. Penurunan nilai ekspor karet disebabkan
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menurunnya harga karet dunia. Upaya peningkatan ekspor karet ini dilakukan
antara lain dengan penerapan SOP Bokar Bersih dengan pembentukan UPPB dan
kerjasama komoditi karet antar 3 negara: Thailand, Indonesia, dan Malaysia yang
dilaksanakan melalui forum International Tripartite Rubber Council (ITRC).
(3) Kegiatan Peningkatan Ekspor Kopi

Volume ekspor kopi pada periode Januari-Oktober 2013 dibandingkan 2012
mengalami peningkatan 26,96%, yaitu dari 367,27 ribu ton pada tahun 2012
menjadi 466,28 ribu ton pada tahun 2013. Nilai ekspor kopi pada periode yang sama
mengalami penurunan sebesar 0,87% yaitu dari US$1,04 miliar pada tahun 2012
menjadi US$1,03 miliar pada tahun 2013. Kegiatan peningkatan ekspor kopi
terutama dilakukan melalui promosi, perbaikan mutu, dan kerjasama antar negara
melalui ASEAN National Focal Point Working Group on Coffee.
(4) Ekspor Buah Tropika dan Sayuran

Pertumbuhan nilai ekspor buah tropika mengalami penurunan sebesar 19,84% atau
belum memenuhi target 15%, yaitu dari US$192,01 juta pada tahun 2012 menjadi
US$153,90 juta pada tahun 2013 (data sampai dengan Oktober 2013). Sedangkan,
volume ekspor buah tropika pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012
(periode Januari-Oktober) juga belum memenuhi target 15%, yaitu mengalami
penurunan 14,11% (dari 181,83 ribu ton pada tahun 2012 menjadi 156,18 ribu ton
pada tahun 2013). Penurunan ekspor utamanya terjadi pada komoditi manggis
dengan negara tujuan Hongkong dan Malaysia.
Volume ekspor manggis pada tahun 2013 menurun dibandingkan dengan tahun
2012 (periode Januari-Oktober) yaitu sebesar 74,04% (dari 19,85 ribu ton menjadi
5,15 ribu ton). Sedangkan nilainya pada periode yang sama juga menurun sebesar
76,21% (dari US$17,03 ribu menjadi US$4,05 ribu). Volume ekspor manggis ke
China pada periode Januari-Oktober 2013 mengalami penurunan dari 8,06 ribu ton
menjadi 213 ton (menurun 97,36% dibandingkan dengan periode yang sama pada
tahun 2012). Sedangkan nilainya juga menurun sebesar 98,96% dari US$8,49 juta
menjadi US$89 ribu.
Volume ekspor salak ke China pada periode Januari-Oktober 2013 mengalami
penurunan dari 616,48 ton menjadi 535 ton atau mengalami penurunan sebesar
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13,15% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012. Sementara
nilainya meningkat sebesar 5,58% dari US$824,36 ribu menjadi US$870,00 ribu.
Volume ekspor sayuran mengalami penurunan sebesar 28,59% atau belum
memenuhi target 15%, yaitu dari 169,64 ribu ton pada tahun 2012 menjadi 121,13
ribu ton pada tahun 2013. Sedangkan nilai ekspor sayuran pada tahun 2013
dibandingkan dengan tahun 2012 (periode Januari-Oktober) juga menurun 14,24%
(dari US$198,45 juta pada tahun 2012 menjadi US$170,22 pada tahun 2013).
Penurunan ekspor utamanya terjadi antara lain pada pada komoditi bawang merah,
bawang daun, wortel, seledri dan bayam secara berurutan penurunan masingmasing 69,98%; 96,80%; 92,88%; 87,64% dan 81,94%. Meski demikian pada
periode yang sama terdapat komoditas sayuran lainnya mengalami peningkatan
nilai ekspor, diantaranya adalah bawang putih, kacang panjang, asparagus dan
jagung manis secara berurutan 135,90%; 4.127%; 648% dan 53%.
(5) Ekspor Biofarmaka

Volume ekspor biofarmaka pada tahun 2013 dibanding tahun 2012 (periode
Januari-Oktober) meningkat sebesar 487,97%, yaitu dari 3,80 ribu ton menjadi
22,34 ribu ton. Nilai ekspornya mengalami peningkatan sebesar 167,56% pada
periode yang sama, yaitu dari US$7,28 ribu menjadi US$19,47 ribu.
Untuk komoditas hortikultura (buah dan sayur) walaupun ekspornya menurun pada
tahun 2013, tetapi produksinya mengalami peningkatan terhadap produksi tahun
2012, antara lain:
(a) Total produksi buah (jeruk, mangga, manggis, durian, pisang, buah pohon dan
perdu lainnya, buah semusim dan merambat dan buah terna lainnya) tahun
2013 sebesar 19.286.009 ton atau 98,44% dari target sebesar 19.591.900 ton,
mengalami peningkatan sebesar 1,95% dari tahun 2012 sebesar 18.916.731 ton.
(b) Total produksi sayur (cabai, bawang merah, kentang, jamur, sayuran umbi
lainnya, sayuran daun, dan sayuran buah lainnya)

tahun 2013 sebesar

11.905.385 ton atau 98,49% dari target sebesar 12.087.600 ton, mengalami
peningkatan sebesar 5,68% dari produksi pada tahun 2012 sebesar 11.264.972
ton.

94
94
94

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2013

Kementerian Pertanian

(c) Total produksi tanaman obat (temulawak, rimpang lainnya, dan non rimpang)
tahun 2013 sebesar 479.683 ton atau 101,03% dari target sebesar 474.800 ton,
mengalami peningkatan sebesar 6,73% dari tahun 2012 sebesar 449.447 ton.
(d) Total produksi tanaman florikultura (anggrek, krisan, tanaman hias bunga dan
daun lainnya, serta tanaman pot dan tanaman bunga tabur), masing-masing
mengalami kenaikan sebesar 13% untuk anggrek dan krisan, sebesar 113%
untuk tanaman hias dan daun, kenaikan sebesar 135% untuk tanaman pot, serta
kenaikan sebesar 7,39% untuk tanaman bunga tabur.
Dukungan penelitian dan pengembangan dalam peningkatan nilai tambah, daya
saing dan ekspor produk pertanian, antara lain:
(a) Teknologi pembuatan tepung kentang. Proses pembuatan tepung kentang
menggunakan basis pasta. Hasil yang diperoleh, yaitu rendemen tepung:
22,10% (basis kentang segar), mengandung serat pangan 3,07% dan polifenol
81,68 mg/100 g. Warna tepung bervariasi dari putih kekuningan sampai kuning
tua tergantung varietas. Karakteristik fisiko-kimia dan organoleptik setara
dengan tepung kentang impor dari Jerman yang dipasarkan di Indonesia
(kadar air tepung impor 4,38%, protein 6,90%, lemak 0,59%, karbohidrat
83,07% dan abu 3,45%).
(b) Teknologi penyosohan dan penepungan tepung sorgum. Teknologi ini
dapat menghasilkan tepung sorgum rendah tanin (< 1%). Teknologi ini telah
mendapat outcome dengan dilakukannya bimbingan teknis teknologi
penyosohan dan penepungan tepung sorgum serta produk olahannya pada
Kelompok Tani Handayani di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan
bekerjasama dengan dinas terkait. Keunggulan teknologi ini yaitu dapat
menghasilkan produk tepung rendah tanin sehingga cita rasa produk pangan
yang dihasilkan tidak kalah dengan terigu.
3.3.4 Peningkatan Kesejahteraan Petani
Tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu
pemilikan aset dan lahan, dan tingkat pendapatan. Indikator tingkat pendapatan
petani menjadi indikator yang sangat penting dan terkait langsung dengan tugas
pokok dan fungsi Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan
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petani menjadi prioritas utama Kementerian Pertanian. Dalam laporan ini, indikator
kinerja yang diukur adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan pendapatan petani per
kapita.
3.3.4.1

Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang
diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), di mana It
menunjukkan fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani sementara Ib
mencerminkan harga barang-barang dikonsumsi petani dan barang yang diperlukan
untuk memproduksi hasil pertanian. NTP digunakan untuk mengukur kemampuan
tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam
produksi dan konsumsi rumahtangga. Umumnya, NTP digunakan sebagai indikator
proxy kesejahteraan petani.
Capaian indikator NTP pada tahun 2013 adalah 104,95 atau tercapai 95,41%
(berhasil) dari target tahun 2013 sebesar 110-115. Jika dibandingkan dengan
capaian pada tahun 2012 sebesar 105,24, maka terjadi penurunan sebesar 0,28%.
Selama periode 2007-2012, NTP meningkat sangat pesat. Peningkatan NTP tersebut
disebabkan oleh laju peningkatan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi
dibandingkan laju peningkatan indeks harga yang dibayar petani. Perkembangan
NTP selama periode 2007-2013 dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 8. Perkembangan Nilai Tukar Petani, 2007-2013 (2007 = 100)
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sedangkan peningkatan indeks harga yang dibayar petani merupakan hasil
kebijakan di luar kendali Kementerian Pertanian. Peningkatan NTP dapat dilakukan
dengan meningkatkan indeks harga yang diterima petani, namun hal ini dapat
memacu inflasi yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, untuk
meningkatkan NTP perlu diupayakan agar peningkatan indeks harga yang dibayar
petani tidak terlalu progresif.
Perlu dicermati bahwa NTP bukan mutlak ukuran kesejahteraan petani karena
walaupun indeks harga yang diterima petani meningkat dengan berbagai kebijakan
perlindungan harga yang dilakukan Kementerian Pertanian, namun belum tentu NTP
meningkat, karena masih tergantung dengan indeks harga yang dibayar petani.
Dalam rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 secara umum
dinyatakan bahwa untuk periode 2010-2014, sasaran angka NTP berkisar antara
115-120, yang berarti bahwa penerimaan petani diharapkan semakin lebih besar
dari pengeluaran.
Tabel 39. Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Kesejahteraan Petani
Kementerian Pertanian Tahun 2013
-

Nilai Tukar Petani (NTP)

110-115

104,95

% Capaian
Kinerja
95,41

-

Persentase pertumbuhan
pendapatan per kapita

11,10%

4,10%

36,94

Sasaran Strategis
Meningkatnya
Kesejahteraan Petani

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Sumber data: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja, 2013

Hasil perhitungan NTP yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan
menggunakan tahun dasar 2007 menunjukkan bahwa NTP rata-rata nasional pada
tahun 2013 mencapai 104,95.
Dari angka NTP tahun 2013 terlihat bahwa ada sebesar 4,95% dari penghasilan
petani yang dapat disimpan setelah memenuhi kebutuhan berproduksi dan
konsumsi rumahtangga (100=titik impas). Padahal, berdasarkan hasil penelitian
Patanas oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, pada tahun 2010
hingga 2012, diketahui bahwa sumber pendapatan rumahtangga tani sebesar 33,8740% berasal dari sektor non pertanian. Artinya, dengan hanya perolehan
pendapatan dari sektor pertanian, petani sudah dapat mencukupi kebutuhan
berproduksi dan konsumsinya serta dapat menggunakan sisa penghasilan sebesar
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5,24% dan pendapatan dari sektor non pertanian untuk membiayai kebutuhan non
produksi dan non konsumsinya.
Walaupun demikian, NTP yang akselerasi pertumbuhannya semakin rendah sejak
2010 mengindikasikan kenaikan harga-harga kebutuhan konsumsi dan sarana
prasarana berproduksi yang semakin tinggi sementara harga jual produk pertanian
meningkat lebih lambat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk
meningkatkan harga jual produk pertanian sehingga dapat menaikkan daya beli
petani.
Tabel 40. Perkembangan Nilai Tukar Petani (2007=100), 2010-2013

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Rataan

2010
101,20
101,19
101,09
101,20
101,16
101,39
101,77
101,82
102,19
102,61
102,89
102,75
101,77

2011
103,01
103,33
103,32
103,91
104,50
104,79
104,87
105,11
105,17
105,51
105,64
105,75
104,58

2012
105,73
105,10
104,68
104,71
104,77
104,88
104,96
105,26
105,41
105,76
105,72
105,87
105,24

2013*)
105,67
105,19
104,53
104,55
104,95
105,28
104,58
104,32
104,56
105,30
105,15
105,30
104,95

Sumber: BPS

Gambar 9. Perkembangan NTP Tahun 2010- 2013 (Januari s.d Desember)
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3.3.4.2

Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita

Pendapatan petani per kapita adalah pendapatan yang diterima oleh setiap petani
dalam suatu negara selama kurun waktu satu tahun, atau ditentukan oleh besarnya
pendapatan pertanian dan jumlah petani. Pendapatan petani per kapita dihitung
dengan membagi Produk Domestik Bruto (PDB) per subsektor/sektor pertanian
dengan jumlah petani pada masing-masing sub sektor/sektor pertanian. Data PDB
diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), sementara data jumlah petani
diperoleh dari estimasi berdasarkan proyeksi angkatan kerja per sub sektor
(Proyeksi Pusdatin) dikalikan dengan proporsi angkatan kerja yang diperoleh dari
Proyeksi Penduduk BPS tahun 2010-2035.
Pendapatan petani per kapita meningkat menjadi Rp4,81 juta/kapita/tahun pada
tahun 2013 atau meningkat 4,10% dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2012, ratarata pendapatan petani per kapita adalah sebesar Rp4,62 juta/kapita/tahun. Jika
dicermati pada tiap-tiap sub sektor, pendapatan petani per kapita tertinggi pada
tahun 2013 adalah pada sub sektor peternakan sebesar Rp6,87 juta/kapita/tahun,
diikuti berturut-turut oleh subsektor tanaman pangan (Rp5,77 juta/kapita/tahun)
dan perkebunan (Rp2,78 juta/kapita/tahun) (Tabel 41).
Tabel 41. Perkembangan Pendapatan Petani per Kapita, 2010-2013 3)
Sub Sektor/Sektor
Tanaman Pangan
(%)
Perkebunan
(%)
Peternakan
(%)
Pertanian Sempit 3)
(%)

Pendapatan Petani Per Kapita (Rp Juta/Kap/Tahun)1)
2013
2010
2011
2012
4,50
5,06
5,56
5,77
2)
(7,55)
(12,34)
(9,83)
(3,87)
2,59
2,71
2,64
2,78
(0,55)
(4,74)
(-2,63)
(5,24)
6,10
6,33
6,58
6,87
(3,56)
(3,87)
(3,85)
(4,39)
4,08
4,43
4,62
4,81
(4,88)
(8,70)
(4,31)
(4,10)

Sumber: BPS, diolah
Keterangan:
1) Pendapatan per kapita dihitung dengan membagi PDB harga konstan 2000 tahun bersangkutan dengan
jumlah petani pada masing-masing sub sektor.
Penentuan jumlah petani sebagai pembagi PDB, dihitung dari perkalian proyeksi angkatan kerja per sub
sektor (Proyeksi Pusdatin) dengan proporsi angkatan kerja (BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2035)
2) Angka dalam kurung menunjukkan perkembangan dari tahun sebelumnya.
3) Pertanian sempit terdiri dari sub sektor tanaman pangan, peternakan dan perkebunan.
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Persentase perkembangan pendapatan petani per kapita di sektor pertanian sempit
dan sub sektor tanaman pangan mengalami penurunan, yaitu: pertanian sempit
menurun dari 4,31% pada tahun 2012 menjadi 4,10% pada tahun 2013, tanaman
pangan menurun dari 9,83% pada tahun 2012 menjadi 3,87% pada tahun 2013.
Trend penurunan ini dinilai wajar karena semakin maju perekonomian suatu negara,
maka pembangunan di sektor pertanian akan menurun yang disebabkan oleh fokus
pemerintah yang lebih pada pembangunan infrastruktur untuk menopang
pertumbuhan ekonomi negara. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk
Domestik Bruto yang mengalami penurunan drastis dari 50% pada dekade 1960-an
menjadi hanya 13-15% saat ini. Sementara itu persentase perkembangan
pendapatan petani per kapita di sub sektor perkebunan dan sub sektor peternakan
mengalami kenaikan, yaitu: sub sektor perkebunan dari -2,63% pada 2012 menjadi
5,24% pada 2013, dan peternakan dari 3,85% pada 2012 menjadi 4,39% pada 2013.
Peningkatan pendapatan petani per kapita pada tahun 2013 disebabkan
peningkatan harga produk pertanian yang cukup signifikan dibandingkan pada
tahun 2012. Namun demikian, target peningkatan pendapatan petani per kapita
sesuai rencana strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 adalah 11,10% per
tahun, sementara peningkatan pendapatan petani pada tahun 2013 adalah 4,10%
(Tabel 41), masih cukup jauh dari pencapaian target. Beberapa faktor yang
menyebabkan tidak meningkatnya pendapatan petani secara signifikan: (1)
sempitnya luasan lahan yang diusahakan oleh petani dan bahkan cenderung
menyempit sehingga peningkatan jumlah pendapatan tidak proporsional dengan
jumlah petani, (2) naiknya harga faktor-faktor produksi seperti pupuk dan benih
secara berkala, dan (3) kondisi iklim yang buruk terutama pada triwulan IV tahun
2013 yang merupakan periode musim tanam komoditas tanaman pangan sehingga
persentase perkembangan PDB sub sektor tanaman pangan (8,16%) lebih rendah
dibandingkan dengan persentase perkembangan total PDB tanpa migas (10,91%).
Di samping sebagai hasil dari berbagai program/kegiatan yang ditujukan untuk
pencapaian 3 target sukses lainnya (swasembada dan swasembada berkelanjutan,
peningkatan diversifikasi pangan, serta peningkatan nilai tambah, daya saing dan
ekspor), ada beberapa kegiatan Kementerian Pertanian yang secara langsung
ditujukan untuk pemberdayaan petani guna peningkatan kesejahteraan mereka.
Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah:

100
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(1) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan mempunyai sasaran utama
untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan
pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi
wilayah (mencakup target wilayah di 33 provinsi).
Realisasi kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

pada

tahun 2013 yaitu dari target PK sebanyak 3.300 gapoktan terealisasi 3.300
gapoktan atau (100%), sedangkan realisasi keuangan, dari Rp330 miliar
terserap Rp330 miliar (100%).
(2) Penyaluran LM3 Kementerian Pertanian

Realisasi kegiatan pengembangan kelembagaan ekonomi perdesaan melalui
Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) tahun 2013 sebanyak
746 unit yaitu: LM3 bidang Tanaman Pangan 279 lembaga, LM3 bidang
Hortikultura sebanyak 299 lembaga, dan LM3 bidang Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian sebanyak 168 lembaga yang tersebar di 33 provinsi.
(3) Akses Petani dalam Pembiayaan

Dalam rangka mempermudah akses petani terhadap pembiayaan, Kementerian
Pertanian telah melakukan koordinasi dengan berbagai mitra, sehingga sampai
saat ini tersedia beberapa skim kredit bagi petani yaitu: (1) Kredit Ketahanan
Pangan dan Energi (KKP-E), (2) Kredit Pengembangan Energi Nabati dan
Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), (3) Kredit Usaha pembibitan Sapi (KUPS);
dan (4) Kredit Usaha Rakyat.
Realisasi Penyaluran Kredit Program Tahun 2013 (Desember 2013) adalah:
(a) Realisasi Penyaluran
Realisasi kredit program KKP-E sampai dengan tanggal 31 Desember 2013
sebesar Rp2,546 triliun (41,0% dari Rencana Tahunan Penyaluran/RTP
sebesar Rp6,202 triliun) atau 26,4% jika dibandingkan dengan komitmen
bank Rp9,650 triliun.
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(b) Realisasi Penyaluran KPEN-RP
- Realisasi Penyaluran KPEN-RP kumulatif (2007-2013) akad kredit
sebesar Rp7,488 triliun, dengan penyaluran sebesar Rp2,991 triliun
(7,7% dari komitmen bank sebesar Rp38,613 triliun).
- Realisasi penyaluran tahun 2013 (Januari-Desember) sebesar Rp284
miliar atau 8,3% dari RTP sebesar Rp3,416 triliun.
(c) Realisasi Penyaluran KUPS
- Realisasi penyaluran Kredit Usaha pembibitan Sapi (KUPS) kumulatif
(2009-2013) sebesar Rp618 miliar (15,4% dari komitmen bank sebesar
Rp4,003 triliun).
- Realisasi penyaluran KUPS tahun 2013 (Januari-Desember) sebesar
Rp465 miliar (22,0% dari RTP sebesar Rp295 miliar).
(d) Realisasi penyaluran KUR Sektor Pertanian
Realisasi penyaluran KUR sektor pertanian tahun 2013 (Januari-Desember)
sebesar Rp7,763 triliun atau 111,2% dari total penyaluran KUR semua
sektor sebesar Rp35,607 triliun.
(4) Pendidikan dan Pelatihan Petani
Dalam

rangka

pemberdayaan

petani

guna

mendukung

peningkatan

kesejahteraan petani, selama tahun 2013 dilaksanakan pendidikan dan
pelatihan bagi petani, antara lain:
(a) Diklat bagi Pengurus Gapoktan, dilaksanakan di 10 UPT Pelatihan, yaitu:
PPMKP Ciawi, BBPKH Cinagara, BBPP Lembang, BBPP Ketindan, BBPP
Batu, BBPP Binuang, BBPP Batang Kaluku, BBPP Kupang, BPP Jambi dan
BPP Lampung. Realisasi jumlah peserta pelatihan sebanyak 5.870 orang
dari target 6.883 orang (85,28%);
(b) Diklat LKMA bagi Pengurus Gapoktan, dilaksanakan di 6 UPT Pelatihan,
yaitu: BBPKH Cinagara, BBPP Binuang, BBPP Batang Kaluku, BBPP Kupang,
BPP Jambi, dan BPP Lampung. Realisasi jumlah peserta pelatihan sebanyak
566 orang dari target 634 orang atau sebesar 89,27%.
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(c) Diklat bagi Pengelola Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S),
dilaksanakan di BBPKH Cinagara, BBPP Batang Kaluku, dan BPP Lampung.
Realisasi sebesar 100,67% (dari target 150 orang, terealisasi sebanyak 151
orang).
(d) Diklat Kewirausahaan bagi Ikatan Alumni Magang Jepang (IKAMAJA), di
laksanakan di BBPP Batang Kaluku. Realisasi 100,00% (dari target 30
orang, terealisasi sebanyak 30 orang).
(e) Diklat bagi Pengelola LM3, dilaksanakan di BBPP Lembang, BBPP Ketindan
dan BBPP Batang Kaluku. Realisasi sebesar 80,30% (dari target 198 orang,
terealisasi sebanyak 159 orang).

Di samping berbagai pogram yang secara teknis ditujukan untuk berkontribusi
secara langsung terhadap pencapaian sasaran 4 target sukses (target utama)
Kementerian Pertanian, maka Kementerian Pertanian juga melaksanakan 2 (dua)
program lainnya yang lebih ditujukan untuk memberikan dukungan manajemen dan
administrasi bagi pelaksanaan program-program lainnya di lingkup Kementerian
Pertanian. Ke-dua program dimaksud adalah: (1) Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dan (2) Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Pertanian.
(1) Program Pengawasan
Kementerian Pertanian

dan

Peningkatan

Akuntabilitas

Aparatur

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas
aparatur Kementerian, dengan indikator kinerja dan pencapaiannya dapat
digambarkan sebagai berikut:
(a) Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan
program/kegiatan serta pengelolaan keuangan pada satker lingkup
Kementerian Pertanian.
Indikator

kinerja

berupa

persentase

efektivitas,

efisiensi,

dan

keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan serta ketaatan pengelolaan
anggaran satker yang diaudit. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
mendukung keberhasilan sasaran strategis tersebut antara lain telah
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dilakukan audit kinerja terhadap 458 satker (112,25%) dari target 408
satker

dengan

jumlah

total

anggaran

yang

diperiksa

sebesar

Rp13.618.208.022.000,- atau 76,42% dibandingkan dengan anggaran
Kementan Rp17.819.545.212.000,-. Kegiatan Audit Kinerja Kementerian
Tahun 2013 dilaksanakan dalam 6 (enam) tahap. Selain itu dilakukan juga
monitoring tindak lanjut atas kerugian negara yang diinventarisir sejak
tahun anggaran sebelum 2009 sampai dengan 2013 dengan jumlah
kerugian negara sebesar Rp118.703.839.899,17,-. Dari jumlah temuan
kerugian

negara

tersebut

telah

ditindaklanjuti

sebesar

Rp96.181.528.226,60,- atau 81,03% sehingga masih terdapat sisa kerugian
negara sebesar Rp22.522.311.672,57,- atau 18,97%.
Upaya lain yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran strategis
tersebut adalah kegiatan pengawalan terhadap 4 kagiatan strategis
meliputi pengawalan terhadap kegiatan penyuluhan pertanian lingkup
BPPSDMP, Program Pengembangan Kedelai, Unit Pengelolaan Benih
Sumber (UPBS), Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDSK),
Evaluasi Strategis atas Kegiatan Penggerak Membangun Desa (PMD),
Perluasan Areal Perkebunan TA. 2012 – 2013, Evaluasi Pengembangan
Tanaman Tebu Rakyat TA. 2013 dalam rangka Swasembada Gula Nasional
TA. 2014, Evaluasi Strategis Pilot Program Perbenihan, dan Evaluasi
terhadap Pengendalian dan Penyematan Pemotongan Betina Produktif
Tahun 2013.
(b) Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang dinyatakan
sebagai unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Pada tahun 2013 telah berhasil mengusulkan penetapan 166 unit kerja
lingkup Kementan sebagai unit kerja berpredikat WBK di Kementerian
Pertanian tercapai 76,49% dari 217 unit kerja yang dinilai. Hasil tersebut
merupakan dampak terlaksananya pembinaan Komitmen Anti Korupsi
(KAK) bagi pegawai Kementerian Pertanian yang diselenggarakan
sebanyak 3 kali selama tahun 2013 dengan total pegawai terbina sebanyak
1.149 pegawai atau lebih dari 3.000 pegawai terbina selama kurun waktu
2011-2013. Keberhasilan pembinaan KAK tersebut juga diperkuat dengan
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penilaian eksternal yang dilaksanakan oleh KPK dalam survei integritas
tahun 2013 dengan hasil prestasi bahwa Kementerian Pertanian
menduduki ranking 5 dari 20 kementerian/lembaga dengan nilai 7,49.
Ranking tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2012 yang lalu,
dimana Kementerian Pertanian memperoleh nilai 6,82 dengan prestasi
ranking 12 dari 20 kementerian/lembaga.
(c) Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementan yang menerapkan SPI dan
dinilai cukup handal.
Pada tahun 2013 Kementerian Pertanian telah melakukan penilaian
terhadap 157 Satuan Pelaksanaan Pengendalian Intern (Satlak PI) dari
total 178 Satlak PI yang terbentuk di lingkungan Kementan. Hasil penilaian
Satlak PI menyimpulkan bahwa yang berpredikat Sangat Handal diraih 32
satker (20,38%), predikat Handal diraih oleh 84 satker (53,50%), Cukup
Handal diraih 30 satker (19,10%) dan Kurang Handal 11 satker (7,01%).
Dengan demikian, dari 157 Satlak PI yang dinilai, berpredikat antara lain:
Sangat Handal, Handal dan Cukup Handal mencapai 146 Satlak atau
92,98%. Capaian Satlak PI sebesar 103,32% (capaian 92,98% dibanding
target 90%).
Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut antara
lain pelaksanaan Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun, Forum Nasional
SPIP yang dikuti oleh seluruh Satlak PI lingkup Kementerian Pertanian,
dan Penilaian SPIP yang terlaksana dalam 2 tahap pada bulan Juli dan
Agustus 2013.
(2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pertanian
Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas manajemen dan tugas
teknis lainnya, dengan indikator: persentase dokumen perencanaan, peraturan
Undang-undang dan lainnya yang dapat diterapkan, kinerja pengelolaan
keuangan, dan kualitas SAKIP, di mana capaiannya dapat digambarkan sebagai
berikut:
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(a) Persentase Dokumen Perencanaan, Peraturan Undang-Undang dan
Lainnya yang Dapat Diterapkan
Dokumen Perencanaan, Peraturan Undang-undang dan lainnya yang dapat
diterapkan tahun 2013, ditargetkan sebanyak 67 dokumen, di mana
sebagai laporan fisik/dokumen yang ditargetkan tersebut diselesaikan
semuanya (100%) dan sudah dijadikan acuan bagi pelaksana program dan
kegiatan Kementerian Pertanian.
(b) Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan
Laporan Keuangan Kementerian Pertanian selama 2 tahun yaitu tahun
2006 dan 2007, diberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer)
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Kemudian tahun 2008, 2009,
2010, 2011, dan 2012 BPK-RI memberikan opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP). Tahun 2011 Laporan Keuangan Kementerian
Pertanian memperoleh opini WDP yaitu pengecualian untuk aset tetap
tidak diketemukan, belum dilakukan input hasil koreksi penilaian, serta
inventarisasi atas aset yang dimanfaatkan PT. Riset Perkebunan Nusantara
(RPN) belum dapat diakui sebagai Barang Milik Negara (BMN). Pada tahun
2012 Laporan Keuangan Kementerian Pertanian kembali memperoleh
opini WDP dengan pengecualian Belanja Barang, antara lain:
(1) Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Pertanian Pasca Tsunami (RP3T) yang
dibiayai dari Loan IDB-125 belum disajikan dalam neraca sebagai aset
tetap;
(2) Pengadaan bantuan sapi Bali dan sapi PO yang tidak terealisasi
fisiknya, namun pembayaran tetap dilakukan;
(3) Transaksi persediaan bersaldo minus yang belum dapat ditelusuri dan
dijelaskan;
(4) Aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian (tanah
seluas 32,10 juta m2);
(5) Transaksi minus, perbedaan SAK dan SIMAK BMN;
(6) Transaksi dalam SAK tidak ditemukan dalam SIMAK BMN yang belum
dapat ditelusuri dan dijelaskan; dan
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(7) Dana Sim Pelayanan Pembiayaan Pertanian tidak dilaksanakan
penatausahaan dan pencatatan yang memadai.
(c) Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)
Capaian indikator meningkatnya kualitas SAKIP Kementerian Pertanian,
antara lain diindikasikan bahwa SAKIP tahun 2010 yang dinilai pada tahun
2011 mendapatkan predikat “B” atau skor nilai 65,72 dari 82
Kementerian/Lembaga tingkat Pusat yang dievaluasi oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nilai evaluasi
atas Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2011 mendapat
predikat “B” dengan skor nilai 70,19 (meningkat 4,47). Demikian pula
tahun 2012, nilai evaluasi atas Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah
mendapat predikat “B” dengan skor nilai 72,13 (meningkat 2,67). Hal ini
merupakan trend yang terus meningkat dari tahun 2008 sampai dengan
2012.
Nilai LAKIP tahun 2012 sebagaimana di atas, merupakan akumulasi
penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja di lingkungan
Kementerian Pertanian. Beberapa kekurangan yang masih ditemui dalam
pelaksanaan

akuntabilitas

kinerja

Kementerian

Pertanian,

adalah:

dokumen PK yang belum terstruktur, kualitas rumusan indikator kinerja
belum memenuhi kriteria yang baik, pengukuran kinerja yang belum
sepenuhnya digunakan dalam pengendalian dan pemantauan kinerja, serta
hasil evaluasi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan
perencanaan kinerja.
Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk
memperbaiki kekurangan dalam penerapan dan pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain:
(1) Memantau secara berkala terhadap pencapaian rencana aksi atas
kinerja yang ditetapkan dalam PK.
(2) Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja, terutama di
tingkat unit kerja agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
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(3) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk pengendalian dan
pemantauan secara berkala;
(4) Menyiapkan indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU
Kementerian Pertanian;
(5) Menyempurnakan penyajian informasi dalam LAKIP unit kerja
mengenai evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis dan
pembandingan data kinerja;
(6) Memanfaatkan informasi kinerja dalam LAKIP dan hasil informasi
internal untuk meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian secara
keseluruhan; dan
(7) Meningkatkan kapasitas SDM dalam akuntabilitas dan manajemen
kinerja di seluruh jajaran Kementerian Pertanian untuk mempercepat
terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
Berbagai rekomendasi atas pelaksanaan SAKIP tahun 2012 tersebut telah
ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan pada pelaksanaan SAKIP
Kementerian Pertanian tahun 2012.
3.4 Capaian Kinerja Lainnya
Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2013 Kementerian
Pertanian mendapatkan penghargaan, yaitu Penghargaan Internasional dari The
Arab Gulf Programme for Development (AGFUND) kepada Badan Ketahanan Pangan
tentang program pengembangan untuk keamanan pangan tahun 2012, namun
penghargaan tersebut ditetapkan pada Februari 2013.
3.5 Akuntabilitas Keuangan
Tahun 2013 anggaran yang bersumber dari APBN untuk Kementerian Pertanian
sebesar Rp17.807.475.540.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 12
(dua belas) Program Pembangunan Pertanian di mana sebesar 20% berada di pusat
dan 80% untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dialokasikan di
daerah

(Provinsi

dan

Kabupaten/Kota).

Alokasi

anggaran

tersebut

telah

memperhatikan keseimbangan antara pusat-daerah. Alokasi anggaran di pusat
sebagian besar berupa bantuan langsung masyarakat yang diserahkan langsung
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kepada petani di seluruh Indonesia seperti untuk bantuan penanggulangan bencana
alam dan kerusuhan. Secara total sampai dengan 31 Desember 2013 realisasi
penyerapannya mencapai Rp15.961.796.174.000,- atau 89,64%. Penyerapan
anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sampai dengan
bulan 31 Desember 2013 seperti pada Lampiran 3.
3.6 Hambatan Dan Kendala
Pelaksanaan kinerja pembangunan pertanian tahun 2013 masih banyak mengalami
hambatan/kendala,

namun

secara

umum

pelaksanaannya

dapat

diatasi/

ditanggulangi. Hambatan yang dijumpai antara lain:
(1) Masalah Administrasi dan Manajemen, antara lain:

(a) Terlambatnya penetapan pengelola keuangan terutama pada satker daerah
(provinsi dan kabupaten/kota) dan sering terjadi penggantian pejabat
pengelola keuangan dan kegiatan (terutama KPA, dan PPK pada satker
kabupaten/kota) akibat terjadinya mutasi jabatan di daerah.
(b) Terlambatnya penyiapan, pengiriman dan sosialisasi pedoman umum,
pedoman

pelaksanaan,

pedoman

teknis

kegiatan

serta

kurangnya

pemahaman/persepsi pengelola/pelaksana kegiatan terhadap pedoman.
(c) Kebijakan anggaran nasional yang mengharuskan dilakukannya revisi
anggaran, baik untuk penghematan maupun realokasi anggaran.
(d) Masih terbatasnya kuantitas maupun kualitas SDM petugas pengelola
keuangan dan kegiatan yang memenuhi kualifikasi.
(e) Petugas PPL, Petugas Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan (POPT),
Pengawas Benih Tanaman (PBT), Mantri Tani, serta penempatan pejabat
belum sesuai kompetensi.
(f) Belum lancarnya arus pelaporan dari satker lingkup Kementerian Pertanian
dan pelaksanaan kegiatan belum konsisten dengan jadwal yang telah
ditetapkan, sehingga banyak kegiatan yang menumpuk di triwulan akhir.
(2) Masalah Kelembagaan dan SDM antara lain:

(a) Masih sulitnya membangun kelembagaan kemitraan dan pengembangan
kewirausahaan agribisnis, antara lain akibat: 1) kelembagaan kelompok yang
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belum kuat baik dari sisi organisasi maupun manajemen, 2) rendahnya
komitmen antara pihak-pihak yang bermitra, 3) kerjasama yang sudah
disepakati dalam MoU tidak semuanya dilanjutkan dengan kontrak, 4) posisi
tawar yang tidak seimbang, 5) perusahaan pertanian yang bersedia sebagai
avalis dan inti dalam kemitraan agribisnis masih terbatas, 6) kurangnya
modal dalam pengembangan usaha, serta 7) kurangnya infrastruktur
penunjang pengembangan kewirausahaan seperti akses penghubung (jalan)
dan akses pemasaran.
(b) Sumberdaya manusia aparatur pertanian kuantitasnya masih terbatas
khususnya tenaga pertanian lapangan, sedangkan pelaku utama pertanian
kualitasnya masih perlu ditingkatkan.
(c) Penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan bidang tugasnya.
(d) Belum terselesaikannya Memorandum of Understanding (MoU) antara
Menteri Pertanian dengan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan
tentang perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di SMK-PP
menyebabkan belum optimalnya pencapaian sasaran untuk meningkatkan
ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausahawan
muda.
(3) Masalah Teknis, antara lain:

(a) Terbatasnya lahan untuk perluasan areal, alih fungsi lahan, serta menurunnya
kualitas kesuburan lahan.
(b) Sarana prasarana irigasi banyak yang rusak, tata air mikro tidak berfungsi
optimal, kurangnya koordinasi dalam pembagian penggunaan air antar
wilayah.
(c) Lambatnya adopsi inovasi teknologi baru oleh petani seperti penggunaan
varietas unggul baru, pemupukan berimbang/organik, sistem budidaya jajar
legowo.
(d) Terdapat lokasi kegiatan di luar kawasan budidaya pertanian (masuk
kawasan

Hutan

Produksi

Konversi),

sehingga

kegiatan

tidak

bisa

dilaksanakan.
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(e) Sulitnya pengembangan areal baru dan mempertahankan lahan yang sudah
ada, keterbatasan infrastruktur terutama untuk wilayah pengembangan di
luar Jawa, dan kurangnya sarana irigasi/pengairan, terutama untuk wilayah
pengembangan di lahan kering.
(f) Penyediaan agro input untuk budidaya tebu belum tepat jumlah, waktu, harga
dan mutu.
(g) Penyediaan bibit tebu dari kultur jaringan oleh Pusat Penelitian Perkebunan
Gula Indonesia (P3GI) masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan
nasional, dan penataan varietas masih belum optimal.
3.7

Upaya dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala sebagaimana diuraikan di
atas, akan ditempuh berbagai upaya, antara lain:
(1)

Percepatan penetapan pengelola anggaran dan kegiatan (KPA, bendahara,
pejabat penguji SPM, PPK, Tim Teknis, Tim Pengadaan, dan Tim Pemeriksa
Barang), distribusi dan sosialisasi pedoman, juklak dan juknis pelaksanaan
kegiatan, supervisi dan pengawalan penyusunan POK/ROK satker daerah.

(2)

Di dalam Pedoman Teknis Pusat apabila terdapat hal-hal yang perlu diatur oleh
daerah harus disebutkan secara jelas, dan selanjutnya ditetapkan tersendiri
oleh daerah sesuai dengan kondisi/kebutuhan lapangan.

(3)

Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM di dinas pertanian provinsi dan
kabupaten/kota serta UPTD yang menangani kegiatan teknis dan administrasi
pengelolaan keuangan serta petugas fungsional (PBT dan POPT).

(4)

Penetapan Calon Penerima/Calon Lokasi (CP/CL) dan Rencana Usaha
Kelompok (RUK) seperti kegiatan SL-PTT, SL-PHT, SL Iklim dan demfarm
dilaksanakan pada tahun sebelumnya (T-1).

(5)

Peningkatan kualitas kelembagaan penyuluhan, kelompok tani/gabungan
kelompok tani, lembaga keuangan mikro, fasilitasi kemitraan kelompok tani
dengan

pengusaha

dan

lembaga

permodalan,

jaminan

harga

pasar,

memperkuat hubungan kelembagaan antara Dinas Pertanian, BPTP, dan
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Bappeluh sebagai simpul koordinasi program dalam mengatasi berbagai
permasalahan di tingkat lapang.
(6)

Pemanfaatan lahan Perhutani melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
(PHBM) untuk mengganti alih fungsi lahan.

(7)

Peningkatan produktivitas melalui upaya: penyebarluasan penggunaan benih
varietas unggul bermutu/bersertifikat, peningkatan pemupukan berimbang
dan penggunaan pupuk organik, peningkatan penggunaan paket teknologi
budidaya sesuai anjuran.

(8)

Peningkatan perlindungan tanaman dari gangguan OPT dan DPI, antara lain
melalui penyebarluasan pengendalian hama terpadu (SL-PHT) dan antisipasi
dampak perubahan iklim melalui SL-Iklim.

(9)

Operasional penyediaan bibit tebu di tingkat lapangan memenuhi 4 T (tepat
jenis/varietas, tepat jumlah/dosis, tepat waktu dan tepat harga) dengan
melibatkan P3GI, PG, Puslitbangbun, dan penangkar benih profesional.

(10) Menyelesaikan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri
Pertanian dengan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan tentang
perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di SMK-PP agar target
pencapaian sasaran meningkatnya ketersediaan tenaga teknis menengah
pertanian dan calon wirausahawan muda dapat segera dipenuhi.
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BAB IV
PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian merupakan salah
satu upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam mendorong terwujudnya
penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan
Tugas Pokok dan Fungsi Menteri Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan wujud
pertanggungjawaban oleh Kementerian Pertanian kepada Presiden RI dan
masyarakat (publik).
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan pertanian tahun 2013
khususnya perkembangan capaian empat target sukses Kementerian Pertanian tidak
terlepas dari dukungan seluruh program yang ada di lingkup Kementerian Pertanian
baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah
program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian keempat target
sukses, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen
pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian (tata kelola manajemen/SAI pada tahun
2013 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian/WDP dan manajemen
kinerja/SAKIP mendapat Predikat “B” atau Baik). Selain itu fungsi pengawasan
internal juga berperan dalam menciptakan iklim lingkup Kementerian Pertanian
yang bersih, transparan dan akuntabel.
Disamping dukungan yang berasal dari internal Kementerian Pertanian, Kinerja
Pembangunan Pertanian 2013 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh
stakeholders pembangunan pertanian, baik di pusat maupun daerah. Mengingat
luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian,
maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan
pertanian terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan
Tinggi, dan Petani.
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Unit Kerja

3

1
3

1

7

4

8 60

3 15

2

d

11

95

-

21

3

4
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TOTAL

28

9

1

2

2

39

3

14

10

85

11

43

b

c

31

62

13

69
32

9

52

38 224

5

51 177

d

Total

54 201

31 313

23

26

26
18

13

250 327 504 236 1.317

10

8
77
474

64

85

52

5

50

33

12

6

9

373

6

292

429

582

83

51

97

367

933 1.408

226

232

75

167

154
72

46

354

b

46

219

a

140 231 154 105 630

341 915 310 361 1.927

27

167 151 146 156 620

a

II

III

411

67

57

52

220

731

143

344

50

88

36

140

c

245

482

165

838

759

257

259

241

421 1.888

43

66

42

226 1.186

834 3.906

98

266 1.271

48

73

37

125

d

Total
c

d
7

25 13

29 25
6

7

4

7

e

1

1

1

3

342

792

288

75 1.158

186 2.172

45

65

88

126 1.145

Total Jumlah

6
6

166 57

6
23 16

31 21

13 11

3

4

1

2

146 88 57 18

1

1

2

4

393

372

304

232 3.465

50

60

28

313 2.290

426 255 142 95 137 1.055 7.537

39 25

4

3

21 27 18 22

74 32 10

b

113 54 14

a

IV

37 272 154 410 873 1.004 1.864 1.551 1.035 5.454 2.928 3.951 2.339 2.279 11.497 1.106 624 276 166 151 2.323 20.147

3 16

5

12 Badan Karantina

4

5

4

11 Ditjen Hortikultura

1
1

1

10 Ditjen PPHP

9 Badan Ketahanan Pangan

3 57 25 76 161

c

8 Badan PPSDMP

6 21

b

Total

24 185 101 228 649

a

I

7 Badan Litbang Pertanian

6 Ditjen Perkebunan

5 Ditjen Peternakan & Kesehatan Hewan

4 Ditjen Prasarana & Sarana

3 Ditjen Tanaman Pangan

2 Inspektorat Jenderal

1 Sekretariat Jenderal

No

Golongan

S3

12.897

2.146

214

207

161

1.547

4.966

703

4

134

460

60

93

116

174

505

438

185

346

117

485

393

372

304

6

3

7

177

186

119

799

630 1.027

73

91

65

440

4

4

1

342

439 15 17 1.158

853 87 121 2.172

71

792

288

2

2

108 10

72

97

9

2

4

393

372

304

649 96 151 2.290

435 1.313 27 23 3.465

10

16

10

100

7.250 20.147 581 3.423 6.321 1.335 7.063 616 808 20.147

1.319 3.465 10

179

165

143

743 2.290 55

5

8 1.145

274 17 19

41

392 12

Jumlah

396 2.754 339 449 7.426

44

198

18

41

5

62

S2 S1/D4 SM/D3 SLTA SLTP SD

Tingkat Pendidikan

2.460 7.426 464 1.087 1.937

455 1.158

755 2.172 15

3

2

1.417

342

792

288

143

335

106

447 1.145 12

Jumlah

199

457

182

698

Laki-Laki Perempuan

Jenis Kelamin
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REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2013

(dalam ribu rupiah)

No

Eselon I

1.

SETJEN

2.

ITJEN

3.

DITJEN TP

4.

DITJEN HORTI

5.

Pagu

Realisasi

%

1.226.518.104

1.094.410.312

89,23

67.943.286

62.016.018

91,28

2.887.229.639

2.337.313.833

80,95

736.958.730

584.536.029

79,32

DITJEN BUN

1.615.574.670

1.431.329.435

88,60

6.

DITJEN NAK KESWAN

2.739.338.614

2.355.534.457

85,99

7.

DITJEN PPHP

592.879.700

561.870.340

94,77

8.

DITJEN PSP

3.426.093.896

3.314.145.639

96,73

9.

BALITBANG

1.719.168.968

1.624.920.524

94,52

10.

BPPSDMP

1.341.255.760

1.234.334.984

92,03

11.

BKP

647.159.931

606.112.604

93,66

12.

BARANTAN

807.354.242

755.271.998

93,55

TOTAL

17.807.475.540 15.961.796.174 89,64
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LAMPIRAN 4
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
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LAMPIRAN 5
PENETAPAN KINERJA (PK)
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2013
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