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KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) disusun sebagai wujud
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dan

akuntabilitas

instansi

pemerintah
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dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Sejalan dengan ketentuan tersebut, secara singkat LAKIP Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013 ini memuat hal-hal
menyangkut pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan
keluaran (output) yang penting.
Disadari bahwa LAKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun
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masih perlu penyempurnaan. Untuk itu saran dan masukan dari berbagai

pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang.
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IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka mewujudkan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian dan memenuhi instruksi Presiden RI No. 7 tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen PSP.
Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan atas
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan
Kinerja (PK) Ditjen PSP.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) yang telah
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan
Menteri Pertanian merupakan implementasi dari renstra Ditjen PSP tahun 20112014.Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010
tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan tugas
pokok dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu mendorong upaya
penyediaan infrastruktur menyangkut aspek perluasan dan pengelolaan lahan,
pengelolaan air irigasi, pembiayaan, pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian
yang

mendukung

pembangunan

subsektor

tanaman

pangan,

hortikultura,

perkebunan dan peternakan. Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Ditjen Prasarana
dan Sarana Pertanian didukung oleh 6 unit kerjas eselon II yaitu Direktorat
Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, Direktorat Alat
dan Mesin Pertanian, Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Pupuk dan
Pestisida dan Sekretaris Direktorat Jenderal.
Pada tahun 2013, sesuai dengan penetapan kinerja Dirjen Prasarana dan Sarana
Pertanian dengan Kementerian Pertanian, telah ditetapkan 8 sasaran strategis
dengan indikator kinerja utama dan target (setelah revisi karena adanya
penghematan anggaran) sebagai berikut : (1). Meningkatnya luas optimasi lahan
pertanian dan pengembangan metode SRI (berkembangnya metode SRI seluas
205.800 dan berkembangnya optimasi lahan pertanian seluas 253.660 Ha), (2).
Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan (tercetaknya areal
sawah seluas 62.275 Ha), (3). Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan
hortikultura, perkebunan, dan peternakan (terlaksananya perluasan areal hortikultura
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seluas 2.020 Ha, terlaksananya perluasan areal perkebunan seluas 6.720 Ha,
terlaksananya perluasan areal tebu seluas 3.000 Ha dan terlaksananya perluasan
areal peternakan seluas 3.049 Ha), (4). Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam
mendukung produksi pertanian (Terbangunnya dan terlaksananya pengembangan
jaringan irigasi seluas 550.000 Ha), (5). Meningkatnya pemanfaatan alsintan untuk
pengolahan lahan dan pengairan (terlaksananya penyediaan Traktor Roda 2 sebanyak
3.996 unit, terlaksananya penyediaan Pompa air 2.002 unit, terlaksananya
penyediaan Rice Transpleter 153 unit, terlaksananya penyediaan Chopper 154 unit
dan terlaksananya penyediaan Cultivator 200 unit, (6). Terfasilitasinya penyaluran
pupuk bersubsidi (penyaluran Pupuk bersubsidi urea 3.860.101 ton, SP 36 805.396
ton, ZA 1.075.000 ton, NPK 2.131.224 ton dan pupuk organik 739.329 ton), (7).
Meningkatnya produksi pupuk secara insitu oleh petani (terbangunnya dan
terlaksananya pembangunan UPPO sebanyak 360 unit), (8). Meningkatnya
Pelayanan Pembiayaan Petani melalui Bantuan Langsung Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP) (terfasilitasinya Gapoktan BLM-PUAP sebanyak 3.300
gapoktan dengan dana Penguatan Modal Usaha).
Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu : penyaluran pupuk bersubsidi meliputi
pupuk urea 100,48%, pupuk SP-36 101,84%, pupuk ZA 97,19%, pupuk NPK
106,00% dan pupuk organik102,85%.
Indikator kinerja yang berhasil yaitu : (1). berkembangnya metode SRI 99,81%, (2).
berkembangnya optimasi lahan pertanian 99,87%, (3). tercetaknya areal sawah
84,39%, (4). terlaksananya perluasan areal hortikultura 100%, (5). terlaksananya
perluasan areal perkebunan 100%, (6). terlaksananya perluasan areal tebu 100%,
(7).terlaksananya perluasan areal peternakan 100%, (8). Terbangunnya dan
terlaksananya pengembangan jaringan irigasi 97,57%, (9). terlaksananya penyediaan
Traktor Roda 2 100%, (10). terlaksananya penyediaan Pompa air 100%, (11).
terlaksananya penyediaan Rice Transpleter 100%, (12). terlaksananya penyediaan
Chopper 100%, (13). terlaksananya penyediaan Cultivator 200 unit 100% dan (14).
terbangunnya

dan

terlaksananya

pembangunan

UPPO

99,72%

dan

(15).

terfasilitasinya Gapoktan BLM-PUAP 100%.
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk Tahun Anggaran 2013
mendapat dukungan anggaran

sebesar Rp.
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pemotongan menjadi Rp. 3.426.093.896.000,-.

Anggaran tersebut terbagi atas

Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 2.509.362.520.000,-,Dana Dekon sebesar
Rp. 94.183.650.000,-, Dana Pusat sebesar Rp. 822.547.726.000,anggaran

yang

19.993.800.000,-.

bersumber

dari

dana

bantuan

luar

negeri

dengan

sebesar

Rp.

Realisasi penyerapan anggaran sampai 31 Desember 2013

mencapai Rp. 3.314.138.708.757,- atau 96,73%.

Secara umum pembangunan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2013
dapat dikategorikan berhasil, namun masih ditemui kendala/hambatan meliputi
aspek administrasi dan teknis pelaksanaan di lapangan. Untuk mengatasi
permasalahn tersebut ditempuh berbagai upaya antara lain : (1). Penentuan CPCL
dan SID diharuskan tersedia pada T-1, (2). Meningkatkan pembinaan untuk
pelaksanaan kegiatan teknis sesuai pedoman yang ditentukan, (3). Melakukan
koordinasi dan monitoring kegiatan secara intensif, (4). Mengoptimalkan sistem
pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini,
(5).

Memperbaiki

sistem

pelaksanaan

kegiatan

mulai

dari

perencanaan,

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian merupakan
bagian integral yang mendukung pembangunan pertanian dan pembangunan
nasional.

Salahsatu yang menjadi permasalahan dalam pembangunan dan

pengembangan prasarana dan sarana pertanian saat ini adalah terjadinya
penurunan kondisi sarana dan prasarana pertanian yang existing, terutama
menyangkut aspek kuantitas dan kualitas sehingga berpengaruh terhadap
pencapaian peningkatan produksi pertanian. Kondisi ini menjadi dorongan dan
tekad pemerintah untuk lebih serius dalam menangani aspek pengelolaan sarana
dan prasarana pertanian.
Sejalan dengan kondisi tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor
24 tahun 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri
Pertanian

Nomor

61/Permentan/OT.140/10/2010

telah

menetapkan

unit

organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang secara spesifik dan
fokus menangani prasarana dan sarana pertanian. Tugas pokok dan fungsi Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian yang utama adalah mendorong upaya
penyediaan infrastruktur menyangkut aspek perluasan dan pengelolaan lahan,
pengelolaan air irigasi, pembiayaan, pupuk dan pestisida, serta alat mesin
pertanian. Sedangkan sasarannya adalah mendukung pembangunan subsektor
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
Dalam rangka mewujudkan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan memenuhi instruksi Presiden RI
No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka
dilaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Ditjen PSP. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini
didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
dan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Menteri Pertanian.
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1.2

Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas
“merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan, pupuk,
pestisida, dan alat mesin pertanian”. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi : (1) Penyiapan
perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan,
pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin
pertanian. (3) Penyusunan norma standar, pedoman dan kriteria di bidang
pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin
pertanian (4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan
lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian. (5)
Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian didukung oleh 6 (enam) Unit Kerja Eselon II , yaitu :
1. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
2. Direktorat Pengelolaan Air Irigasi
3. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
4. Direktorat Pembiayaan Pertanian
5. Direktorat Pupuk dan Pestisida
6. Sekretariat Direktorat Jenderal.
Masing-masing Unit Kerja Direktorat didukung oleh 3 (tiga) sampai 5 (lima) unit
Eselon III dan 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) unit Eselon IV. Sedangkan
Sekretariat Direktorat Jenderal didukung oleh 4 (empat) unit Eselon III dan 12
(dua belas ) unit Eselon IV.

1.3.

Organisasi

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ditetapkan berdasarkan
Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas
Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia dengan susunan organisasi
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yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, 5 unit Direktorat, 24 Unit kerja
Eselon III dan 57 Unit kerja Eselon IV.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, maka tugas dan fungsi dari
masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :
1). Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan
teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam melaksanakan
tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana
Pertanian menyelenggarakan fungsi :
a) Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja
sama di bidang prasarana dan sarana pertanian;
b) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan
urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
e) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian.
2).

Direktorat

Perluasan

melaksanakan

dan

penyiapan

Pengelolaan
perumusan

Lahan

dan

mempunyai

pelaksanaan

tugas

kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan dan pengelolaan lahan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan
Lahan menyelenggarakan fungsi :
a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, pengendalian
lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
b) pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, pengendalian lahan,
optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
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c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data
lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan,
dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan
peternakan;
d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang basis data lahan,
pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan
perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan
peternakan; dan
e) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perluasan dan Pengelolaan
Lahan.
3). Direktorat Pengelolaan Air Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang pengelolaan air irigasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat
Pengelolaan Air Irigasi menyelenggarakan fungsi :
a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber air,
pengembangan jaringan dan optimasi air, dan iklim, konservasi air dan
lingkungan hidup, serta kelembagaan pengelolaan air irigasi;
b) pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

pengembangan

sumber

air,

pengembangan jaringan dan optimasi air, dan iklim, konservasi air dan
lingkungan hidup, serta kelembagaan pengelolaan air irigasi;
c) penyusunan

norma,

standar,

prosedur,

dan

kriteria

di

bidang

pengembangan sumber air, pengembangan jaringan dan optimasi air, dan
iklim,

konservasi

air

dan

lingkungan

hidup,

serta

kelembagaan

pengelolaan air irigasi;
d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan
sumber air, pengembangan jaringan dan optimasi air, dan iklim,
konservasi air dan lingkungan hidup, serta kelembagaan pengelolaan air
irigasi;
e) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengelolaan Air Irigasi.
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4). Direktorat Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang pembiayaan pertanian.
a) penyiapan

perumusan

kebijakan

di

bidang

pembiayaan

program,

pembiayaan syariah dan kerja sama, pembiayaan agribisnis, serta
kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis;
b) pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan program, pembiayaan
syariah dan kerja sama, pembiayaan agribisnis, serta kelembagaan dan
pemberdayaan agribisnis;
c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan
program, pembiayaan syariah dan kerja sama, pembiayaan agribisnis,
serta kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis;
d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan program,
pembiayaan syariah dan kerja sama, pembiayaan agribisnis, serta
kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis; dan
e) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.

5). Direktorat Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang pupuk dan pestisida pertanian.
a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan
pembenah tanah, pupuk anorganik, dan

pestisida, serta pengawasan

pupuk dan pestisida;
b) pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan
pembenah tanah, pupuk anorganik, dan

pestisida, serta pengawasan

pupuk dan pestisida;
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c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan
pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan

pestisida,

serta pengawasan pupuk dan pestisida;
d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pupuk
organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan

pestisida, serta

pengawasan pupuk dan pestisida; dan
e) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida.

6). Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang alat dan mesin pertanian.
a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pengawasan,
peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian;
b) pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

pengembangan,

pengawasan,

peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian;
c) penyusunan

norma,

standar,

prosedur,

dan

kriteria

di

bidang

pengembangan, pengawasan, peredaran, kelembagaan dan pelayanan
alat dan mesin pertanian;
d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan,
pengawasan, peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin
pertanian; dan
e) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

1.4

Dukungan Sumberdaya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian mendapat dukungan sumber daya manusia sebanyak 342
orang yang tersebar pada 6 (enam) Direktorat dengan perincian sebagai berikut.
Sekretariat Direktorat sebanyak 82 orang, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan
Lahan sebanyak 60 orang, Direktorat Pengelolaan Air Irigasi sebanyak 63 orang,
Direktorat Pembiayaan Pertanian sebanyak 45 orang, Direktorat Pupuk dan
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Pestisida sebanyak 56 orang dan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian sebanyak
36 orang. Semua sumber daya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian tersusun secara sistematis untuk mendukung kelancaran kinerja guna
mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian serta tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian. Secara rinci jumlah
pegawai Ditjen PSP tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 1.

1.5.

Dukungan Anggaran

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk Tahun Anggaran
2013 mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 3.773.473.024.000,- , setelah
pemotongan menjadi Rp. 3.426.093.896.000,-. Anggaran tersebut terbagi atas
Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 2.509.362.520.000,-,Dana Dekon sebesar
Rp. 94.183.650.000,-, Dana Pusat sebesar Rp. 822.547.726.000,-

dengan

anggaran yang bersumber dari dana bantuan luar negeri sebesar Rp.
19.993.800.000,-.
Dari dana Pusat sebesar Rp. 822.547.726.000,- digunakan untuk mendukung
kegiatan di 6 (enam) Eselon II, antara lain Direktorat Perluasan dan Pengelolaan
Lahan sebesar Rp. 11.323.984.000,- Direktorat Pengelolaan Air Irigasi sebesar
Rp. 78.276.320.000,- ditambah dengan anggaran yang bersumber dari bantuan
luar negeri sebesar Rp. 19.993.800.000,-.

Direktorat Pembiayaan Pertanian

sebesar Rp. 385.368.640.000,- Direktorat Pupuk dan Pestisida sebesar Rp.
88.670.200.000,-,

Direktorat

Rp.144.968.900.000,-

Alat

dan

Mesin

Pertanian

sebesar

dan Sekretariat Direktorat Jenderal sebesar

Rp.

93.945.882.000,-.
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2011-2014
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2011-2014
disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014.
Renstra Ditjen PSP disusun dengan periode waktu tahun 2011-2014 karena
menyesuaikan dengan adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian
Pertanian. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian baru terbentuk melalui
Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010, sehingga program pembangunan sarana
dan prasarana pertanian dijabarkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2011 – 2014.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun
2011 – 2014 memuat program / kegiatan untuk mendukung 4 (empat) target
sukses Kementerian Pertanian yaitu pencapaian swasembada dan swasembada
berkelanjutan, diversifikasi pangan, peningkatan daya saing dan nilai tambah
ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani. Renstra ini merupakan dokumen
perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan,
strategi, program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian
yang akan dilaksanakan oleh Ditjen PSP selama periode 2011-2014.

2.1.1 Visi
Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah mewujudkan
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai motor penggerak
tersedianya prasarana dan sarana pertanian, untuk pembangunan pertanian
berkelanjutan.
2.1.2 Misi
Untuk mencapai Visi tersebut Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian mengemban Misi sebagai berikut :
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1) Mendorong partisipasi stake holder dalam pengembangan dan pengelolaan
lahan dan air secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian
berkelanjutan.
2) Mendayagunakan lahan dan air untuk kegiatan pertanian yang berkelanjutan.
3) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan
prinsip transparansi dan akuntabilitas.
4) Menyusun kebijakan pengembangan perluasan areal, pengelolaan lahan dan
pengelolaan air yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat petani di
pedesaan.
5) Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang
flesibel dan sederhana.
6) Memfasilitasi penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida
sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)
7) Meningkatkan pengawasan atas penyediaan, penyimpanan dan penggunaan
pupuk dan pestisida
8) Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida
9) Mendorong peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam penyediaan
dan pengawasan pupuk dan pestisida
10)Menyelenggarakan pengembangan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia
melalui kebijakan pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alat dan
mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian.
11)Memberikan pelayanan prima dalam bidang perencanaan, administrasi dan
manajemen pembangunan prasarana dan sarana pertanian.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran
Tujuan pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian tahun
2011–2014, adalah :
1) Mewujudkan suatu kebijakan, norma, standart, pedoman, kriteria dan
prosedur di bidang prasarana dan sarana pertanian
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2) Mewujudkan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang
prasarana dan sarana pertanian
3) Menyediakan lahan dan mengoptimalkan pendayagunaan lahan dan air
dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan.
4) Mewujudkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan
sederhana, serta perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha petani
melalui Asuransi pertanian.
5) Mewujudkan penyediaan dan penyaluran serta pengawasan pupuk dan
pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan
harga)
6) Mewujudkan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan
pengembangan, pemanfatan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin
pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian.
7) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan lembaga dalam
mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
prasarana dan sarana pertanian untuk mendukung ketahanan pangan
nasional
8) Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pengembangan
dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian secara efektif dan efisien
untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
9) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan
prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut:
1) Terwujudnya kebijakan, norma, standart, pedoman, kriteria dan prosedur di
bidang prasarana dan sarana pertanian
2) Terwujudnya bimbingan teknis dan pengawasan di bidang prasarana dan
sarana pertanian
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3) Terwujudnya penyediaan lahan dan optimalisasi pendayagunaan lahan dan
air

dalam

mendukung

pengembangan

komoditas

tanaman

pangan,

hortikultura, perkebunan dan peternakan.
4) Terwujudnya sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan
sederhana serta perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha petani
melalui Asuransi pertanian.
5) Terwujudnya pola penyediaan dan penyaluran serta pengawasan pupuk dan
pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan
harga)
6) Terwujudnya sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan
pengembangan, pemanfatan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin
pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian.
7) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan lembaga dalam
mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
prasarana dan sarana pertanian untuk mendukung ketahanan pangan
nasional
8) Meningkatnya

peran

serta

masyarakat

dan

stakeholder

dalam

pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian secara
efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
9) Terselenggaranya manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan
prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.

2.1.4 Arah Kebijakan
Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam
rangka menunjang pembangunan pertanian adalah sebagai berikut:
1) Kebijakan yang terkait dengan pengembangan infrastruktur pertanian aspek
lahan adalah adalah pengembangan jalan pertanian pada kawasan tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
2) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: meningkatnya luas areal
pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan, ditempuh melalui:
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a) Penambahan Baku Lahan (PBL)
b) Pendekatan kawasan yang berskala ekonomi
c) Kesesuaian daya dukung dan agropedoklimat
d) Partisipasi dan pemberdayaan petani.
e) Peningkatan efektivitas pembelajaran melalui pendampingan.
3) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: terwujudnya upaya
optimasi, konservasi, rehabilitasi dan reklamasi lahan pertanian :
a) Kebijakan optimasi lahan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat
petani/peternak pada lahan terlantar, dan lahan yang berpotensi untuk
ditingkatkan IP-nya melalui:
 Kebijakan pengembangan usahatani dan konservasi DAS hulu yang
dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.
 Kebijakan

Reklamasi

lahan

dilakukan

melalui

pemberdayaan

masyarakat/ petani pada lahan rawa, bekas tambang, dan bekas
industri.
 Peningkatan efektifitas pembelajaran melalui pendampingan.
b) Kebijakan peningkatan kesuburan dan produktivitas lahan melalui
pengembangan pertanian ramah lingkungan yang dikenal dengan System
of Rice Intensification (SRI).
4) Kebijakan

yang

terkait

dengan

pencapaian

sasaran:

tercapainya

pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil, adalah :
a) Diprioritaskan pada kawasan kekeringan dengan mendayagunakan baik
air permukaan maupun air tanah.
b) Pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil secara berkelanjutan
dengan cara partisipatif.
5) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: tercapainya optimasi
pemanfaatan air irigasi, adalah:
a) Peningkatan fungsi prasarana irigasi,
b) Penerapan teknologi hemat air
c) Peningkatan partisipasi masyarakat.
6) Kebijakan terkait dengan revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaan
petani dalam rangka meningkatkan ketersediaan pembiayaan/kredit bagi
petani, fokus pada :
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a) Pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan ;
b) Pembiayaan yang bersumber dari dana lembaga Keuangan Non Bank;
c) Pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan swasta dan masyarakat
yang peduli terhadap pertanian;
d) Pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah pusat (APBN) dan
pemerintah daerah (APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota);
e) Pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan mikro dan lembaga
adat yang berkembang di masyarakat; serta sumber pembiayaan lainya.
7) Kebijakan terkait pupuk dan pestisida, adalah:
a) Penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk mendorong
penerapan

pemupukan

secara

berimbang

guna

meningkatkan

produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
b. Kebijakan perbaikan kesuburan lahan pertanian melalui pengembangan
rumah kompos dan UPPO untuk pemberian/ penambahan bahan
organik/ kompos.
c) Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah
lingkungan.
d) Peningkatan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida pertanian.
8) Kebijakan pengembangan alsintan, didalamnya memuat beberapa hal
sebagai berikut :
a) Kebijakan yang terkait dengan sasaran meningkatnya kepemilikan alsintan
pada 33 propinsi sebesar 3 – 5 %, adalah : (a) sosialisasi pelaksanaan
kegiatan kepemilikan alsintan, (b) koordinasi dengan Dinas Propinsi dan
Kabupaten/Kota guna pemantapan kegiatan kepemilikan alsintan, (c)
kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan kepemilikan alsintan.
b) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya penumbuhan dan
pengembangan UPJA Pemula, Berkembang dan Profesional, meningkat
masing-masing 10%, 10% dan 15% per tahun, adalah : (a) sosialisasi
Permentan No.25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan
Pengembangan UPJA, (b)

Pembentukan Tim UPJA, (c) kebijakan

pemberdayaan dalam pengelolaan UPJA , (d) peningkatan peranan UPJA
dalam pengembangan alsintan, (e) kebijakan peningkatan integrasi
subsistem pengguna, penyedia alsintan, permodalan dan pembinaan dalam
keberlanjutan kelembagaan UPJA.
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c) Kebijakan yang terkait dengansasaran terlaksananya pengembangan
bengkel alsintan di 33 propinsi, adalah : (a) sinkronisasi dan koordinasi
dengan instansi terkait, (b) peningkatan peranan produsen alsintan dalam
pengembangan bengkel, (c) peningkatan keahlian pengelola bengkel
alsintan.
d) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya pengawasan
pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian yang
berdayaguna dan berhasilguna di 33 provinsi meliputi : (a) sosialisasi
pengawasan alsintan (b) meningkatkan jumlah dan kompetensi petugas
pengawas alsintan dan (c) meningkatkan sarana pengawasan alsintan.
1) Kebijakan yang terkait dengan kualitas koordinasi dan sinkronisasi dalam
pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan di 33 Provinsi dalam
rangka peningkatan forum komunikasi dan informasi pengembangan,
pengawasan dan kelembagaan alsintan

2.1.5 Program dan Kegiatan
Dalam Renstra Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2011-2014 ditetapkan
Program

Direktorat

Jenderal

Prasarana

dan

Sarana

Pertanian

adalah

”Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian”.
Kegiatan strategis yang tersebut dalam program tersebut sebagai berikut :
1) Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian
2) Pengelolaan air irigasi untuk pertanian
3) Penyaluran pupuk bersubsidi
4) Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian
5) Pelayanan

pembiayaan

pertanian,

pengembangan

usaha

agribisnis

perdesaan (PUAP).
6) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian

2.2.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013

Rencana Kinerja Tahun 2013 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian yang mengacu pada renstra Ditjen PSP difokuskan untuk mendukung
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4 (empat) target sukses Kementerian Pertanian. Rencana Kinerja Tahunan 2013
secara detail yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagai
berikut :
Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ditjen PSP TA. 2013
No

Sasaran Strategis

1.

Meningkatnya luas

Indikator Kinerja Utama
1

optimasi lahan,
pertanian dan

2.

Ha

Berkembangnya optimasi lahan pertanian seluas

258.660

Ha

65.000

Ha

(Ha) yang dilaksanakan oleh petani/kelompok

metode SRI
Meningkatnya luas

207.000

dilaksanakan oleh petani/kelompok tani

pengembangan

2.

Berkembangnya metode SRI seluas (Ha) yang

Target

tani
1.

areal pertanian pada

Tercetaknya areal sawah seluas (Ha) yang
dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani padi

kawasan tanaman
pangan
3.

Meningkatnya luas

1.

Terlaksananya perluasan areal hortikultura (Ha)

2.040

Ha

2.

Terlaksananya perluasan areal perkebunan (Ha)

6720

Ha

hortikultura,

3.

Terlaksananya perluasan areal tebu (Ha)

3.000

Ha

perkebunan, dan

4.

Terlaksananya perluasan areal peternakan (Ha)

3.029

Ha

1.

Terbangunnya dan terlaksananya

550.000

Ha

3.996

Unit

20

Unit

2.002

Unit

153

Unit

areal pertanian pada
kawasan

petemakan
4.

Meningkatnya
ketersediaan all

pengembangan jaringan irigasi seluas (Ha) yang

irigasi dalam

dimanfaatkan petani/kelompok tani untuk

mendukung produksi

kegiatan usahatani

pertanian
5.

Meningkatnya

1.

Terlaksananya penyediaan Traktor Roda 2

pemanfaatan

sebanyak (Unit) yang digunakan petani/kelompok

alsintan untuk

tani untuk mengolah tanah

pengolahan lahan

2.

dan pengairan

Terlaksananya penyediaan Traktor Roda 4
sebanyak (Unit) yang digunakan petani/kelompok
tani untuk mengolah tanah

3.

Terlaksananya penyediaan Pompa air sebanyak
(Unit) yang digunakan untuk petani/kelompok tani
untuk mengairi areal pertanian

4.

Terlaksananya penyediaan Rice Transpleter
sebanyak (Unit) yang digunakan untuk
petanilkelompok tani
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5.

Terlaksananya penyediaan Chopper sebanyak

154

Unit

200

Unit

(Unit) yang digunakan untuk petani/kelompok tani
6.

Terlaksananya penyediaan Cultivator sebanyak
(Unit) yang digunakan untuk petani/kelompok tani

6.

Terfasilitasinya

1.

penyaluran pupuk

Indonesia sesuai azas 6 (enam) tepat

bersubsidi

7.

Meningkatnya

Tersedianya Pupuk bersubsidi di seluruh wilayah

1.

a. Urea

5.871.909

Ton

b. SP – 36

1.611.789

Ton

c. ZA

1.412.559

Ton

d. NPK

3.015.112

Ton

e. Organik

1.594.017

Ton

Terbangunnya den terlaksananya pembangunan

produksi pupuk

UPPO untuk penyediaan kebutuhan pupuk

secara insitu oleh

organik secara insitu

360

Unit

3.500

Gpk

petani
8.

Meningkatnya
Pelayanan

1.

Tertasilitasinya Gapoktan BLM-PUAP dengan
dance Penguatan Modal Usaha

Pembiayaan Petani
melalui Bantuan
Langsung
Pengembangan
Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP)

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Ditjen PSP sebagaimana dalam lampiran 2.

2.3

Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013

Penetapan Kinerja merupakan kontrak kerja antara Direktur Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian dengan Menteri Pertanian untuk melaksanakan kegiatan
yang mendukung Program Kementerian. Adapun penetapan kinerja yang
ditetapkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2013
sebagai berikut :
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Tabel 2. Penetapan Kinerja (PK) Ditjen PSP TA. 2013
NO
1

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya

luas

optimasi

INDIKATOR KINERJA
lahan

1. Berkembangnya metode

pertanian dan pengembangan metode

yang dilaksanakan oleh

SRI

petani/kelompok tani
2. Berkembangnya

optimasi

TARGET
SRI

207.000

Ha

lahan

258.660

Ha

65.000

Ha

2.040

Ha

6.720

Ha

3.000

Ha

3.029

Ha

550.000

Ha

3.996

Unit

20

Unit

pertanian yang dilaksanakan oleh
petani/kelompok tani
2.

Meningkatnya luas areal pertanian pada

Tercetaknya areal sawah seluas 15.000

kawasan tanaman pangan

Ha tahun 2013 dan 50.000 Ha tahun
2014 yang dimanfaatkan untuk
kegiatan usahatani padi

3.

Meningkatnya luas areal pertanian pada

1. Terlaksananya perluasan areal

kawasan hortikultura, perkebunan, dan

hortikultura

peternakan
2. Terlaksananya perluasan areal
perkebunan
3. Terlaksananya perluasan areal
tebu
4. Terlaksananya perluasan areal
peternakan
4.

Meningkatnya ketersediaan air irigasi

Terbangunnya dan terlaksananya

dalam mendukung produksi pertanian

pengembangan jaringan irigasi yang
dimanfaatkan petani/kelompok tani
untuk kegiatan usahatani

5.

Meningkatnya

pemanfaatan

alsintan

1. Terlaksananya penyediaan Traktor

untuk pengolahan lahan dan pengairan

Roda 2 (8-9 HP) yang digunakan
petani/kelompok tani untuk
mengolah tanah
2. Terlaksananya penyediaan Traktor
Rada 4 (90-110 HP) yang
digunakan petani/kelompok tani
untuk mengolah tanah
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3. Terlaksananya penyediaan Pompa

2,002

Unit

153

Unit

154

Unit

200

Unit

a. Urera

4.100.000

Ton

b. SP – 36

850.000

Ton

c. ZA

1,000.000

Ton

d. NPK

2.400.000

Ton

e. Organik

900.000

Ton

Meningkatnya produksi pupuk secara

Terbangunnya dan terlaksananya

360

Unit

insitu oleh petani

pembangunan UPPO untuk

3.500

Gpktn

air (8-9 HP) yang digunakan untuk
petani/kelompok tani untuk
mengairi areal pertanian
4. Terlaksananya penyediaan Rice
Transpleter (4,5-5,5 HP) sebanyak
yang digunakan untuk
petani/kelompok tani
5. Terlaksananya penyediaan
Chopper (8-9 HP) sebanyak yang
digunakan untuk petani/kelompok
tani
6. Terlaksananya penyediaan
Cultivator (4-6 HP) sebanyak yang
digunakan untuk petani/kelompok
tani
6.

Terfasilitasinya

penyaluran

pupuk

bersubsidi

Tersedianya Pupuk bersubsidi di
seluruh wilayah Indonesia sesuai azas
6 (enam) tepat

7.

penyediaan kebutuhan pupuk organik
secara insitu
8.

Meningkatnya Pelayanan Pembiayaan

Terfasilitasinya Gapoktan BLM-PUAP

Petani

dengan dana Penguatan Modal Usaha

melalui

Bantuan

Langsung

Usaha

Agribisnis

Pengembangan
Perdesaan (PUAP)
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Dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur
Jenderal PSP dan Menteri Pertanian sebagaimana dalam lampiran 3.

Direktorat

Jenderal

Prasarana

dan

Sarana

Pertanian

dalam

rangka

melaksanakan pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana
pertanian

TA.

2013

mendapat

alokasi

dana

APBN

sebesar

Rp.

3.773.473.024.000,- , setelah pemotongan karena adanya penghematan menjadi
Rp. 3.426.093.896.000,-.

Penghematan anggaran tersebut menyebabkan

beberapa target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja mengalami revisi
(perubahan). Adapun perubahan target kinerja beberapa indikator kinerja sebagai
berikut :
Tabel 3. Perubahan Target pada Beberapa Indikator Kinerja
Target
No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja
Awal

1

2

3

Meningkatnya luas
optimasi
lahan
pertanian
dan
pengembangan
metode SRI

Meningkatnya luas
areal
pertanian
pada
kawasan
tanaman pangan
Meningkatnya luas
areal
pertanian
pada
kawasan
hortikultura,
perkebunan,
dan
peternakan

Revisi

Berkembangnya metode SRI
seluas
(Ha)
yang
dilaksanakan
oleh
petani/kelompok tani di 29
Provinsi, 269 Kabupaten/Kota

207.000

205.800

Ha

Berkembangnya
optimasi
lahan pertanian seluas (Ha)
yang
dilaksanakan
oleh
petani/kelompok tani di 32
Provinsi,441 Kabupaten/ Kota

258.660

253.660

Ha

Tercetaknya areal sawah
seluas
(Ha)
yang
dimanfaatkan untuk kegiatan
usahatani padi di 26 Provinsi,
137 Kabupaten/Kota

65.000

62.275

Ha

Terlaksananya
perluasan
areal hortikultura (Ha) yang
dilaksanakan
oleh
petani/kelompok tani di 28
Provinsi, 100 Kabupaten/Kota

2.040

2.020

Ha

Terlaksananya
perluasan
areal Peternakan (Ha) yang
dilaksanakan
oleh
petani/kelompok tani di 30
Provinsi, 149 Kabupaten/Kota

3.029

3.049

Ha
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Target
No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja
Awal

4

5

Meningkatnya
pemanfaatan
alsintan
untuk
pengolahan lahan
dan pengairan

Terlaksananya
penyediaan
Traktor Roda 4 sebanyak
(Unit)
yang
digunakan
petani/kelompok tani untuk
mengolah tanah

Terfasilitasinya
penyaluran pupuk
bersubsidi

Penyaluran pupuk bersubsidi
di 33 Provinsi yang digunakan
oleh petani/kelompok tani
sesuai azas 6 (enam) tepat
a. urea

20

Unit

3.860.101

Ton

850.000

805.396

Ton

c. ZA

1.000.000

1.075.000

Ton

d. NPK

2.400.000

2.131.224

Ton

900.000

739.329

Ton

3.500

3.300

e. Organik
Meningkatnya
Pelayanan
Pembiayaan Petani
melalui
Bantuan
Langsung
Pengembangan
Usaha
Agribisnis
Perdesaan (PUAP)

0

4.100.000

b. SP – 36

6

Revisi

BLM PUAP yang digunakan
gapoktan
sebanyak
(Gapoktan) untuk membiayai
kegiatan usahatani baik on
farm maupun off farm di 33
Provinsi

Gpk

Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang diulas secara lebih rinci dan mendalam
adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut :
2.3.1 Meningkatnya Luas Optimasi Lahan Pertanian dan Pengembangan
Metode SRI
2.3.1.1 Berkembangnya Metode SRI
Pengembangan Metode SRI merupakan cara budidaya tanaman padi yang
intensif dan efisien dengan proses manajemen sistem perakaran yang berbasis
pada

pengelolaan

tanah,

tanaman

dan

air

yang

dapat

meningkatkan

produktivitas, serta efisiensi usahatani melalui pemberdayaan kelompok tani dan
kearifan lokal/daerah. Sasaran kegiatan ini adalah terealisasinya Pengembangan
Metode SRI dengan target 207.000 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan di 269
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Kabupaten pada 29 Provinsi di Indonesia dengan alokasi anggaran untuk
kegiatan bansos pengembangan metode SRI sebesar Rp.413.600.000.000,-.
Namun demikian target mengalami revisi menjadi 205.800 Ha karena adanya
pemotongan

anggaran

dengan

dana

yang

dialokasikan

menjadi

Rp.411.600.000.000,-.
2.3.1.2 Berkembangnya Optimasi Lahan Pertanian
Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan merupakan usaha meningkatkan
pemanfaatan sumber daya lahan yang sementara tidak diusahakan atau IP
rendah menjadi lahan usahatani yang lebih produktif, melalui perbaikan fisik dan
kimiawi tanah serta bantuan sarana dan prasarana lainnya dalam menunjang
peningkatan areal tanam dan atau indeks pertanaman (IP). Jika dilaksanakan
pada lahan kering berlereng, maka dapat diterapkan kaidah konservasi untuk
mencegah erosi dan penurunan produktivitas lahan. Khusus pada daerah rawa
dan bekas tambang dapat diterapkan teknologi reklamasi untuk mengoptimalkan
produktivitas

lahan. Pelaksanaan fisik meliputi pembersihan

lahan

dan

pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam, perbaikan kesuburan lahan,
perbaikan sarana dan prasarana serta pemeliharaan. Sasaran kegiatan ini adalah
terealisasinya kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan dengan target 258.660
Ha kemudian direvisi menjadi 253.660 Ha karena adanya pemotongan anggaran.
Kegiatan ini dilaksanakan di 441 Kabupaten/Kota pada 32 Provinsi dengan
alokasi

anggaran

untuk

kegiatan

bansos

optimasi

lahan

sebesar

Rp.526.344.500.000,-.

2.3.2 Meningkatnya Luas Areal Pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan
2.3.2.1 Tercetaknya areal sawah
Peningkatan luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan dilaksanakan
melalui kegiatan perluasan areal sawah/cetak sawah. Perluasan Areal Sawah
adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai
tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat
diusahakan untuk usahatani sawah. Perluasan areal sawah baru dilakukan
dengan menambah luas areal tanam padi guna mendukung pencapaian surplus
beras dan swasembada beras berkelanjutan. Sasaran dari Kegiatan Perluasan
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Sawah tahun 2013 adalah bertambahnya luas lahan sawah sebesar 65.000 Ha.
Kegiatan ini dilaksanakan di 137 Kabupaten pada 26 Provinsi di Indonesia
dengan alokasi anggaran bansos sebesar Rp. 650.000.000.000,- Namun
demikian target mengalami revisi sehingga berubah menjadi 62.275 Ha dengan
alokasi dana menjadi Rp.622.750.000.000,-.
2.3.3 Meningkatnya Luas Areal Pertanian pada Kawasan Hortikultura,
Perkebunan dan Peternakan
2.3.3.1 Terlaksananya Perluasan Areal Hortikultura
Perluasan Areal Hortikultura adalah usaha penambahan baku lahan hortikultura
yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan
lahan

yang

sementara

tidak

diusahakan

guna

meningkatkan

produksi

hortikultura. Jenis komoditas yang dikembangkan diprioritaskan pada komoditas
hortikultura unggulan nasional dan lokal. Sasaran dari kegiatan Perluasan Areal
Hortikultura adalah terwujudnya penambahan luas areal hortikultura pada
kawasan sentra pengembangan hortikultura seluas 2.040 Ha, yang tersebar di
100 Kabupaten/kota pada 28 Provinsi dan dana yang dialokasikan untuk kegiatan
Perluasan Areal Hortikultura adalah Rp.14.280.000.000,-. Target mengalami
revisi

menjadi 2.020 Ha dan dana yang dialokasikan menjadi

Rp.

14.140.000.000,2.3.3.2 Terlaksananya Perluasan Areal Perkebunan
Perluasan Areal Perkebunan adalah usaha penambahan baku lahan perkebunan
yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan
lahan yang sementara tidak diusahakan guna guna mendukung program
peningkatan produksi, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan menekan
impor. Jenis komoditas yang dikembangkan diprioritaskan pada komoditas
unggulan nasional (kakao, karet, dan kopi arabika) dan lokal. Sasaran dari
kegiatan Perluasan Areal Perkebunan adalah terwujudnya penambahan luas
areal perkebunan pada kawasan sentra pengembangan perkebunan seluas
6.270 Ha, yang tersebar di 120 Kabupaten/kota pada 27 Provinsi dan dana yang
dialokasikan adalah sebesar Rp.47.040.000.000,-.
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2.3.3.3 Terlaksananya Perluasan Areal Tebu
Perluasan Areal Perkebunan adalah usaha penambahan baku lahan perkebunan
yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan
lahan yang sementara tidak diusahakan guna guna mendukung program
peningkatan produksi, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan menekan
impor. Jenis komoditas yang dikembangkan adalah tebu. Sasaran dari kegiatan
Perluasan Areal Tebu adalah terwujudnya penambahan luas areal tebu seluas
3.000 Ha, yang tersebar di 34 Kabupaten/kota pada 5 Provinsi dan dana yang
dialokasikan adalah sebesar Rp.30.000.000.000,-.
2.3.3.4 Terlaksananya Perluasan Areal Peternakan
Perluasan Areal Peternakan adalah usaha penambahan baku lahan peternakan
(kebun hijauan makan ternak dan padang penggembalaan) yang dapat dilakukan
melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan yang sementara
tidak diusahakan guna meningkatkan produksi hijauan makanan ternak yang
berkualitas. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung program swasembada
daging sapi (PSDS), peningkatan produksi susu segar, dan pemberdayaan
petani/ peternak melalui peningkatan jumlah kepemilikan ternak. Sasaran dari
kegiatan Perluasan Areal Peternakan adalah terwujudnya penambahan luas
areal kebun hijauan makan ternak dan padang penggembalaan seluas 3.029 Ha,
yang tersebar di 30 Provinsi dan 149 Kabupaten/kota dan dana yang
dialokasikan

untuk

kegiatan

Areal

Peternakan

adalah

sebesar

Rp.21.203.000.000,-. Target mengalami revisi menjadi 3.049 Ha dengan alokasi
dana sebesar Rp. 21.343.000.000,-.

2.3.4 Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi dalam Mendukung Produksi
Pertanian
2.3.4.1

Terbangunnya dan terlaksananya Pengembangan Jaringan Irigasi

Ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian dilaksanakan
melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan jaringan Irigasi. Kegiatan ini
adalah kegiatan pembangunan baru/rehabilitasi jaringan irigasi baik tingkat usaha
tani

maupun

tingkat

desa

guna

meningkatkan

fungsi,

pelayanan

dan

memperbaiki pola operasi serta pemeliharaan jaringan irigasi.
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Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi ditargetkan seluas 550.000 Ha di 32
Provinsi

dan

332

Kabupaten

dana

yang

dialokasikan

untuk

kegiatan

Pengembangan Jaringan Irigasi adalah sebesar Rp.550.000.000.000,-.

2.3.5

Meningkatnya Pemanfaatan Alsintan untuk pengolahan lahan dan
pengairan

Kegiatan pemanfaatan alsintan untuk pengolahan lahan dan pengairan adalah
bantuan alat dan mesin pertanian traktor roda 2, pompa air dan rice transplanter
diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas dan
efisiensi komoditas pertanian khususnya padi. Selanjutnya alsintan chopper
diharapkan mendukung program swasembada daging sapi/kerbau. Untuk
cultivator diharapkan dapat mendukung pengembangan hortikultura.
2.3.5.1 Terlaksananya Penyediaan Traktor Roda 2
Kegiatan pemanfaatan alsintan untuk pengolahan lahan dan pengairan melalui
penyediaan traktor roda 2 adalah sebanyak 3.996 unit dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 85.514.400.000,-. Penyediaan traktor roda 2 ini dilaksanakan di 31
Propinsi, 319 Kabupaten/kota.
2.3.5.2 Terlaksananya Penyediaan Traktor Roda 4
Kegiatan pemanfaatan alsintan untuk pengolahan lahan dan pengairan melalui
penyediaan traktor roda 4 adalah sebanyak 20 unit. Namun karena adanya
penghematan anggaran menjadi Rp.0,-, maka penyediaan traktor roda 4 tidak
dilaksanakan.
2.3.5.3 Terlaksananya Penyediaan Pompa Air
Kegiatan pemanfaatan alsintan untuk pengolahan lahan dan pengairan melalui
penyediaan pompa air adalah sebanyak 2.002 unit dengan alokasi anggaran
Rp.34.434.400.000,- . Penyediaan pompa air ini dilaksanakan di 31 Propinsi, 245
Kabupaten/kota.
2.3.5.4 Terlaksananya Penyediaan Traktor Rice Transplanter
Kegiatan pemanfaatan alsintan untuk pengolahan lahan dan pengairan melalui
penyediaan Rice Transplanter adalah sebanyak 153 unit dengan alokasi
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anggaran Rp.9.333.000.000,- . Penyediaan Rice Transplanter ini dilaksanakan di
26 Propinsi, 115 Kabupaten/kota.
2.3.5.5 Terlaksananya Penyediaan Chopper
Kegiatan pemanfaatan alsintan untuk pengolahan lahan dan pengairan melalui
penyediaan

Chopper

adalah

sebanyak

154

unit

alokasi

anggaran

Rp.2.772.000.000,-. Penyediaan Chopper ini dilaksanakan di 8 Propinsi, 61
Kabupaten/kota.
2.3.5.6 Terlaksananya Penyediaan Cultivator
Kegiatan pemanfaatan alsintan untuk pengolahan lahan dan pengairan melalui
penyediaan

Cultivator

adalah

sebanyak

200

unit

alokasi

anggaran

Rp.2.585.600.000,-. Penyediaan Cultivator ini dilaksanakan di 27 Propinsi, 87
Kabupaten/kota.

2.3.6. Terfasilitasinya penyaluran pupuk bersubsidi
2.3.6.1 Tersedianya Pupuk Bersubsidi di Seluruh Wilayah Indonesia sesuai
azas 6 (enam) tepat
Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan
penyalurannya ditataniagakan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang
ditetapkan di penyalur resmi di lini IV. Sasaran kegiatan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi adalah diterapkannya pemupukan berimbang spesifik lokasi di tingkat
petani, untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi serta
memperbaiki kualitas hasil komoditas pertanian.
Kegiatan Penyaluran pupuk bersubsidi setelah revisi ditargetkan sebanyak
3.860.101 Ton untuk pupuk urea, 805.396 Ton untuk pupuk SP-36, 1.075.000
Ton untuk pupuk ZA, 2.131.224 Ton untuk pupuk NPK dan 739.329 Ton untuk
pupuk Organik. Sedangkan dana yang dialokasikan sebesar Rp. 5.490,42 Milyar
untuk pupuk urea, Rp.2.008,55 Milyar untuk pupuk SP-36, Rp.1.412,09 Milyar
untuk pupuk ZA, Rp.5.965,21 Milyar untuk pupuk NPK, dan Rp. 951,79 Milyar
untuk pupuk organik yang dilaksanakan di 33 Provinsi.
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2.3.7 Meningkatnya Produksi Pupuk Secara Insitu
2.3.7.1

Terbangunnya dan Terlaksananya Pembangunan UPPO untuk
Penyediaan Kebutuhan Pupuk Organik secara Insitu

Peningkatan produksi pupuk secara insitu oleh petani dilaksanakan melalui
kegiataan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO). Kegiatan ini
merupakan kegiatan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tani
sebagai salah satu upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan
produktivitas pertanian. Fasilitasi yang diberikan dalam kegiatan UPPO antara
lain bangunan rumah kompos, bangunan bak fermentasi, alat pengolah pupuk
organik (APPO), kendaraan roda 3, bangunan kandang ternak komunal dan
ternak sapi.
Pembangunan UPPO diarahkan pada lokasi yang memiliki potensi sumber bahan
baku pembuatan kompos, terutama limbah organik/limbah panen tanaman,
kotoran ternak/limbah ternak dan sampah organik rumah tangga pada kawasan
sentra

produksi

tanaman

pangan,

hortikultura,

perkebunan

rakyat

dan

peternakan.

2.3.8

Meningkatnya Pelayanan Pembiayaan Petani melalui Bantuan
Langsung Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

2.3.8.1

Terfasilitasinya Gapoktan BLM-PUAP dengan Dana Penguatan
Modal Usaha

Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) adalah merupakan
bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik,
petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan
oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sasaran kegiatan Pengembangan
Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) adalah berkembangnya usaha agribisnis di
desa miskin terjangkau sesuai potensi pertanian desa. Kegiatan Pengembangan
Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) pada Penetapan Kinerja (PK) ditargetkan
sebanyak 3.300 gapoktan dengan alokasi dana sebesar Rp. 330.000.000.000,-

Capaian sasaran strategis Ditjen PSP dalam mendukung empat target sukses
Kementerian Pertanian dengan indikator kinerja utama tersebut di atas tidak
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terlepas dari dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

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 6079%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah
ditetapkan.
3.2. Pencapaian Sasaran Strategis Ditjen PSP Tahun 2013
Pencapaian sasaran strategis Ditjen PSP ditentukan melalui capaian indikator
kinerja utama. Pengukuran capaian kinerja kegiatan utama dilakukan dengan
cara membandingkan angka realisasi kinerja dengan angka target kinerja dalam
indikator kinerja utama pada Penetapan Kinerja. Capaian kinerja Ditjen PSP
sebagaimana Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2013
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
luas
optimasi
lahan pertanian
dan
pengembangan
metode SRI

Meningkatnya
luas
areal
pertanian pada
kawasan

Indikator Kinerja

Target

1 Berkembangnya
metode
SRI
seluas (Ha) yang
dilaksanakan
oleh
petani/kelompok
tani

205.800

Ha

205.400

Ha

99,81

Berhasil

2 Berkembangnya
optimasi lahan
pertanian seluas
(Ha)
yang
dilaksanakan
oleh
petani/kelompok
tani

253.660

Ha

253.321

Ha

99,87

Berhasil

1 Tercetaknya
areal
sawah
seluas (Ha) yang
dimanfaatkan

62.275

Ha

55.558

Ha

84,39

Berhasil
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Sasaran
Strategis
tanaman
pangan

Meningkatnya
luas
areal
pertanian pada
kawasan
hortikultura,
perkebunan,
dan peternakan

Meningkatnya
ketersediaan air
irigasi
dalam
mendukung
produksi
pertanian

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

untuk kegiatan
usahatani padi

1 Terlaksananya
perluasan areal
hortikultura (Ha)
yang
dilaksanakan
oleh
petani/kelompok
tani

2.020

Ha

2.020

Ha

100,00

Berhasil

2 Terlaksananya
perluasan areal
Perkebunan (Ha)
yang
dilaksanakan
oleh
petani/kelompok
tani

6.720

Ha

6.720

Ha

100,00

Berhasil

3 Terlaksananya
perluasan areal
Tebu (Ha) yang
dilaksanakan
oleh
petani/kelompok
tani

3.000

Ha

3.000

Ha

100,00

Berhasil

4 Terlaksananya
perluasan areal
Peternakan (Ha)
yang
dilaksanakan
oleh
petani/kelompok
tani

3.049

Ha

3.049

Ha

100,00

Berhasil

1 Terbangunnya
dan
terlaksananya
rehab
jaringan
irigasi
seluas
(Ha)
yang
dimanfaatkan
petani/kelompok
tani
untuk
kegiatan
usahatani

550.000

97,57

Berhasil
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Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya
pemanfaatan
alsintan
untuk
pengolahan
lahan
dan
pengairan

1 Traktor Roda 2
sebanyak (Unit)
yang digunakan
petani/kelompok
tani
untuk
mengolah tanah

Target

3.996

2 Traktor Roda 4
sebanyak (Unit)
yang digunakan
petani/kelompok
tani
untuk
mengolah tanah
3 Terlaksananya
Penyediaan
Pompa
Air
Sebanyak (Unit)
yang digunakan
petani/kelompok
tani
untuk
mengolah tanah

Realisasi

-

2.002

Unit

3.996

Unit

Capaian (%)

100,00

Berhasil

Unit

-

Unit

0

Penghe
matan
Anggara
n

Unit

2.002

Unit

100,00

Berhasil

4 Terlaksananya
Penyediaan Rice
Transplanter
Sebanyak (Unit)
yang digunakan
petani/kelompok
tani
untuk
mengolah tanah

153

Unit

153

Unit

100,00

Berhasil

5 Terlaksananya
Penyediaan
chopper
Sebanyak (Unit)
yang digunakan
petani/kelompok
tani
untuk
mengolah tanah

154

Unit

154

Unit

100,00

Berhasil

6 Terlaksananya
Penyediaan
Cultivator
Sebanyak (Unit)
yang digunakan
petani/kelompok
tani
untuk
mengolah tanah

200

Unit

200

Unit

100,00

Berhasil
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Sasaran
Strategis
Terfasilitasinya
penyaluran
pupuk
bersubsidi

Indikator Kinerja

Realisasi

Capaian (%)

1 Penyaluran
pupuk bersubsidi
yang digunakan
oleh
petani/kelompok
tani sesuai azas
6 (enam) tepat
3.860.101

Ton

3.878.794

Ton

100,48

Sangat
Berhasil

805.396

Ton

820.186

Ton

101,84

Sangat
Berhasil

c. ZA

1.075.000

Ton

1.044.810

Ton

97,19

Berhasil

d. NPK

2.131.224

Ton

2.259.106

Ton

106,00

Sangat
Berhasil

739.329

Ton

760.363

Ton

102,85

Sangat
Berhasil

Unit

359

Unit

99,72

Berhasil

Gpkt

3.300

Gpkt

100,00

Berhasil

a. urea

b. SP – 36

e. Organik
Meningkatnya
produksi pupuk
secara
insitu
olen petani

Target

1 Terbangunnya
dan
terlaksananya
pembangunan
UPPO
untuk
penyediaan
kebutuhan
pupuk
organik
secara insitu

360

Meningkatnya
1 BLM PUAP yang
Pelayanan
digunakan
Pembiayaan
gapoktan
Petani melalui
sebanyak
Bantuan
(Gapoktan)
Langsung
untuk membiayai
3.300
Pengembangan
kegiatan
Usaha
usahatani baik
Agribisnis
on farm maupun
Perdesaan
off farm
(PUAP)
Sumber data: PK dan Hasil pengukuran kinerja, 2013
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3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Ditjen PSP Tahun 2013
3.3.1. Meningkatnya Luas Optimasi Lahan Pertanian dan Pengembangan
Metode SRI
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama pada sasaran
meningkatnya luas luas optimasi lahan pertanian dan pengembangan metode
SRI, dapat disimpulkan bahwa penilaian Berhasil pada 2 indikator berikut :
Tabel 5. Capaian Sasaran Meningkatnya Luas Optimasi Lahan Pertanian
dan Pengembangan SRI Tahun 2013
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
luas
optimasi
lahan pertanian
dan
pengembangan
metode SRI

Indikator Kinerja

Target

Berkembangnya
metode
SRI
seluas (Ha) yang
1 dilaksanakan
oleh
petani/kelompok
tani

205.800

Realisasi

Ha

Berkembangnya
optimasi lahan
pertanian seluas
(Ha)
yang
2
253.660 Ha
dilaksanakan
oleh
petani/kelompok
tani
Sumber data: PK dan Hasil pengukuran kinerja, 2013

Capaian (%)

205.400

Ha

99,81

Berhasil

253.321

Ha

99,87

Berhasil

3.3.1.1 Pengembangan Metode SRI
Pengembangan Metode SRI Tahun 2013 terealisasi 205.400 Ha atau 99,81%
dari target 207.000 Ha (berhasil), sedangkan capaian tahun 2012 adalah
sebesar 57.551 Ha dari target 60.300 Ha (95,44%). Apabila dibandingkan dengan
capaian 2012, maka pengembangan metode SRI di tahun 2013 mengalami
peningkatan sebesar 147.849 Ha (256,90%).
Target renstra 2011-2014 untuk kegiatan pengembangan SRI adalah seluas
458.480 Ha. Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-2014 tersebut,
maka capaian kinerja pengembangan SRI dari tahun 2011-2013 adalah sebesar
273.391 Ha (59,62%). Dengan proyeksi target pengembangan SRI tahun 2014
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adalah sebesar 180.000 Ha, maka masih terdapat kekurangan seluas 185.089
Ha untuk pencapaian target renstra 2011-2014.
Hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan pengembangan metode SRI pada tahun
2013 adalah karena lokasi yang semula diusulkan telah digunakan untuk
kegiatan lain sejenis, sehingga sebagian kegiatan pengembangan medote SRI
tidak dapat dilaksanakan. Upaya kedepan diharapkan penanggung jawab
kegiatan pengembangan SRI dan kegiatan lain sejenis di daerah melakukan
koordinasi.

Sedangkan hambatan dalam pencapaian target renstra karena

kegiatan optimasi lahan pertanian dibatasi dengan anggaran yang tersedia.
outcome kegiatan pengembangan metode SRI di tahun 2013 adalah memberikan
kontribusi dalam peningkatan produksi sebesar 308.100 ton. Secara umum
gambaran realisasi capaian kegiatan pengembangan metode SRI tahun 20112013 beserta kontribusinya digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Realisasi Pengembangan Metode SRI Tahun 2011-2013
Sumber data: Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, 2013
Outcome dihitung dengan asumsi peningkatan Produktivitas 1,5 ton/ha

3.3.1.2 Optimasi Lahan Pertanian
Capaian Optimasi lahan Pertanian Tahun 2013 adalah sebesar 253.321 Ha atau
99,87% dari target 253.660 Ha (berhasil), sedangkan capaian tahun 2012 adalah
sebesar 199.068 Ha dari target 209.800 Ha (94,88%). Apabila dibandingkan
dengan capaian 2012, maka optimasi lahan pertanian di tahun 2013 mengalami
peningkatan sebesar 6.332 Ha (27,25%).
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Target renstra 2011-2014 untuk kegiatan optimasi lahan adalah seluas 693.198
Ha. Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-2014 tersebut, maka
capaian kinerja optimasi lahan pertanian dari tahun 2011-2013 adalah sebesar
474.707 Ha (68,48%). Dengan proyeksi target optimasi lahan tahun 2014 adalah
sebesar 200.000 Ha, maka masih terdapat kekurangan seluas 218.491 Ha untuk
pencapaian target renstra 2011-2014.
Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan optimasi lahan pertanian pada tahun
2013 adalah lokasi yang semula diusulkan telah digunakan untuk kegiatan lain
sejenis, sehingga sebagian kegiatan pengembangan optimasi lahan tidak dapat
dilaksanakan. Upaya kedepan diharapkan penanggung jawab kegiatan Optimasi
lahan dan kegiatan lain sejenis di daerah melakukan koordinasi. Sedangkan
hambatan dalam pencapaian target renstra karena kegiatan optimasi lahan
pertanian dibatasi dengan anggaran yang tersedia.
outcome kegiatan optimasi lahan pertanian di tahun 2013 adalah memberikan
kontribusi dalam peningkatan produksi sebesar 379.982 ton. Secara umum
gambaran realisasi capaian kegiatan optimasi lahan tahun 2011-2013 beserta
kontribusinya digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. Realisasi Pengembangan Optimasi Lahan Tahun 2011-2013
Sumber data: Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
Outcome dihitung dengan asumsi peningkatan produktivitas 1,5 ton/ha
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3.3.2 Meningkatnya Luas Areal Pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan
3.3.2.1 Tercetaknya areal sawah
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama pada sasaran
meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan, dapat
disimpulkan bahwa penilaian Berhasil pada indikator berikut :
Tabel 6. Capaian Sasaran Meningkatnya Luas Areal Pertanian pada
Kawasan Tanaman Pangan Tahun 2013

Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya
luas
areal
pertanian pada
kawasan
tanaman
pangan

Tercetaknya
areal
sawah
seluas (Ha) yang
1
dimanfaatkan
untuk kegiatan
usahatani padi

Target

62.275

Realisasi

Ha

55.558

Ha

Capaian (%)

84,39

Berhasil

Peningkatan luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan dilaksanakan
melalui kegiatan pencetakan areal sawah. Pencetakan areal sawah Tahun 2013
terealisasi 55.558 Ha atau 84,39% dari target 62.275 Ha (Berhasil), sedangkan
capaian tahun 2012 adalah sebesar 98.356,5 Ha dari target 100.730 Ha
(97,70%). Apabila dibandingkan dengan capaian 2012, maka pencetakan areal
sawah di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 42.808 Ha (43,52%).
Target renstra 2011-2014 untuk kegiatan pencetakan areal sawah adalah seluas
267.680 Ha. Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-2014 tersebut,
maka capaian kinerja pencetakan areal sawah dari tahun 2011-2013 adalah
sebesar 267.680 Ha (100%). Dengan proyeksi target pencetakan areal sawah
tahun 2014 adalah sebesar 40.000 Ha, maka pencetakan areal sawah sudah
mencapai target renstra 2011-2014.
Hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan pencetakan areal sawah pada tahun
2013 adalah karena : 1). terjadinya keterlambatan pelaksanaan SID, 2). adanya
lahan yang masuk kedalam kawasan HPK dan lahan yang telah diidentifikasi
tidak sesuai dengan kriteria di Pedoman Umum, 3). hasil SID masuk dalam
kawasan Hutan Primer. Upaya ke depan yang dilakukan yaitu
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sistem pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan.
outcome kegiatan pencetakan areal sawah di tahun 2013 adalah memberikan
kontribusi dalam peningkatan produksi sebesar 138.895 ton. Secara umum
gambaran realisasi capaian kegiatan pencetakan areal sawah tahun 2011-2013
beserta kontribusinya digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3. Realisasi Cetak Sawah Tahun 2011-2013
Sumber data: Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, 2013
Outcome dihitung dengan asumsi peningkatan Produktivitas 2,5 ton/ha

3.3.3 Meningkatnya Luas Areal Pertanian pada Kawasan Hortikultura,
Perkebunan dan Peternakan
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama pada sasaran
meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan hortikultura, perkebunan dan
peternakan, dapat disimpulkan bahwa penilaian Berhasil pada 4 indikator
berikut :
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Tabel 7. Capaian Sasaran Meningkatnya Luas Areal Pertanian pada
Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Tahun 2013
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
luas
areal
pertanian pada
kawasan
hortikultura,
perkebunan,
dan peternakan

3.3.3.1

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Terlaksananya
perluasan areal
hortikultura (Ha)
yang
1
dilaksanakan
oleh
petani/kelompok
tani

2.020

Ha

2.020

Ha

100,00

Berhasil

Terlaksananya
perluasan areal
Perkebunan (Ha)
yang
2
dilaksanakan
oleh
petani/kelompok
tani

6.720

Ha

6.720

Ha

100,00

Berhasil

Terlaksananya
perluasan areal
Tebu (Ha) yang
3 dilaksanakan
oleh
petani/kelompok
tani

-

Ha

3.000

Ha

100,00

Berhasil

Terlaksananya
perluasan areal
Peternakan (Ha)
yang
4
dilaksanakan
oleh
petani/kelompok
tani

3.049

Ha

3.049

Ha

100,00

Berhasil

Perluasan Areal Hortikultura

Peningkatan luas areal pertanian pada kawasan Hortikultura dilaksanakan
melalui kegiatan perluasan areal hortikultura. Perluasan Areal Hortikultura Tahun
2013 terealisasi 2.020 Ha atau 100% dari target 2.020 Ha (berhasil), sedangkan
capaian tahun 2012 adalah sebesar 4.137 Ha dari target 4.205 Ha (98,38%).
Apabila dibandingkan dengan capaian 2012, maka perluasan areal hortikultura
di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 2.117 Ha (51,17%).
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Target renstra 2011-2014 untuk kegiatan perluasan areal hortikultura adalah
seluas 19.909 Ha. Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-2014
tersebut, maka capaian kinerja perluasan areal hortikultura dari tahun 2011-2013
adalah sebesar 17.321 Ha (87,00%). Dengan proyeksi target perluasan areal
hortikultura tahun 2014 adalah sebesar 2.500 Ha, masih terdapat kekurangan
seluas 2.588 Ha untuk pencapaian target renstra 2011-2014.
Kegiatan perluasan areal hortikultura di tahun 2013 dapat meningkatkan areal
tanam komoditas hortikultura, meningkatnya produksi komoditas hortikultura
unggulan nasional dan lokal, tersedianya produk hortikultura yang berkualitas,
serta terbentuknya kawasan sentra produksi hortikultura yang berwawasan
agribisnis.

3.3.3.2

Perluasan Areal Perkebunan

Peningkatan luas areal pertanian pada kawasan Perkebunan dilaksanakan
melalui kegiatan perluasan areal perkebunan. Perluasan Areal perkebunan
Tahun 2013 terealisasi 6.720 Ha atau 100% dari target 6.720 Ha (Berhasil),
sedangkan capaian tahun 2012 adalah sebesar 8.660 Ha dari target 8.961 Ha
(96,64%). Apabila dibandingkan dengan capaian 2012, maka perluasan areal
perkebunan di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 1.940 Ha (51,17%).
Target renstra 2011-2014 untuk kegiatan perluasan areal perkebunan adalah
seluas 52.881 Ha. Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-2014
tersebut, maka capaian kinerja perluasan areal perkebunan dari tahun 2011-2013
adalah sebesar 39.165 Ha (74,06%). Dengan proyeksi target perluasan areal
perkebunan tahun 2014 adalah sebesar 10.000 Ha, masih terdapat kekurangan
seluas 13.716 Ha untuk pencapaian target renstra 2011-2014.
Kegiatan perluasan areal perkebunan di tahun 2013 dapat meningkatkan areal
tanam komoditas perkebunan, meningkatnya produksi komoditas perkebunan
unggulan nasional dan lokal, tersedianya produk perkebunan yang berkualitas,
serta terbentuknya Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN). Selain
itu, kegiatan perluasan areal perkebunan memberikan pengaruh sosial dan
ekonomi bagi lingkungan sekitar karena menyerap tenaga kerja serta
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
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3.3.3.3

Perluasan Areal Tebu

Peningkatan luas areal pertanian pada kawasan Perkebunan dilaksanakan
salahsatunya melalui kegiatan perluasan areal tebu. Perluasan Areal tebu Tahun
2013 terealisasi 3000 Ha atau 100% dari target 3000 Ha (Berhasil). Kegiatan
perluasan areal tebu baru dilaksanakan pada tahun 2013.
Kegiatan perluasan areal tebu di tahun 2013 dapat meningkatkan areal tanam
komoditas tebu, meningkatnya produktivitas 60 ton/ha/tahun, Selain itu, kegiatan
perluasan areal tebu memberikan pengaruh sosial dan ekonomi bagi lingkungan
sekitar karena menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan petani.

3.3.3.4

Perluasan Areal Peternakan

Peningkatan luas areal pertanian pada kawasan Peternakan dilaksanakan
melalui kegiatan perluasan areal peternakan. Perluasan Areal peternakan Tahun
2013 terealisasi 3.049 Ha atau 100% dari target 3.049 Ha (Berhasil),
sedangkan capaian tahun 2012 adalah sebesar 3.155 Ha dari target 3.221 Ha
(97,95%). Apabila dibandingkan dengan capaian 2012, maka perluasan areal
peternakan di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 66 Ha (22,40%).
Target renstra 2011-2014 untuk kegiatan perluasan areal peternakan adalah
seluas 14.415 Ha. Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-2014
tersebut, maka capaian kinerja perluasan areal peternakan dari tahun 2011-2013
adalah sebesar 11.634 Ha (80,71%). Dengan proyeksi target perluasan areal
peternakan tahun 2014 adalah sebesar 2.500 Ha, masih terdapat kekurangan
seluas 2.781 Ha untuk pencapaian target renstra 2011-2014.
Kegiatan perluasan areal peternakan di tahun 2013 dapat tersedianya hijauan
makanan ternak dalam jumlah cukup dan berkualitas pada areal peternakan.
Kontibusi untuk HMT berupa komoditas rumput gajah dapat menghasilkan
rumput segar dengan produktivitas 200 ton/Ha/tahun.

Secara keseluruhan, peningkatan luas areal pertanian pada kawasan hortikultura,
perkebunan dan peternakan yang dilaksanakan melalui kegiatan perluasan areal
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hortikultura, perkebunan dan peternakan sesuai target renstra 2011-2014 adalah
seluas 90.205 Ha. Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-2014
tersebut, maka capaian kinerja perluasan areal hortikultura, perkebunan dan
peternakan dari tahun 2011-2013 adalah sebesar 70.100 Ha (80,36%). Dengan
proyeksi target perluasan areal hortikultura, perkebunan dan peternakan tahun
2014 adalah sebesar 15.000 Ha, masih terdapat kekurangan seluas 20.105 Ha
untuk pencapaian target renstra 2011-2014.

Pelaksanaan kegiatan perluasan areal hortikultura, perkebunan dan peternakan
pada tahun 2013 secara umum tidak mengalami hambatan, sehingga dapat
terealisasi 100%. Upaya ke depan masih perlu ditingkatkan kinerja kegiatan ini
untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Sedangkan hambatan dalam
pencapaian target renstra karena kegiatan perluasan areal hortikultura,
perkebunan dan peternakan dibatasi dengan anggaran yang tersedia.
Realisasi capaian kegiatan perluasan areal hortikultura, perkebunan dan
peternakan tahun 2011-2013 digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4. Realisasi Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
Tahun 2011-2013
Sumber data: Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PSP Tahun 2013

40

Kementerian Pertanian

3.3.4 Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi dalam Mendukung Produksi
Pertanian
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama pada sasaran
meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian,
dapat disimpulkan bahwa penilaian Berhasil pada indikator berikut :
Tabel 8. Capaian Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi dalam
Mendukung Produksi Pertanian

Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja

Target

1 Terbangunnya
dan
terlaksananya
rehab
jaringan
irigasi
seluas
(Ha)
yang
550.000
dimanfaatkan
petani/kelompok
tani
untuk
kegiatan
usahatani
Sumber data: PK dan Hasil pengukuran kinerja, 2013
Meningkatnya
ketersediaan air
irigasi
dalam
mendukung
produksi
pertanian

3.3.4.1

Realisasi

Ha

536.610

Ha

Capaian (%)

97,57

Berhasil

Terbangun dan Terlaksananya Rehab Jaringan Irigasi

Peningkatan ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian
dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan dan rehab jaringan irigasi. Tahun
2013 terealisasi 536.610 Ha atau 97,57% dari target 550.000 Ha (Berhasil),
sedangkan capaian tahun 2012 adalah sebesar 523.615 Ha dari target 534.148
Ha (100,07%). Apabila dibandingkan dengan capaian 2012, maka pembangunan
dan rehab jaringan irigasi di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 12.995
Ha (2,48%).
Target renstra 2011-2014 untuk kegiatan pembangunan dan rehab jaringan
irigasi adalah seluas 1.829.667 Ha. Apabila dibandingkan dengan target renstra
2011-2014 tersebut, maka capaian kinerja pembangunan dan rehab jaringan
irigasi dari tahun 2011-2013 adalah sebesar 1.267.134 Ha (69,25%). Dengan
proyeksi target kegiatan pembangunan dan rehab jaringan irigasi tahun 2014
adalah sebesar 500.000 Ha, masih terdapat kekurangan seluas 562.533 Ha
untuk pencapaian target renstra 2011-2014.
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Hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan pembangunan dan rehab jaringan irigasi pada
tahun 2013 adalah karena dikarenakan lokasi merupakan pengembangan irigasi wilayah
baru yang lokasinya mengikuti lokasi perluasan areal sawah 2013. Pembangunan
jaringan irigasi yang tidak terealisasi merupakan lokasi perluasan areal sawah yang
belum terealisasi. Upaya tindaklanjut adalah merelokasi kegiatan pengembangan
jaringan irigasi yag belum terealisasi ke lokasi lain. Sedangkan hambatan dalam

pencapaian target renstra karena kegiatan pembangunan dan rehab jaringan
irigasi dibatasi dengan anggaran yang tersedia.
Outcome kegiatan pembangunan dan rehab jaringan irigasi di tahun 2013 adalah
memberikan kontribusi dalam peningkatan produksi sebesar 2.736.711 ton.
Secara umum gambaran realisasi capaian kegiatan pembangunan dan rehab
jaringan irigasi tahun 2011-2013 beserta kontribusinya digambarkan sebagai
berikut :

Gambar 5. Rincian Pembangunan dan Rehab Jaringan Irigasi Tahun 2011-2013
Sumber data: Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, 2013
Outcome dihitung dengan asumsi peningkatan Produktivitas 5,1 ton/ha

3.3.5

Meningkatnya Pemanfaatan Alsintan untuk pengolahan lahan dan
pengairan

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama pada sasaran
meningkatnya pemanfaatan alsintan untuk pengolahan lahan dan pengairan,
dapat disimpulkan bahwa penilaian Berhasil pada 5 indikator berikut :
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Tabel 9. Capaian Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Alsintan untuk
Pengolahan Lahan dan Pengairan
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
pemanfaatan
alsintan
untuk
pengolahan
lahan
dan
pengairan

Indikator Kinerja

Target

1 Terlaksananya
penyediaan
Traktor Roda 2
sebanyak (Unit)
yang digunakan
petani/kelompok
tani
untuk
mengolah tanah
2 Terlaksananya
Penyediaan
Pompa
Air
Sebanyak (Unit)
yang digunakan
petani/kelompok
tani
untuk
mengolah tanah

Realisasi

-

2.002

Capaian (%)

Unit

3.996

Unit

100,00

Berhasil

Unit

2.002

Unit

100,00

Berhasil

3 Terlaksananya
Penyediaan Rice
Transplanter
Sebanyak (Unit)
yang digunakan
petani/kelompok
tani
untuk
mengolah tanah

-

Unit

153

Unit

100,00

Berhasil

4 Terlaksananya
Penyediaan
chopper
Sebanyak (Unit)
yang digunakan
petani/kelompok
tani
untuk
mengolah tanah

-

Unit

154

Unit

100,00

Berhasil

200

Unit

100,00

Berhasil

5 Terlaksananya
Penyediaan
Cultivator
Sebanyak (Unit)
- Unit
yang digunakan
petani/kelompok
tani
untuk
mengolah tanah
Sumber data: PK dan Hasil pengukuran kinerja, 2013
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3.3.5.1 Terlaksananya Penyediaan Traktor Roda 2
Peningkatan pemanfaatan alsintan untuk pengolahan lahan dan pengairan
dilaksanakan melalui penyediaan traktor roda 2, Tahun 2013 terealisasi 3.996
Unit atau 100% dari target 3.996 unit (Berhasil), sedangkan capaian tahun 2012
adalah sebesar 1.567 unit dari target 1.567 unit (100,00%). Apabila dibandingkan
dengan capaian 2012, maka penyediaan traktor roda 2 di tahun 2013 mengalami
peningkatan sebesar 2.429 Unit (155,01%). Capaian kinerja kegiatan penyediaan
traktor roda 2 dari tahun 2011-2013 adalah sebesar 6.415 Unit.
3.3.5.2 Terlaksananya Penyediaan Pompa Air
Peningkatan pemanfaatan alsintan untuk pengolahan lahan dan pengairan
dilaksanakan melalui penyediaan pompa air, Tahun 2013 terealisasi 2.002 Unit
atau 100% dari target 2.002 unit (Berhasil), sedangkan capaian tahun 2012
adalah sebesar 600 unit dari target 600 unit (100,00%). Apabila dibandingkan
dengan capaian 2012, maka penyediaan traktor roda 2 di tahun 2013 mengalami
peningkatan sebesar 1.402 Unit (233,67%). Capaian kinerja kegiatan penyediaan
pompa air dari tahun 2011-2013 adalah sebesar 3.029 Unit.
3.3.5.3 Terlaksananya Penyediaan Rice Transplanter
Peningkatan pemanfaatan alsintan untuk pengolahan lahan dan pengairan
dilaksanakan melalui penyediaan Rice Transplanter, Tahun 2013 terealisasi 153
Unit atau 100% dari target 153 unit (Berhasil). Pada tahun 2012, tidak
dialokasikan Rice Transplanter. Apabila dibandingkan dengan capaian 2012,
maka penyediaan Rice Transplanter di tahun 2013 mengalami peningkatan
sebesar

153

Unit

(100%).

Capaian

kinerja

kegiatan

penyediaan

Rice

Transplanter dari tahun 2011-2013 adalah sebesar 327 Unit.
3.3.5.4 Terlaksananya Penyediaan Chopper
Peningkatan pemanfaatan alsintan untuk pengolahan lahan dan pengairan
dilaksanakan melalui penyediaan Chopper, Tahun 2013 terealisasi 154 Unit atau
100% dari target 154 unit (Berhasil). Pada tahun 2011 dan 2012, tidak
dialokasikan Rice Transplanter. Apabila dibandingkan dengan capaian 2012,
maka penyediaan Chopper di tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 154
Unit (100%). Capaian kinerja kegiatan penyediaan Rice Transplanter dari tahun
2011-2013 adalah sebesar 154 Unit.
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3.3.5.5 Terlaksananya Penyediaan Cultivator
Peningkatan pemanfaatan alsintan untuk pengolahan lahan dan pengairan
dilaksanakan melalui penyediaan Cultivator, Tahun 2013 terealisasi 200 Unit atau
100% dari target 200 unit (Berhasil). Pada tahun 2011 dan 2012, tidak
dialokasikan Rice Transplanter. Apabila dibandingkan dengan capaian 2012,
maka penyediaan Chopper di tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 200
Unit (100%). Capaian kinerja kegiatan penyediaan Chopper dari tahun 20112013 adalah sebesar 200 Unit.
Secara keseluruhan, target renstra 2011-2014 untuk kegiatan pemanfaatan alat
dan mesin pertanian yang meliputi penyediaan traktor roda 2, traktor roda 4,
pompa air, Rice Transplanter, Cultivator dan Chopper adalah 24.192 unit.
Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-2014 tersebut, maka capaian
kinerja kegiatan pemanfaatan alsin dari tahun 2011-2013 adalah 10.031 unit
(41,46%). Dengan proyeksi target kegiatan pemamfaatan alat dan mesin
pertanian tahun 2014 adalah sebesar 14.362 Ha, masih terdapat kekurangan
sebesar 14.161 unit untuk pencapaian target renstra 2011-2014.
Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan alsintan pada tahun 2013 tidak mengalami
hambatan sehingga dapat tercapai target 100%. Upaya ke depan masih perlu
ditingkatkan kinerja kegiatan ini untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
Sedangkan hambatan dalam pencapaian target renstra karena kegiatan
pemanfaatan alsintan dibatasi dengan anggaran yang tersedia.
Kegiatan pemanfaatan alsintan di tahun 2013 dapat memberikan kontribusi
dalam peningkatan kepemilikan alsintan oleh kelompok tani/UPJA untuk
mempercepat pengolahan tanah dan penyediaan air irigasi. Diharapkan nantinya
Traktor Roda Dua akan dapat mengolah lahan pertanian seluas 79.920 ha dan
pompa air akan dapat mengairi lahan pertanian seluas 50.050 ha.
Realisasi capaian kegiatan pemanfaatan alsintan tahun 2011-2013 digambarkan
sebagai berikut :
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Gambar 6. Realisasi Pemanfaatan Alsintan Tahun 2011-2013
Sumber data: Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, 2013

3.3.6 Terfasilitasinya penyaluran pupuk bersubsidi
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama pada sasaran
penyediaan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat, dapat disimpulkan
bahwa penilaian Sangat Berhasil pada indikator berikut :
Tabel 10. Capaian Sasaran Terfasilitasinya penyaluran pupuk bersubsidi
Sasaran
Strategis
Terfasilitasinya
penyaluran
pupuk
bersubsidi

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1 Penyaluran
pupuk bersubsidi
yang digunakan
oleh
petani/kelompok
tani sesuai azas
6 (enam) tepat
3.860.101

Ton

3.878.794

Ton

100,48

Sangat
Berhasil

805.396

Ton

820.186

Ton

101,84

Sangat
Berhasil

c. ZA

1.075.000

Ton

1.044.810

Ton

97,19

Berhasil

d. NPK

2.131.224

Ton

2.259.106

Ton

106,00

Sangat
Berhasil

739.329

Ton

760.363

Ton

102,85

Sangat
Berhasil

a. urea
b. SP – 36

e. Organik

Sumber data: PK dan Hasil pengukuran kinerja, 2013
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3.3.6.1

Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang digunakan oleh Petani sesuai
azas 6 (enam) Tepat

Peningkatan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 tepat dilaksanakan melalui
penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi 5 jenis pupuk yaitu pupuk Urea, SP36, ZA, NPK dan organik. Pada tahun 2013, realisasi penyaluran masing-masing
pupuk sebagai berikut :
1) Target Pupuk Urea sebanyak 3.860.101 Ton terealisasi 3.878.794 Ton
(100,48%)
2) Target Pupuk SP-36 sebanyak 805.396 Ton terealisasi 820.186 Ton
(101,84%)
3) Target Pupuk ZA sebanyak 1.075.000 Ton terealisasi 1.044.810 Ton (97,19%)
4) Target Pupuk NPK sebanyak 2.131.224 Ton terealisasi 2.259.106 Ton
(102,46.%)
5) Target Pupuk Organik sebanyak 739.329 Ton terealisasi 760.363 Ton
(102,85%).

Penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2013 secara total terealisasi sebesar
8.763.259 ton atau 101,77% dari target 8.611.050 ton (Sangat Berhasil),
sedangkan capaian tahun 2012 adalah sebesar 8.812.021,987 ton dari target
10.528.920 ton (100,00%). Apabila dibandingkan dengan capaian 2012, maka
penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar
48.763 ton (0,55%).
Secara keseluruhan, target renstra 2011-2014 untuk kegiatan penyaluran pupuk
bersubsidi yang meliputi pupuk urea, SP-36, ZA, NPK dan organik adalah
sebesar 34.340.000 ton. Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-2014
tersebut, maka capaian kinerja kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi dari tahun
2011-2013 adalah 25.669.282 ton (75,00%). Dengan proyeksi target kegiatan
penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014 adalah sebesar 9.550.000 ton, masih
terdapat kekurangan sebesar 8.670.718 to n untuk pencapaian target renstra
2011-2014.

Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2013 tidak mengalami
hambatan sehingga dapat tercapai target 100%. Upaya ke depan masih perlu
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ditingkatkan kinerja kegiatan ini untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
Sedangkan hambatan dalam pencapaian target renstra karena kegiatan pupuk
bersubsidi dibatasi dengan anggaran yang tersedia.
Kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2013 dapat memberikan
kontribusi dalam meningkatkan jaminan ketersediaan pupuk yang dapat
menjaga/meningkatkan produktivitas/produksi komoditas pertanian
Realisasi capaian kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2011-2013
digambarkan sebagai berikut :

Gambar 7. Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2011-2013
Sumber data: Direktorat Pupuk dan Pestisida, 2013

3.3.7 Meningkatnya Produksi Pupuk Secara Insitu
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama pada sasaran
meningkatnya produksi pupuk secara insitu, dapat disimpulkan bahwa penilaian
Berhasil pada indikator berikut :
Tabel 11. Capaian Sasaran Meningkatnya Produksi Pupuk secara Insitu
Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya
produksi pupuk
secara
insitu
olen petani

Target

1 Terbangunnya dan
terlaksananya
pembangunan UPPO
360 Unit
untuk
penyediaan
kebutuhan
pupuk
organik secara insitu
Sumber data: PK dan Hasil pengukuran kinerja, 2013
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Unit

Capaian (%)
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3.3.7.1

Terbangunnya dan Terlaksananya Pembangunan UPPO untuk
Penyediaan Kebutuhan Pupuk Organik secara Insitu

Peningkatan produksi pupuk secara insitu dilaksanakan melalui pembangunan
UPPO. Tahun 2013 terealisasi 359 unit atau 99,72% dari target 360 unit
(Berhasil), sedangkan capaian tahun 2012 adalah sebesar 100 unit dari target
100 unit (100,00%). Apabila dibandingkan dengan capaian 2012, maka
pembangunan UPPO di tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 259 unit
(259%).
Target renstra 2011-2014 untuk pembangunan UPPO adalah sebanyak 2.553
unit. Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-2014 tersebut, maka
capaian kinerja pembangunan UPPO dari tahun 2011-2013 adalah sebesar 1.593
unit (62,40%). Dengan proyeksi target kegiatan pembangunan UPPO tahun 2014
adalah sebesar 830 unit, masih terdapat kekurangan sebanyak 960 unit untuk
pencapaian target renstra 2011-2014.
Hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan pembangunan UPPO pada tahun 2013
sehingga tidak tercapai target 100% adalah karena ada satu kelompok tani di
Kabupaten Tabanan mengembalikan dana ke kas Negara dengan alasan tidak
sanggup melaksanakan kegiatan karena kelompok tersebut tidak mampu
menyediakan lahan untuk kegiatan dan tidak sanggup memelihara ternak sapi
dengan sistem komunal. Sedangkan hambatan dalam pencapaian target renstra
karena kegiatan pembangunan UPPO dibatasi dengan anggaran yang tersedia.
Kegiatan pembangunan UPPO di tahun 2013 dapat memberikan kontribusi dalam
memenuhi kebutuhan pupuk organik

anggota kelompok tani dan masyarakat

sekitar, serta mendukung kegiatan SRI di lokasi setempat.
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Realisasi capaian kegiatan pembangunan UPPO tahun 2011-2013 digambarkan
sebagai berikut :

Gambar 8. Pembangunan UPPO Tahun 2011-2013
Sumber data: Direktorat Pupuk dan Pestisida, 2013

3.3.8 Meningkatnya Pelayanan

Pembiayaan

Petani

melalui

Bantuan

Langsung Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama pada sasaran
meningkatnya

pelayanan

pembiayaan

petani

melalui

bantuan

langsung

pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP), dapat disimpulkan bahwa
penilaian Berhasil pada indikator berikut :
Tabel 12. Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pembiayaan Petani
melalui Bantuan Langsung Pengembangan Usaha Agibisnis
Perdesaan (PUAP)
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
Pelayanan
Pembiayaan
Petani melalui
Bantuan
Langsung
Pengembangan
Usaha
Agribisnis
Perdesaan
(PUAP)

Indikator Kinerja
1 BLM PUAP yang
digunakan gapoktan
sebanyak (Gapoktan)
untuk
membiayai
kegiatan usahatani
baik on farm maupun
off farm
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3.3

Gpkt

Realisasi

3.300

Gpkt

Capaian (%)

100,00

Berhasil
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3.3.8.1

Terfasilitasinya Gapoktan BLM-PUAP dengan Dana Penguatan
Modal Usaha

Meningkatnya pelayanan pembiayaan petani melalui bantuan langsung PUAP
dilaksanakan melalui fasilitasi gapoktan BLM PUAP dengan dana penguatan
modal usaha. Fasilitasi BLM PUAP tahun 2013 terealisasi ke 3.300 gapoktan
atau 100% dari target 3.300 gapoktan (Berhasil), sedangkan capaian tahun 2012
adalah sebanyak 6.050 gapoktan dari target 6.050 gapoktan (100,00%). Apabila
dibandingkan dengan capaian 2012, maka failitasi BLM PUAP di tahun 2013
mengalami penurunan sebesar 2.750 gapoktan (45,45%).
Target renstra 2011-2014 untuk fasilitasi BLM PUAP adalah sebanyak 22.300
gapoktan.

Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-2014 tersebut,

maka capaian kinerja fasilitasi BLM PUAP dari tahun 2011-2013 adalah sebesar
18.460 gapoktan (82,70%). Dengan proyeksi target kegiatan fasilitasi BLM PUAP
tahun 2014 adalah sebesar 3.000 gapoktan, masih terdapat kekurangan
sebanyak 2.750 gapoktan untuk pencapaian target renstra 2011-2014.
Pelaksanaan Kegiatan fasilitasi BLM PUAP pada tahun 2013 tidak mengalami
hambatan, sehingga dapat tercapai target 100%. Sedangkan hambatan dalam
pencapaian target renstra karena kegiatan fasilitasi BLM PUAP dibatasi dengan
anggaran yang tersedia.
Kegiatan fasilitasi BLM PUAP di tahun 2013 dapat memberikan kontribusi
pemanfaatan dana BLM-PUAP oleh 3.300 Gapoktan untuk meningkatkan usaha
agribisnis, seperti : pembelian saprodi, pengolahan hasil pertanian dan usaha
rumah tangga dan meningkatkan kemampuan kelembagaan 3.300 Gapoktan
dalam mengelola usahanya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PSP Tahun 2013

51

Kementerian Pertanian

Realisasi capaian kegiatan fasilitasi BLM PUAP tahun 2011-2013 digambarkan
sebagai berikut :

Gambar 9. Realisasi Fasilitasi BLM - PUAP Tahun 2011-2013
Sumber data: Direktorat Pembiayaan, 2013

3.4 Akuntabilitas Keuangan
Tahun 2013 anggaran yang bersumber dari APBN untuk Ditjen Prasarana dan
Sarana Pertanian sebesar Rp. 3.773.473.024.000,-. , setelah pemotongan
menjadi Rp. 3.426.093.896.000,-. Anggaran tersebut terbagi atas Dana Tugas
Pembantuan sebesar Rp. 2.509.362.520.000,-,Dana Dekon sebesar Rp.
94.183.650.000,-, Dana Pusat sebesar Rp. 822.547.726.000,-

termasuk

didalamnya adalah anggaran yang bersumber dari dana bantuan luar negeri
sebesar Rp. 19.993.800.000,-.
Dari dana Pusat sebesar Rp. 822.547.726.000,- digunakan untuk mendukung
kegiatan di 6 (enam) Eselon II, antara lain Direktorat Perluasan dan Pengelolaan
Lahan sebesar Rp. 11.323.984.000,- Direktorat Pengelolaan Air Irigasi sebesar
Rp. 78.276.320.000,- ditambah dengan anggaran yang bersumber dari bantuan
luar negeri sebesar Rp. 19.993.800.000,-.

Direktorat Pembiayaan Pertanian

sebesar Rp. 385.368.640.000,- Direktorat Pupuk dan Pestisida sebesar Rp.
88.670.200.000,-,

Direktorat

Rp.144.968.900.000,-

Alat

dan

Mesin

Pertanian

sebesar

dan Sekretariat Direktorat Jenderal sebesar

Rp.

93.945.882.000,-.
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Adapun realisasi tercantum dalam tabel 13 dan tabel 14 sebagai berikut :
Tabel 13. Daftar Pagu Ditjen PSP dan Realisasinya
REAL. PENYERAPAN
No.

SATKER

PAGU

%
1.

PUSAT

822.547.726.000

779.379.874.367

94,75

2.

Dekonsentrasi

94.183.650.000

81.282.644.380

86,30

3.

Tugas Pembantuan

2.509.362.520.000

2.453.476.190.010

97,77

JUMLAH

3.426.093.896.000

3.314.138.708.757

96,73

Tabel 14. Daftar Pagu Anggaran per-Direktorat dan Realisasinya.
No

Unit Eselon II

Pagu

Realisasi

%

1.

Setditjen PSP

93.945.882.000

82.993.210.763

88,34

2.

Dit. Perluasan dan Pengelolaan
Lahan

11.323.984.000

10.538.617.985

93,06

3.

Dit. Pengelolaan Air Irigasi

98.270.120.000

75.409.992.016

98,59

4.

Dit. Pembiayaan Pertanian

385.368.640.000

379.989.573.083

98,60

5.

Dit. Pupuk dan Pestisida

88.670.200.000

87.312.826.874

98,47

6.

Dit. Alat dan Mesin Pertanian

144.968.900.000

143.135.653.646

98,74

JUMLAH

822.547.726.000

779.379.874.367

94,75

Secara rinci target dan realisasi keuangan dari kegiatan utama adalah sebagai
berikut :
1. Kegiatan Perluasan optimasi lahan pertanian dan pengembangan metode
SRI :
 Kegiatan Pengembangan Metode SRI dengan pagu anggaran revisi
sebesar

Rp.

411.600.000.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp. 409.840.000.000,- atau 99,57%.
 Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 526.344.500.000,- dan terealisasi sebesar

Rp.

523.174.260.750,- atau 99,40%.
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2. Kegiatan Perluasan areal pertanian pada kawasan tanaman pangan
dengan pagu anggaran sebesar Rp.622.750.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp.617.143.600.000,- atau 99,10%.
3. Kegiatan Perluasan areal pertanian pada kawasan hortikultura,
perkebunan dan peternakan
 Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura dengan pagu anggaran
sebesar

Rp.14.280.000.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp.14.28.000.0000,- atau 100%.
 Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan dengan pagu anggaran
sebesar

Rp.47.040.000.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp.47.040.000.000,- atau 100%.
 Kegiatan Perluasan Areal Tebu dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 21.203.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 21.203.000.000,atau 100%.
 Kegiatan Perluasan Areal Peternakan dengan pagu anggaran
sebesar

Rp.30.000.000.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp.

30.000.000.000,- atau 100%.
4. Kegiatan Penyediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian
melalui kegiatan pengembangan jaringan irigasi dengan pagu
anggaran target anggaran Rp.550.000.000.000,-, terealisasi sebesar
Rp. 543.901.908.400 atau 98,89 %.
5. Kegiatan Pemanfaatan alsintan untuk pengolahan lahan dan
pengairan :
 Traktor roda 2 dengan pagu anggaran sebesar Rp.
85.514.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 84.986.383.000,- atau
99,40%
 Pompa air dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.434.400.000,terealisasi sebesar Rp. 34.271.930.000,- atau 99,50%
 Rice Transplanter dengan pagu anggaran sebesar Rp.
9.333.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.275.900.017,- atau
99,40%
 Chopper dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.772.000.000,terealisasi sebesar Rp. 2.718.100.000,- atau 98,10%
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 Cultivator dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.585.600.000,terealisasi sebesar Rp. 2.564.700.000,- atau 99,20%
6. Kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi, meliputi :
 Target Pupuk Urea dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.490,42
Milyar terserap Rp. 4.836,12 Milyar (88,08%).
 Target Pupuk SP-36 dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.008,55
Milyar terserap Rp. 1.857,88 Milyar (92,50)%).
 Target Pupuk ZA dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.412,09
Milyar terserap Rp. 1.210,17 Milyar (85,70% ).
 Target Pupuk NPK dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.965,21
Milyar terserap Rp 5.768,97 Milyar (96,71%).
 Target Pupuk Organik dengan pagu anggaran sebesar Rp 951,79
Milyar terserap Rp 840,49 Milyar (88,31%).
7. Kegiatan pembangunan UPPO untuk meningkatkan produksi pupuk
organik secara insitu dengan pagu anggaran Rp. 66.980.000.000,-.
Realisasi keuangan adalah Rp. 66.960.000.000 atau 99,97 %.
8. Kegiatan Pelayanan pembiayaan petani melalui bantuan langsung
Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 330.000.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 330.000.000.000,- atau 100%

3.5. Hambatan Dan Kendala
Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka perlu
diketahui faktor yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan kegiatan strategis pada tahun 2013. Untuk itu melalui analisis
laporan serta hasil pemantauan ke lapangan dapat diketahui beberapa faktor
yang mempengaruhi keberhasilan atau target tidak mencapai 100 % serta
langkah-langkah antisipasi yang perlu diambil pada tahun mendatang.
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara
lain :
1. Kendala Teknis
Beberapa kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
prasarana dan sarana pertanian antara lain :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PSP Tahun 2013

55

Kementerian Pertanian

a) Terdapat lokasi kegiatan diluar kawasan budidaya pertanian (masuk
kawasan Hutan Produksi Konversi) sehingga kegiatan tidak bisa
dilaksanakan.
b) SID tidak dilaksanakan pada T-1
c) Kondisi lahan yang terkena banjir sehingga menggagalkan rencana
pelaksanaan

kegiatan

dan

jadwal

tanam/panen

yang

telah

diperkirakan.
d) Lokasi yang telah ditetapkan juga menjadi lokasi untuk program lain
yang sejenis, sehingga harus melakukan perubahan lokasi
e) Keterlambatan dalam menetapkan calon lokasi dan kelompok tani
penerima kegiatan di beberapa daerah yang disebabkan kesulitan
dalam memilih lokasi dan petani yang sesuai dengan pedoman
teknis.
2. Kendala Administrasi
a) Sinergitas dan koordinasi program/kegiatan lintas sektor belum
berjalan optimal.
b) Masih lemahnya sistem pengendalian kegiatan.
c) Beberapa satker daerah pelaksana kegiatan mengalami revisi
DIPA/POK sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan sampai proses
revisi tersebut selesai (pelaksanaan kegiatan terlambat bahkan tidak
terlaksana).
d) Terjadinya perubahan struktur organisasi di beberapa satker daerah
pelaksana kegiatan sehingga terjadi perubahan pejabat pelaksana
kegiatan seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara yang menyebabkan
kegiatan tidak bisa segera dilaksanakan.

3.6.

Upaya dan Tindak Lanjut

Upaya dan tindak lanjut terhadap kendala tersebut di atas dalam rangka
meningkatkan kinerja di tahun mendatang antara lain :
1. Upaya dan tindaklanjut Kendala Teknis
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a) Identifikasi calon petani dan calon lokasi diharapkan dapat dilakukan
pada tahun sebelumnya sehingga proses penyelesaian administrasi
kegiatan dapat dipercepat.
b) Mengidentifikasi lahan yang rawan dengan banjir dan

rob serta

curah hujan tinggi sehingga dapat dilakukan tindakan preventif ketika
masuk musim penghujan agar kegiatan pengolahan lahan pertanian
tidak mengalami kendala.
c) Melaksanakan SID pada T-1.
d) Meningkatkan pembinaan untuk pelaksanaan kegiatan teknis sesuai
pedoman yang telah ditentukan.
2. Upaya dan tindaklanjut Kendala Administrasi
a) Melakukan koordinasi dan monitoring lebih intensif agar program
kegiatan

tetap

berjalan

walaupun

terjadi

perubahan

struktur

organisasi.
b) Mengoptimalkan sistem pengendalian untuk dapat mengidentifikasi
permasalahan dan solusinya sejak dini.
c) Memperbaiki sistem pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
d) Meningkatkan

pembinaan

kepada

petugas

untuk

memahami

pedoman teknis kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat
dilakukan dengan baik, secara teknis dan administrasi.
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BAB IV
PENUTUP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian, maka dalam rangka mendukung pencapaian empat target
sukses Kementerian Pertanian (pencapaian swasembada dan swasembada
berkelanjutan, diversifikasi pangan, peningkatan daya saing dan nilai tambah
ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani), telah disusun Rencana
Strategis dan Program Kerja Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian
2011 – 2014. Renstra dimaksud menjadi acuan dalam pencapaian sasaran
program dan kegiatan dalam pembangunan dan pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan.
Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, disampaikan dalam LAKIP
Ditjen PSP. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah
diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis sehingga dapat dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja ke depan.
Pencapaian sasaran strategis Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2013
yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dapat dikategorikan berhasil,
namun masih perlu diupayakan perbaikan untuk mengatasi kendala teknis dan
administrasi yang dihadapi. Untuk itu perlu ditingkatkan koordinasi dan dukungan
seluruh stakeholders baik di pusat maupun daerah dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan prasarana dan sarana pertanian.
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Lampiran 1. Jumlah Pegawai Ditjen PSP Tahun 2013
Distribusi Pegawai Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Berdasarkan Pangkat dan
Golongan

No.

Golongan Pegawai

Unit Eselon II

IV

III

II

I

Total
(org)

1

Setditjen

7

61

14

0

82

2

Dit. Perluasan dan Pengelolaan Lahan

10

39

11

0

60

3

Dit. Pengelolaan Air Irigasi

7

43

13

0

63

4

Dit. Pembiayaan Pertanian

8

34

3

0

45

5

Dit. Pupuk dan Pestisida

8

42

6

0

56

6

Dit. Alat dan Mesin Pertanian

5

26

5

0

36

45

245

52

0

342

Jumlah

Distribusi Pegawai Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Berdasarkan Sebaran Pejabat
Eselon I, II, III dan IV.
No.

Pejabat

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

Eselon I

1

-

1

2

Eselon II

5

1

6

3

Eselon III

21

2

24

4

Eselon IV

33

24

57

Jumlah

60

27

87

Distribusi Pegawai Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Berdasarkan Sebaran Pegawai
Per Golongan.
No.

Golongan

A

B

C

D

E

Jumlah

1

Gol I

0

0

0

0

0

0

2

Gol II

2

10

31

9

-

52

3

Gol III

72

75

50

48

0

245

4

Gol IV

25

13

6

0

1

45

Jumlah

99

98

87

57

1

342

