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BAB I
PENDAHULUAN
Dalam rangka peningkatan produksi beras nasional dengan target 10 juta ton pada
akhir tahun 2014 seperti yang telah dicanangkan oleh Pemerintah, dibutuhkan
upaya-upaya tambahan dan salah satu faktor pendorong dalam upaya peningkatan
produksi tersebut adalah dukungan dari aspek prasarana dan sarana pertanian.
Kondisi prasarana dan sarana pertanian dalam beberapa dekade terakhir
dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat
dinamis serta persoalan yang mempengaruhi di sektor pertanian, seperti
meningkatnya jumlah penduduk, globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya
kemajuan teknologi dan informasi, perubahan iklim global, alih fungsi lahan,
kecilnya status kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan,
dan kurangnya penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat
(jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga).
Permasalahan penting pembangunan pertanian saat ini adalah terjadinya
penurunan kondisi prasarana dan sarana pertanian. Penurunan ini terutama
menyangkut aspek kuantitas dan kualitas, yang mengakibatkan menurunnya daya
dukung terhadap pencapaian produksi pertanian. Kondisi ini menjadi dorongan dan
tekad pemerintah untuk lebih serius dalam menangani aspek pengelolaan
prasarana dan sarana pertanian.
Program dan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
difokuskan untuk mendukung pembagunan empat sub sektor, yaitu tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Secara normatif, tugas
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pengelolaan lahan, air
irigasi, pembiayaan, pupuk dan pestisida serta alat mesin pertanian. Sedangkan
fungsinya adalah :
1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan lahan, air irigasi,
pembiayaan, pupuk dan pestisida dan alat mesin pertanian.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan,
pupuk dan pestisida dan alat mesin pertanian.

1

3. Penyusunan norma standar, pedoman dan kriteria dibidang pengelolaan lahan,
air irigasi, pembiayaan, pupuk dan pestisida dan alat mesin pertanian.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengelolaan lahan, air
irigasi, pembiayaan, pupuk dan 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 10 (sepuluh) unit eselon IV. Sedangkan Sekretariat
Direktorat Jenderal didukung oleh 4 (empat) unit eselon III dan 12 (dua belas) unit
eselon IV.
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BAB II
ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
A. Struktur 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
yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, 5 Unit Direktorat, 24 Unit Eselon
III dan 57 Unit Eselon IV. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
mengalami

perubahan

sesuai

dengan

Permentan

No.

61/Permentan/OT.140/10/2010. Secara lengkap struktur Organisasi Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dari Eselon I sampai Eselon III dapat
dilihat pada bagan berikut :
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B. Tugas Pokok dan Fungsi
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang
pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk dan pestisida dan alat dan
mesin pertanian. Sedangkan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian (1) penyiapan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan lahan, air
irigasi, pembiayaan, pupuk dan pestisida dan alat dan mesin pertanian (2)
pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan,
pupuk dan pestisida dan alat dan mesin pertanian (3) penyusunan norma
standar, pedoman dan kriteria dibidang pengelolaan lahan, air irigasi,
pembiayaan, pupuk dan pestisida dan alat dan mesin pertanian (4) pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengelolaan lahan, air irigasi,
pembiayaan, pupuk dan pestisida dan alat dan mesin pertanian.
C. Dukungan Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian mendapatkan dukungan sumber daya manusia sebanyak
341 orang yang tersebar pada 6 (enam) Direktorat dengan perincian sebagai
berikut :
Tabel 1. Dukungan Sumber Daya Manusia
No
1
2
3
4

Gol/Ruang
I
II
III
IV
Jumlah

S3
0
0
0
4
4

S2
0
0
40
39
79

S1
0
0
161
6
167

SM
0
0
2
0
2

D3
0
12
5
0
17

D2
0
0
0
0
0

D1
0
0
0
0
0

SLTA
0
32
36
0
68

SLTP
0
3
0
0
3

SD
0
1
0
0
1

Jumlah
0
48
244
49
341

Tabel 2. Distribusi Pegawai Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
Berdasarkan Golongan
NO.
1
2
3
4
5
6

UNIT KERJA
Sekretariat Ditjen Psp
Direktorat Perluasan & Pengelolaan Lahan
Direktorat Pengelolaan Air Irigasi
Direktorat Pembiayaan Pertanian
Direktorat Pupuk & Pestisida
Direktorat Alat & Mesin Pertanian
Total

I

Golongan Pegawai
II
III
IV
0
14
60
9
0
10
40
9
0
11
43
10
0
3
34
8
0
5
43
7
0
5
24
6
0
48
244
49

JUMLAH
83
59
64
45
55
35
341
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Tabel 3. Distribusi Pegawai Ditjen PSP Berdasarkan Sebaran Pejabat
Eselon I, II, III dan IV
No.
1
2
3
4

Pejabat
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Total

Laki-Laki

Perempuan
1
5
20
33
59

Jumlah
0
1
4
24
29

1
6
24
57
88

Tabel 4. Distribusi Pegawai Ditjen PSP Berdasarkan Sebaran Pegawai
Per Golongan
No Golongan
1
2
3
4

I
II
III
IV
Jumlah

A

Ruang
C

B
0
1
45
28
74

0
8
90
14
112

0
29
56
5
90

D

E
0
10
53
1
64

Jumlah
0
48
244
49
1
1
341
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BAB III
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN TAHUN 2010-2014
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.

Penjabaran

Rencana

Program/Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tertuang
dalam Rencana Strategis (Renstra) yang dijabarkan secara Iengkap sebagai
berikut :
A. Visi dan Misi
Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah “Mewujudkan
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana sebagai motor penggerak
tersedianya prasarana dan sarana pertanian untuk pembangunan pertanian
berkelanjutan“.
Untuk mencapai Visi tersebut Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
mengemban Misi sebagai berikut :
1. Mendorong partisipasi stakeholder 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 fleksibel dan sederhana.
6. Memfasilitasi penyediaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk dan pestisida
6

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
Indonesia

pengembangan

melalui

kebijakan

sistem

mekanisasi

pengembangan,

pertanian

pengawasan,

di
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.
B. Tujuan dan Sasaran
1. Mengembangkan infrastruktur pertanian aspek lahan pada kawasan
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
2. Memperluas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan.
3. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian bersama
instansi terkait dalam rangka mewujudkan lahan pertanian abadi.
4. Menyusun

rancangan

Peraturan

Pemerintah,

Peraturan

Menteri

sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB).
5. Mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani agar ada jaminan
kepastian hukum, agar dapat meningkatkan akses petani kepada sumber
permodalan.
6. Melakukan upaya optimasi lahan, konservasi lahan dan konservasi DAS
Hulu, rehabilitasi dan reklamasi lahan dalam rangka pendayagunaan lahan
terlantar, pencegahan degradasi lahan yang terus berlanjut serta mencegah
meluasnya lahan pertanian yang kritis.
7. Mewujudkan usahatani padi sawah ramah Iingkungan melalui SRI (System
of Rice Intensification).
8. Mengembangkan Rumah Kompos dalam rangka pemanfaatan pupuk
organik untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan lahan pertanian.
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9. Mewujudkan pengembangan sumber air irigasi alternatif dan skala kecil, baik
air tanah maupun air permukaan untuk tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan.
10. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan air irigasi melalui pengembangan
dan optimalisasi air irigasi baik jaringan irigasi tingkat usahatani, jaringan
pedesaan, maupun pengembangan tata air mikro.
11. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air di
32 provinsi.
12. Melakukan upaya konservasi air, peningkatan kualitas air dan pelestarian
lingkungan, serta antisipasi perubahan iklim global.
13. Melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan pengelolaan air irigasi
dalam rangka meningkatkan posisi tawar petani.
14. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan lembaga terkait
dalam rangka memecahkan permasalahan dalam pengelolaan lahan dan air.
15. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian dalam bidang
pengelolaan lahan dan air yang sensitive gender.
Sasaran pelaksanaan pembangunan dan program kerja Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya perluasan areal pertanian pada kawasan tanaman pangan
seluas 29.282 ha untuk sawah, hortikultura seluas 2.500 ha, perkebunan
seluas 11.000 ha dan peternakan seluas 2.500 ha.
2. Meningkatnya jumlah persil lahan petani yang bersertifikat sebanyak 34.450
persil.
3. Terwujudnya optimasi lahan 171.974 Ha.
4. Terwujudnya usahatani padi sawah ramah lingkungan melalui SRI (System
of Rice Intensification) seluas 167.438 Ha.
5. Terbangunnya dan terlaksananya kegiatan Pengembangan jaringan Irigasi
seluas 446.810 Ha.
6. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air
sebanyak 500 unit di 30 provinsi dan 237 kabupaten/kota.
7. Tersedianya sumber air sebanyak 280 unit.
8. Terlaksananya pengembangan embung/dam parit dengan rencana tingkat
8

capaian sebanyak 9.600 unit.
9. Terfasilitasinya Gapoktan BLM-PUAP dengan dana penguatan modal usaha
sebanyak 1.713 gapoktan.
10. Terealisasinya penyaluran KKP-E oleh Perbankan senilai Rp. 2 trilyun.
11. Terealisasinya penyaluran KUR oleh Perbankan senilai Rp. 5 trilyun.
12. Terealisasinya model pelaksanaan pilot project uji coba Asuransi Usaha Tani
Padi (AUTP) seluas 3.000 ha.
13. Meningkatnya kemampuan pengurus gapoktan dalam mengelola dana
melalui LKM-A sebanyak 50 LKM-A.
14. Tersalurnya pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sesuai azas 6 (enam)
tepat.
15. Terlaksananya pengawasan atas peredaran dan penggunaan pupuk secara
berimbang dan pestisida yang ramah lingkungan.
16. Terbangunnya Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebanyak 830 sebagai
sarana penyediaan pupuk organik insitu oleh petani.
17. Terwujudnya peningkatan kepemilikan alat mesin pertanian di 31 provinsi.
18. Terlaksananya pengembangan brigade tanam di 16 provinsi.
19. Terlaksananya pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat
dan mesin pertanian yang berdaya guna dan berhasil guna di 31 provinsi.
20. Terlaksananya penumbuhan dan pengembangan UPJA dan bengkel
alsintan di 31 provinsi.
21. Terwujudnya peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi dalam
pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan di 31 provinsi.
C. Program dan Kegiatan
Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Program
Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan
indikator kinerja program adalah :
1. Tersedianya kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
2. Tersedianya standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang
Prasarana dan Sarana Pertanian.
3. Terlaksananya bimbingan teknis dibidang Prasarana dan Sarana Pertanian
4. Luasan (Ha) areal pelayanan irigasi, area pengelolaan lahan dan area
9

pertanian baru.
5. Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dana
Penguatan Modal Usaha.
6. Terealisasi penyaluran kredit program KKP-E, kredit pembibitan sapi
bersubsidi, KUR, dan pembiayaan usaha tani melalui laba BUMN.
7. Tersedianya rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi dibidang pupuk dan pestisida pertanian dan non pertanian.
8. Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pupuk untuk sektor pertanian.
9. Terlaksananya pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan
pestisida.
10. Terlaksananya pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida.
11. Tersedianya kebijakan di bidang alat dan mesin pertanian.
12. Tersedianya standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang alat
dan mesin pertanian.
13. Terlaksananya bimbingan teknis dibidang alat dan mesin pertanian.
14. Jumlah unit alsintan yang digunakan, luasan (ha) areal yang dikerjakan
menggunakan alsintan, jumlah petugas pengawas alsintan dan jumlah
UPJA/Bengkel Alsintan yang operasional.
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BAB IV
KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN
A. Keragaan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
1. Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian untuk Tahun Anggaran
2014 mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 3.294.030.743.000,00
anggaran tersebut terbagi atas Dana Tugas Pembantuan sebesar
Rp. 2.388.791.543.000,00,

Dana

Dekonsentrasi

sebesar

Rp. 69.929.730.000,00 dan Dana Pusat sebesar Rp. 835.309.470.000,00.
2. Dana Pusat tersebut terdiri dari Dana PHLN sebesar Rp 10.024.025.000.,00
dan Dana APBN Rupiah Murni yang digunakan untuk mendukung kegiatan
di 6 (enam) Direktorat dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5. Rincian Penggunaan Dana APBN Rupiah Murni TA 2014
No.
Direktorat
Anggaran (Rp)
1.
Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
11.560.917.000
2.
Direktorat Pengelolaan Air Irigasi
30.082.560.000
3.
Direktorat Pembiayaan Pertanian
228.042.484.000
4.
Direktorat Pupuk dan Pestisida
175.513.500.000
5.
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
287.915.080.000
6.
Sekretariat Direktorat Jenderal
102.194.929.000
B. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun
2014 sebesar Rp. 2.907.298.709.246,00 atau sebesar 88,26% dari total
anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 3.294.030.743.000,00. Rincian realisasi per
jenis alokasi anggaran seperti tabel berikut :
Tabel 6. Rincian Realisasi Per Jenis Alokasi Anggaran
No.

Satker

1.

Pusat

2.

Dekonsentrasi

3.

Real. Penyerapan
Rp
%

Pagu
835.309.470.000

760.442.745.877

91,07

69.929.730.000

61.784.247.902

88,50

Tugas Pembantuan

2.388.791.543.000

2.085.071.715.467

87,53

JUMLAH

3.294.030.743.000

2.907.298.709.246

88,26

1. Realisasi Anggaran Pusat
Kegiatan Pusat dilaksanakan oleh 6 unit Eselon II lingkup Ditjen Prasarana
dan

Sarana

Pertanian,

dengan

total

realisasi

anggaran

sebesar
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Rp. 760.442.745.877,00

atau

sebesar

91,07%

dari

total

anggaran

Rp. 835.309.470.000,00. Rincian realisasi anggaran per unit Eselon II
seperti tabel berikut :
Tabel 7. Rincian Realisasi Anggaran Per Unit Eselon II
No
1.

Unit Eselon II

Pagu

Setditjen PSP

Realisasi

%

102.194.929.000

63.505.703.691

62,14

11.560.917.000

9.683.560.540

83,76

30.082.560.000

13.019.904.247

43,28

3.

Dit. Perluasan dan Pengelolaan
Lahan
Dit. Pengelolaan Air Irigasi

4.

Dit. Pembiayaan Pertanian

228.042.484.000

222.126.277.691

97,41

5.

Dit. Pupuk dan Pestisida

175.513.500.000

172.921.260.883

98,52

6.

Dit. Alat dan Mesin Pertanian

287.915.080.000

279.186.038.825

96,97

835.309.470.000

760.442.745.877

91,07

2.

JUMLAH

Sedangkan rincian realisasi anggaran berdasarkan Anggaran Belanja
seperti tabel berikut :
Tabel 8. Rincian Realisasi Anggaran Per Anggaran Belanja
No.

Anggaran Belanja

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang

3

Belanja Modal

4

Belanja Sosial Lainnya
Ditjen PSP

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

27.866.445.000

19.898.819.344

71,41

435.472.525.000

388.606.092.895

89,29

7.064.200.000

6.365.986.638

90,12

364.906.300.000

345.571.847.000

94,70

835.309.470.000

760.442.745.877

91,07

2. Realisasi Anggaran Dekonsentrasi
Anggaran

Dekonsentrasi

dikelola

oleh

provinsi

untuk

mendukung

pelaksanaan kegiatan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian di provinsi.
Dari total dana sebesar Rp. 69.929.730.000,00 terealisasi sebesar Rp.
61.784.247.902,00 atau sebesar 88,50%.
3. Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan
Anggaran Tugas Pembantuan dikelola oleh Kabupaten/Kota yang sebagian
besar berupa akun Bansos. Jumlah anggaran Tugas Pembantuan Tahun
2014 sebesar Rp. 2.388.791.543.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
2.085.071.715.467,00 atau sebesar 87,53 % dari total anggaran.
Jenis kegiatan prasarana dan sarana pertanian yang masuk dalam anggaran
Tugas Pembantuan sebanyak 17 jenis kegiatan yaitu: Pengembangan
Sumber Air, Laporan Kegiatan dan Pembinaan, Konservasi Air dan
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Antisipasi Anomali Iklim, Pengembangan Jaringan Irigasi, Pemberdayaan
Kelembagaan, Pengembangan Optimasi Lahan, Pengembangan SRI
(System of Rice Intensification), Pra/Pasca Sertifikasi Lahan pertanian,
Perluasan Sawah, Perluasan Areal Holtikultura/Perkebunan/Peternakan,
Percepatan

Optimasi

Lahan,

Layanan

Perkantoran,

Operasional

Pengembangan, Pengawasan, dan Kelembagaan Alsintan, Pendampingan
Penyaluran Pupuk, Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3),
Pemberdayaan PPNS Pupuk dan Pestisida, Operasional PUAP.
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BAB V
KINERJA PEMBANGUNAN PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN TAHUN 2014
A. Sasaran dan Capaian Kegiatan Utama Prasarana dan Sarana Pertanian
Dalam rangka mendukung subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan
dan peternakan dalam mencapai sasaran produksi komoditas unggulan
nasional telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian.
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menempatkan kegiatan
yang mencakup Aspek Pengelolaan Air, Aspek Perluasan dan Pengelolaan
Lahan, Aspek Pembiayaan, Aspek Pupuk dan Pestisida serta Aspek Alat dan
Mesin Pertanian sebagai Kegiatan Utama. Sasaran dan capaian Kegiatan
Utama Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 dapat dilaporkan sebagai
berikut :
Tabel 9. Sasaran dan Capian Kegiatan Utama Ditjen PSP TA 2014
No.
1

Kegiatan

Satuan

Realisasi

Target

Fisik

%

Perluasan Areal :
Hortikultura

Ha

2.500

2.450

98,0

Perkebunan

Ha

11.000

10.984

99,9

Peternakan

Ha

2.500

2.470

98,8

2

Pengembangan Metode SRI

Ha

167.438

161.719

96,6

3

Pengembangan Optimasi Lahan

Ha

171.974

142.773

83,0

4

Perluasan Areal Sawah

Ha

29.282

25.710

87,8

5

Penyaluran Pupuk Bersubsidi :
Urea

Ton

4.100.000

3.979.765

97,1

SP 36

Ton

850.000

795.179

93,6

ZA

Ton

1.050.000

971.824

92,6

NPK

Ton

2.550.000

2.372.539

93,0

Organik

Ton

1.000.000

738.763

73,9

Traktor Roda 2

Unit

7.635

7.635

100,0

Rice Transplanter

Unit

279

279

100,0

Pompa Air

Unit

4.122

4.122

100,0

Chopper

Unit

225

225

100,0

Cultivator

Unit

240

240

100,0

Gapoktan

1.713

1.713

100,0

Ha

446.810

443.836

99,3

Unit

830

830

100,0

6

Pemanfaatan Alsintan :

7

PUAP

8

Pengembangan Jaringan Irigasi

9

UPPO
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B. Sasaran dan Capaian Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian yang
Dipantau UKP4 Tahun 2014
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapat tugas dan
tanggung jawab untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang
dipantau UKP4. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian adalah (1) Penyaluran BLM-PUAP, (2)
Perluasan Sawah, (3) Pengembangan Jaringan Irigasi, (4) Pembangunan
Embung, (5) Penyaluran Bantuan Alsintan, (6) Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
Sampai dengan periode laporan bulan Desember 2014 (B12), realisasi yang
dicapai adalah sebagai berikut: (1) Penyaluran BLM-PUAP 100%, (2) Perluasan
Sawah

111,93%,

(3)

Pengembangan

Jaringan

Irigasi

104,67%,

(4)

Pembangunan Embung 103,68%, (5) Penyaluran Bantuan Alsintan 100%, (6)
Penyaluran Pupuk Bersubsidi 100%.
Sasaran dan capaian kegiatan yang dipantau UKP4 Tahun 2014 sebagaimana
tabel berikut :
Tabel 10. Sasaran dan Capaian Kegiatan Yang Dipantau UKP4 Tahun 2014
No.

1
2

Kegiatan
Penyaluran Dana BLMPUAP
Penyaluran dana BLM-PUAP
1.713 Gapoktan
Laporan Evaluasi
Pelaksanaan Program PUAP
bagi Gapoktan

Sasaran

1.
2.

3.

1

2

1

2

1

Perluasan Sawah
Tertransfernya dana
Perluasan Sawah untuk
29.282 Ha
Terbukanya perluasan sawah
sebesar 62.275 Ha (2013)
dan 15.000 Ha (2014)
Pengembangan Jaringan
Irigasi
Tersalurkannya bantuan
Pengembangan Jaringan
Irigasi seluas 446.810 Ha
Terlaksananya
pengembangan jaringan
irigasi seluas 375.000 Ha di
Tahun 2014 dan 71.810 di
Tahun 2015
Pembangunan Embung

1.

2.

1.

2.

1.

Capaian B12

%

Tersalurkannya dana BLMPUAP 1.713 Gapoktan
Laporan Evaluasi
Pelaksanaan Program
PUAP
Terbentuknya 50 LKM-A
yang berasal dari Gapoktan
penerima PUAP

Tersalurkannya dana BLMPUAP 1.713 Gapoktan
Tersusunnya Laporan
Evaluasi Pelaksanaan
Program PUAP
Terbentuknya 50 LKM-A
yang berasal dari Gapoktan
penerima PUAP

100

Tertransfernya dana
Perluasan Sawah seluas
29.282 Ha.
Terbukanya lahan
perluasan sawah 2014
seluas 15.000 Ha

Tertransfernya dana
Perluasan Sawah seluas
29.282 Ha.
Terbukanya lahan perluasan
sawah 2014 seluas 16.790
Ha

Tertransfernya dana untuk
pengembangan jaringan
irigasi seluas 446.810 Ha.
Terselesaikannya
pembangunan/rehabilitasi
jaringan irigasi seluas
375.000 Ha.

Tertransfernya dana untuk
pengembangan jaringan
irigasi seluas 446.810 Ha.
Terselesaikannya
pembangunan/rehabilitasi
jaringan irigasi seluas
392.499 Ha.

100

100

100

111,93

100

104,67

100

15

No.

2

1

2

Kegiatan
Tersalurkannya bantuan
pembangunan embung 3.696
unit.
Terselesaikannya
pembangunan embung di
3.152 unit (setara dengan
31.520 m3) di tahun 2014 dan
554 unit (setara dengan 5.440
m3) di tahun 2015.
Penyaluran Bantuan
Alsintan
Tersalurkannya bantuan alat
dan mesin pertanian
sebanyak 12.425 unit
Penyaluran Pupuk
Bersubsidi
Tersusunnya laporan
Verifikasi dan pemantauan
penyaluran pupuk bersubsidi
tahun 2014 di 16 provinsi.
Tersusunnya Permentan
tentang kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tahun 2015.

Sasaran

2.

Capaian B12

Tertransfernya dana untuk
pembangunan embung
sebanyak 3.696 unit.

Tertransfernya dana untuk
pembangunan embung
sebanyak 3.696 unit.

Terlaksananya
pembangunan embung
sebanyak 3.152 unit di
tahun 2014.

Terlaksananya
pembangunan embung
sebanyak 3.268 unit di
tahun 2014.

Tersalurkannya alsintan
sebanyak 12.425 unit.

1.

2.

%

103,68

Tersalurkannya alsintan
sebanyak 12.501 unit.

Tersusunnya laporan
Verifikasi dan pemantauan
penyaluran pupuk
bersubsidi tahun 2014 di 16
provinsi.
Tersusunnya Permentan
tentang kebutuhan dan
Harga Eceran Tertinggi
(HET) Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian
Tahun 2015.

100

Tersusunnya laporan
Verifikasi dan pemantauan
penyaluran pupuk
bersubsidi tahun 2014 di 16
provinsi.
Tersusunnya Permentan
tentang kebutuhan dan
Harga Eceran Tertinggi
(HET) Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian
Tahun 2015.

100

100

C. Sasaran dan Capaian Kegiatan Berdasarkan Aspek Prasarana dan
Saranan Pertanian
1. Aspek Perluasan Dan Pengelolaan Lahan
1.1. Sub Direktorat Basis Data Lahan
Realisasi Kegiatan Pusat Subdit Basis Data Lahan TA.2014 dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 1.489.300.000,00 terealisasi sebesar
Rp.

1.244.122.720,00

(84

%).

Pada

tahun

2014

kegiatan

Pengembangan Basis Data Lahan merupakan lanjutan dari kegiatan
Audit Lahan TA. 2013. Secara rinci dapat dilaporkan sebagai berikut:
a. Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
1) Sasaran Kegiatan
Sasaran

kegiatan

Inventarisasi

Lahan

Pertanian

Pangan

Berkelanjutan adalah menginventarisasi lahan-lahan pertanian
yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi dan atau RTRW
Kabupaten/Kota.
2) Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B) difokuskan untuk menginventarisasi LP2B
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pada RTRW provinsi dan kabupaten/kota. Hasil pelaksanaan
inventarisasi LP2B yaitu data LP2B dan telaahan hasil
Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
dilakukan pada 2 (dua) kabupaten (Gowa dan Pemalang) dan 9
(sembilan) provinsi (Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Maluku Utara,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra
Utara dan Kalimantan Selatan).
b. Pendayagunaan Pengelola Laboratorium Basis Data Lahan
1) Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya Pendayagunaan
Pengelola

Laboratorium

pengumpulan,

Basis

pengolahan,

Data

Lahan

penyimpanan,

mulai

dari

pemeliharaan,

retrieval, analisis, dan diseminasi data, sehingga dihasilkan basis
data yang akurat.
2) Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan pendayagunaan pengelola laboratorium
basis

data

lahan

meliputi

koordinasi

pengembangan,

pendayagunaan laboratorium basis data lahan dan pemutakhiran
basis data lahan.
Hasil pelaksanaan kegiatan pendayagunaan pengelola basis data
lahan yaitu termanfaatkannya laboratorium basis data lahan
untuk pelatihan GPS dan GIS bagi petugas pusat maupun daerah
serta untuk memfasilitasi pengolahan, analisis dan penyajian data
lahan berbasis geospasial. Secara detil laporan pelaksanaan
kegiatan pendayagunaan
c. Pemetaan Potensi Perluasan areal Tanaman Pangan
1) Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pemetaan potensi
pencetakan sawah.
2) Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan pemetaan potensi perluasan areal tanaman pangan
meliputi inventarisasi potensi perluasan areal tanaman pangan,
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pemetaan potensi perluasan areal tanaman pangan dan
koordinasi pemetaan potensi perluasan areal tanaman pangan.
Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu data potensi perluasan
areal tanaman pangan baik secara tabular dan spasial dalam
bentuk peta dan telaahan hasil inventarisasi dan potensi
perluasan areal tanaman pangan.
d. Manajemen dan Pengelolaan Basis Data Lahan
1) Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya Supervisi Updating
Lahan Sawah, sehingga terpantau secara periodik kondisi lahan
sawah secara cepat dan akurat.
2) Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Manajemen dan pengelolaan basis data lahan merupakan
kegiatan untuk mendorong pelaksanaan updating lahan sawah
oleh

Dinas

Pertanian

lingkup

provinsi

dan

kabupaten.

Pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi supervisi, bimbingan
teknis, sosialisasi dan koordinasi updating lahan sawah. Hasil
pelaksanaan kegiatan manajemen dan pengelolaan basis data
lahan yaitu tersedianya data dan meningkatnya kemampuan
petugas melakukan updating lahan sawah dengan GPS.
1.2. Sub Direktorat Pengendalian Lahan
a. Pelaksanaan Kegiatan Pusat
Subdit Pengendalian Lahan TA. 2014 mendapat alokasi anggaran
pusat sebesar Rp. 1.269.650.000,00. Sampai dengan 31 Desember
2014 telah terealisasi sebesar Rp.1.021.076.736,00 (80%). Kegiatan
Subdit

Pengendalian

Lahan

tahun

2014

meliputi

kegiatan

perlindungan dan pengendalian lahan serta pra dan pasca sertifikasi.
1) Kegiatan Perlindungan dan pengendalian lahan meliputi :
a) Pengiriman Surat Dinas Mendukung Perlindungan dan
Pengendalian Lahan
Pengawalan

perlindungan

lahan

pertanian

pangan

berkelanjutan juga dilakukan dengan mengirimkan surat resmi
ke instansi terkait baik pusat maupun daerah. Jumlah surat
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yang telah dikirimkan sebanyak 17 surat, diantaranya adalah:
(1) Surat Menteri Pertanian ke Bupati/Kota seluruh Indonesia
perihal

:

penetapan

Lahan

Pertanian

Pangan

Berkelanjutan dalam RTRW Kabupaten/Kota, No Surat:
112/LB.120/M/4/2014 tanggal 28 April 2014.
(2) Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
ke Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
perihal Pembahasan Inpres Moratorium Alih Fungsi Lahan,
No surat: 829/SR.020/B.2/11/2014 tanggal 12 November
2014.
(3) Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
ke Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian
Pekerjaan Umum perihal: Usulan Penetapan Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional, No surat:
831/SR.030/B.2/11/2014 tanggal 12 November 2014.
b) Pencetakan peraturan perlindungan dan pengendalian lahan
pertanian
Dalam

rangka

mendukung

tersosialisasinya

peraturan

perundangan mendukung perlindungan dan pengendalian
lahan maka beberapa peraturan perundangan sebagai
payung hukum yang sudah disahkan perlu diperbanyak. Pada
tahun 2014 juga dilakukan perbanyakan peraturan tersebut
dalam satu buku. Beberapa peraturan tersebut adalah sebagai
berikut:
(1) Undang-undang

nomor

41

tahun

2009

tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
(2) PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
(3) PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
(4) PP Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
(5) PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan
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Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
(6) Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis
Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
(7) Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

tentang

Pedoman

79/Permentan/OT.140/8/2012

Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan;
(8) Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

80/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Kriteria dan Tata
Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan;
(9) Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

81/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;
(10) Peraturan

Menteri

Pertanian

N0

41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis
Kawasan Peruntukan Pertanian.
c) Bimbingan

pembinaan

dalam

rangka

mendukung

perlindungan dan pengendalian lahan pertanian
Bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendukung
perlindungan dan pengendalian lahan dilakukan dengan
tujuan untuk:
(1) Memberikan advokasi kepada petugas daerah mengenai
peraturan

yang

terkait

dengan

perlindungan

dan

pengendalian lahan pertanian.
(2) Melakukan pembinaan kepada petugas daerah dalam
penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam
Perda

RTRW

Provinsi,

dan

Perda

RTRW

Kabupaten/Kota.
(3) Melakukan

koordinasi

dan

konsultasi

antar

lembaga/instansi yang terkait dengan perlindungan dan
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pengendalian lahan pertanian.
Bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendukung
perlindungan dan pengendalian lahan pertanian kepada
petugas daerah yang menangani perlindungan lahan di
beberapa provinsi,
masukan,

saran

juga dilakukan dengan pemberian
dan

rekomendasi

persetujuan materi

substansi beberapa peraturan daerah dan fasilitasi konsultasi
terhadap DPRD serta SKPD daerah.
Beberapa saran dan masukan

yang diberikan antara lain

masukan terhadap substansi teknis Raperda Kabupaten Poso
tentang RDTR Kabupaten Poso; masukan terhadap substansi
teknis Raperda RDTR Kawasan Perkotaan Sungailiat dan
RDTR Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah
dengan Kota Bengkulu; masukan terhadap substansi teknis
Raperda RTRW Provinsi Kalimantan; masukan terhadap
substansi teknis Raperda RTRW Kabupaten Morowali Utara,
Banggai Laut dan Mamuju Tengah.
Selain itu bimbingan pembinaan dalam rangka mendukung
perlindungan

pengendalian

lahan

dilakukan

dengan

memberikan fasilitasi konsultasi kepada DPRD dan SKPD
Kabupaten/Kota diantaranya Pansus DPRD Kabupaten
Bojonegoro, DPRD Provinsi Gorontalo dan Kab. Puhuwato,
DPRD Kota Bitung, DPRD Kab. Siak, DPRD Kabupaten
Kediri, DPRD Kabupaten Temanggung, DPRD Kabupaten
Madiun, DPRD Banten dan SKPD yang terkait Provinsi
Banten, DPRD Kabupaten Madiun, Bappeda Jawa Timur
Bappeda

dan

Dinas

Pertanian

Kabupaten

Sidoarjo,

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
Beberapa hasil bimbingan dan pembinaan melalui konsultasi
tersebut adalah :
(1) Luas lahan sawah Kabupaten Bojonegoro 67.000 ha dan
merupakan peringkat ke-6 terluas di Indonesia. Disisi lain
Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten sumber
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migas Indonesia dengan kontribusi 25% dari total
produksi nasional, sehingga ancaman alih fungsi tinggi
karena banyak penemuan titik-titik sumber migas berada
pada lahan sawah tersebut;
(2) Penetapan Perda PLP2B di Bojonegoro dipandang
sangat mendesak dengan melindungi seluruh lahan
sawah yang ada sehingga pengendalian alih fungsi sudah
otomatis berbasis hukum, sehingga apabila ada titik-titik
sumber migas dilahan sawah maka proses alih fungsi
lahan untuk kepentingan umum tersebut mengikuti
mekanisme UU NO. 41/2009 termasuk penyediaan lahan
pengganti dan ganti rugi sebelum dilakukan alih fungsi;
(3) Provinsi Gorontalo mendukung perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan melalui Penyusunan
Perda

Perlindungan

Lahan

Pertanian

Pangan

Berkelanjutan yang merupakan inisiatif DPRD;
(4) Luasan hasil audit lahan sawah akan ditambahkan dalam
muatan substansi penetapan lahan pertanian pangan
berkelanjutan Ranperda Provinsi Gorontalo;
(5) Kementerian Pertanian merekomendasikan agar Pemda
Kota Bitung segera menetapkan lahan pertanian pangan
berkelanjutan dalam Perda RTRW yang sampai saat ini
masih dalam proses pengesahan dan selanjutnya untuk
mengambil langkah perlindungan lahan sawah agar tidak
alih fungsi;
(6) Perda LP2B merupakan inisiatif pemerintah daerah Kab.
Siak sehingga diharapkan dari konsultasi ini seluruh
anggota DPRD yang hadir dapat memahami pentingnya
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(PLP2B) sekaligus mendorong segera diterbitkannya
Perda LP2B tersebut;
(7) Sebagian besar alih fungsi di Kabupaten Kediri adalah
lahan pertanian menjadi pemukiman;
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(8) Pada

prinsipnya

DPRD

Kabupaten

Temanggung

mendukung Program Pemerintah untuk mewujudkan
ketahanan pangan nasional;
(9) DPRD Kabupaten Temanggung akan mengakomodir
penetapan LP2B melalui penetapan Perda Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan
disesuaikan dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Temanggung. Dalam Perda RTRW
Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 luas lahan
LP2B yang ditetapkan dengan luas 19.171 ha yang
tersebar di seluruh kecamatan;
(10) Pada draft Perda PLP2B yang akan disusun oleh
Pemerintah Kabupaten Madiun, luasan LP2B yang
ditetapkan direncanakan seluas 21.587 ha. Luasan
tersebut lebih kecil daripada luasan sawah di Kabupaten
Madiun, yaitu 33.000 ha, oleh sebab itu Kementerian
Pertanian meminta agar Pemerintah Daerah melakukan
kajian mendalam dalam penetapan luasan LP2B dan
direkomendasikan tetap mengakomodir luas lahan sawah
yang ada saat ini;
(11) Kabupaten Garut akan menetapkan Perda LP2B di 42
Kecamatan

sebagai

tindak

lanjut

Perda

RTRW

Kabupaten Garut tercantum Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dengan luas 44.028 Ha, dari luasan
tersebut yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan seluas 39.600 Ha dan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 4.000
Ha;
(12) RDTR untuk 7 Kecamatan di Kabupaten Garut sudah
disusun, sedangkan 35 Kecamatan yang lain belum
disusun, dalam RDTR tersebut peta hasil audit oleh
Kementerian Pertanian digunakan sebagai acuan dalam
penetapan lahan sawah;
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(13) Perlunya

pemberian

insentif

kepada

petani

yang

menetapkan sawahnya sebagai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, selain itu tingkat keseriusan Pusat dalam
implementasi UU No. 41/2009 terhadap Kabupaten/Kota
yang tidak menetapkan LP2B.
d) Menghadiri

rapat

teknis

dan

sosialisasi

peraturan

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
Pada tahun 2014 rapat teknis dan sosialisasi perlindungan
lahan pertanian pangan berkelanjutan terdiri dari kegiatan
rapat

teknis,

sosialisasi

peraturan

perlindungan

lahan

pertanian pangan berkelanjutan melalui dana dekonsentrasi
dan sosialisasi peraturan perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan undangan dari daerah. Untuk kegiatan
sosialisasi peraturan perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan melalui dana dekonsentrasi dilaksanakan di 15
Provinsi yaitu Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung,
Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan
Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua
dan Papua Barat.
Sedangkan

rapat

teknis

dan

sosialisasi

peraturan

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan undangan
dari daerah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur, Jawa
Barat, Lampung, DIY, Jambi, Banten dan Sumatera Barat.
Materi-materi yang disampaikan dalam rapat teknis dan
sosialisasi peraturan perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan adalah sebagai berikut :
(1) Undang-undang

nomor

41

tahun

2009

tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(2) PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(3) PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
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(4) PP Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
(5) PP

Nomor

30

Tahun

2012

tentang

Pembiayaan

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(6) Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota
(7) Raperda Provinsi, Kabupaten/Kota Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
(8) Masukan dan rekomendasi perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan
Hasil rapat teknis dan sosialisasi peraturan perlindungan
lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai berikut :
(1) Upaya untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan
kedaulatan pangan perlu dilakukan dengan upaya
mengatasi permasalahan sumberdaya lahan termasuk
pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan. Upaya
tersebut ditempuh melalui perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan dengan mempertahankan dan
menambah

luas

lahan

pertanian

pangan

serta

menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan
pada kawasan peruntukan pertanian;
(2) Lahan pertanian yang akan ditetapkan sebagai LP2B
dapat berasal dari lahan beririgasi/lahan basah, lahan
pasang surut atau non pasang surut dan lahan non
irigasi/lahan kering. Luas lahan pertanian pangan
berkelanjutan yang ditetapkan minimal sama dengan luas
lahan sawah yang tersedia;
(3) Akses sektor pertanian khususnya pangan terhadap
sumber daya

lahan dihadapkan

kepada berbagai

masalah, seperti terbatasnya sumberdaya lahan yang
digunakan untuk pertanian, sempitnya luas lahan
pertanian per kapita penduduk Indonesia, banyaknya
petani gurem dengan luas lahan garapan per keluarga
petani kurang dari setengah ha, tingginya alih fungsi lahan
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pertanian menjadi lahan non-pertanian, tidak terjaminya
status penggunaan lahan (land tenure) dan pola pandang
masyarakat tentang tanah pertanian yang berbasis pada
nilai tukar lahan (land rent value). Alih fungsi lahan salah
satu hal yang menyebabkan turunnya produksi pangan.
Dengan

menetapan

lahan

pertanian

pangan

berkelanjutan, maka lahan pertanian yang sudah ada
dapat dipertahankan keberadaannya bahkan dapat
ditingkatkan baik jumlah luas lahan pertanian secara
nasional maupun luas pengelolan lahan petani per kapita;
(4) Alih fungsi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak
hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan menjadi
turun, tetapi merupakan salah satu bentuk pemubaziran
investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan
budaya pertanian dan merupakan salah satu sebab
semakin sempitnya luas garapan usahatani serta
turunnya kesejahteraan petani. Disamping itu juga
kebutuhan akan pangan setiap tahun terus meningkat
seiring dengan pertambahan penduduk Indonesia yang
sekarang berjumlah lebih kurang 250 juta jiwa dan
meningkat 1,49% setiap tahun;
(5) Sosialisasi

peraturan

tentang

Perlindungan

Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) perlu dilakukan
sampai ditingkat petani;
(6) Perlu diterapkannya reward dan punishment bagi
Kabupaten/Kota dalam menentukan LP2B sebagai
implementasi dari UU 41 tahun 2009;
(7) Lahan

pertanian

pangan

berkelanjutan

dilarang

dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum. Jika
lahan

pertanian

pangan

berkelanjutan

terpaksa

dialihfungsikan untuk kepentingan umum, maka alih
fungsi hanya dapat dilakukan dengan syarat dilakukan
kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi
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lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik dan
disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian
pangan berkelanjutan;
(8) Dalam

rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Provinsi,

pendekatan pengembangan wilayah dilakukan dengan
pendekatan

gugus

pulau

yang

pembagiannya

berdasarkan : Kedekatan Geografis, Kesamaan Budaya,
Potensi Sumber Daya Alam, Kesamaan Perekonomian,
Kecenderungan Orientasi. Oleh karena itu Rencana
Detail Tata Ruang

Kabupaten/kota perlu disesuaikan

dengan konsep pengembangan gugus pulau dimaksud;
(9) Dalam rangka implementasi Undang-Undang 41 Tahun
2009 beserta peraturan turunannya di Kabupaten/kota,
maka Kementerian Pertanian telah mengirimkan surat
kepada Bupati/Walikota yang belum menetapkan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Perda RTRW
dengan Nomor surat : 112/LB.120/M/4/2014 tanggal 28
April 2014 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B) dalam RTRW Kabupaten Kota;
(10) Pemberian insentif dari Kementerian Pertanian hanya
diberikan kepada petani yang bersedia menetapkan
lahannya sebagai LP2B dan tidak dialihfungsikan
peruntukannya dan hal ini perlu disosialisasikan kepada
petani/ kelompok tani;
(11) Sehubungan dengan terbitnya Perda RTRW Kabupaten/
Kota,

namun

belum

mencantumkan

LP2B,

maka

diharapkan Kepala Dinas Pertanian mengusulkan lahan
pertanian berdasarkan luas eksisting yang ada untuk
ditetapkan menjadi LP2B dengan SK Bupati/Walikota
terlebih dahulu. SK Bupati/Walikota tentang penetapan
LP2B tersebut untuk proses selanjutnya segera dibuat
Perda LP2B atau dimasukkan dalam Perda RTRW;
e) Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perlindungan
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lahan pertanian pangan berkelanjutan
Pada tahun 2014 Rapat koordinasi dengan instansi terkait
dalam

rangka

perlindungan

lahan

pertanian

pangan

berkelanjutan sebagai berikut:
(1) Rapat koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang
Nasional (BKPRN) yaitu :
(a) Pembahasan roadmap penyelesaian Perda Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K).
(b) Hasil rapat pembahasan tersebut adalah pentingnya
penyediaan peta dalam mendukung penyusunan
RTRW, RDTR dan RZWP-3-K serta sebagai bahan
untuk penyusunan rancangan RPJMN 2015-2019.
(c) Sosialisasi LP2B yang dipimpin oleh Direktur Tata
Ruang dan Pertanahan selaku Kepala Sekretariat
BKPRN serta dihadiri oleh peserta anggota BKPRN.
(d) Rapat teknis BKPRN dipimpin oleh Direktur Tata
Ruang dan Pertanahan selaku Kepala Sekretariat
BKPRN serta dihadiri oleh peserta anggota BKPRN.
Rapat tersebut membahas tentang pendetailan
Agenda Kerja BKPRN Tahun 2014-2015.
(e) Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Teknis BKPRN
dalam Pembahasan Raperda Provinsi DI Yogyakarta
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai
Selatan dan Raperda Provinsi DI Yogyakarta tentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Koridor YogyakartaSedan.
(f)

Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Teknis BKPRN
dalam Pembahasan Raperda Provinsi Jawa Tengah
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Rawa Pening
dan

Raperda

Provinsi

Jawa

Tengah

tentang

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Brebes28

Tegal-Slawi-Pemalang.
(g) Peninjauan Kembali PP No. 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
(2) Workshop I program pengembangan kawasan perdesaan
berkelanjutan (P2KPB) di wilayah I.
(3) Rapat Koordinasi Penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B
dalam Perda RTRW Kabupaten/Kota oleh Kementerian
Dalam Negeri.
(4) Rapat Pembahasan Tentang Kriteria Teknis Kawasan
Budidaya Dalam Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
(5) Rapat Kerja Regional I wilayah Sumatera, Jawa dan Bali
di Bandung serta Regional
Kalimantan,

NTT

di

II wilayah Sulawesi,

Surabaya

Badan

Koordinasi

Penataan Ruang Daerah Tingkat I.
(6) Rapat

pembahasan

Insentif

Perlindungan

Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan
(7) Rapat tentang Pembahasan Grand Strategy Pembinaan
Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah tahun 20152019, oleh Kementerian Dalam Negeri tanggal 18-20
Agustus 2014.
(8) Forum

Group

Penetapan

Discussion

Perlindungan

Berkelanjutan

(LP2B)

(FGD)

Lahan

dan

Perkembangan

Pertanian

Pangan

Permasalahannya

oleh

Sekretaris Kabinet RI.
(9) Workshop

Peningkatan

Pengembangan

Kawasan

Perbatasan Negara di Provinsi Kalimantan Barat dan
Pulau Kecil Terluar di Provinsi Sulawesi Utara.
(10) Rapat koordinasi penataan ruang dan pembangunan
kawasan perdesaan berbasis masyarakat.
f) Inventarisasi

Penetapan

Perda

RTRW

Provinsi,

Kabupaten/Kota dan Penetapan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.
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Inventarisasi

Penetapan

Lahan

Pertanian

Pangan

Berkelanjutan dilakukan dengan cara mengumpulkan perda
RTRW Provinsi, Kab/Kota melalui koordinasi dengan instansi
terkait diantaranya Kementerian PU, Bappenas, Bangda,
pengumpulan langsung dari daerah, melalui internet dan
konsultasi dengan petugas daerah.
Selain hasil inventarisasi LP2B melalui RTRW, juga dilakukan
melalui invertarisasi Perda Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan melalui RTRW, juga dilakukan melalui
invetarisasi Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

Sampai

saat

menetapkan Perda LP2B

ini

Provinsi

yang

sudah

berjumlah 10 Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan berjumlah 10
Kabupaten/Kota. Luasan LP2B yang ditetapkan dalam Perda
LP2B tersebut seluas 6.223.634,80 Ha.
Berdasarkan hasil inventarisasi Perda RTRW telah disahkan
398 Perda RTRW Kabupaten/Kota. Dari 398 Perda RTRW
Kabupaten/Kota

tersebut,

jumlah

Perda

yang

sudah

menetapkan LP2B adalah 183 Kabupaten/Kota dengan total
luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan
seluas 5.299.279 Ha. Jumlah Perda RTRW yang tidak
menetapkan LP2B adalah 215 Kabupaten/Kota. Jumlah
kabupaten/kota yang belum menetapkan Perda RTRW adalah
93 Kabupaten/Kota.
Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga
telah

yang

dilakukan

ke

Provinsi

Kalimantan

Timur,

Kalimantan Selatan, Jambi, Bengkulu dan Aceh. Berdasarkan
hasil inventarisasi tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :
(1) Dari 9 Kabupaten yang sudah menetapkan Perda RTRW
di Provinsi Kalimantan Timur, 4 kabupaten sudah
menetapkan LP2B kecuali Kabupaten Malinau dengan
total luasan 68.189 Ha.
(2) Namun demikian berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2013
30

tentang

Perlindungan

Lahan

Pertanian

Pangan

Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan
LP2B seluas lebih dari 1,5 juta ha. Oleh sebab itu perlu
segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah mengingat
luas LP2B yang ditetapkan dalam Perda RTRW jauh lebih
kecil dibanding dengan yang ditetapkan dalam Perda
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(3) Dari 10 RTRW Kabupaten/Kota se-provinsi Aceh yang
telah

ditetapak

terdapat

5

kabupaten

yang

telah

menetapkan LP2B kecuali kabupaten Aceh Tenggara dan
Kabupaten Bireun dengan total luasan 51.525 Ha.
(4) Dari 10 kabupaten/kota yang sudah menetapkan Perda
RTRW di Provinsi Jambi, kabupaten/kota yang sudah
menetapkan LP2B hanya 3 kabupaten yaitu Tanjung
Jabung Timur, Kerinci dan Batang Hari dengan total luasan
68.125 Ha.
(5) Dari

5

Perda

RTRW

Kabupaten/Kota

se-provinsi

Kalimantan Selatan yang sudah ditetapkan ada 3
Kabupaten yang sudah menetapkan LP2B yaitu Kotabaru,
Banjar dan Barito Kuala dengan total luasan 167.389 Ha.
(6) Dari 9 Perda RTRW Kabupaten/Kota se provinsi Bengkulu
tidak ada kabupaten/kota yang menetapkan LP2B.

2) Kegiatan Pra dan Pasca Sertifikasi meliputi :
a) Pencetakan Pedoman Teknis Pra dan Pasca Sertifikasi Lahan
Pertanian
Pencetakan pedoman teknis baik untuk kegiatan Pra
Sertifikasi Lahan pertanian dilakukan untuk memperbanyak
jumlah buku yang akan dibagikan pada Dinas lingkup
pertanian di daerah, khususnya yang memperoleh alokasi
kegiatan. Volume pedoman teknis yang dicetak sebanyak 500
buku eksemplar.
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Pencetakan pedoman teknis baik untuk kegiatan Pasca
Sertifikasi Lahan pertanian dilakukan untuk memperbanyak
jumlah buku yang akan dibagikan pada dinas lingkup
pertanian di daerah, khususnya yang memperoleh alokasi
kegiatan. Volume pedoman teknis yang dicetak sebanyak 500
buku eksemplar.
b) Perjalanan dalam Rangka Penyusunan Penyempurnaan
Pedoman
Perjalanan dalam rangka Penyusunan Penyempurnaan
Pedoman Teknis Pra dan Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian
dilaksanakan di Bogor.
c) Pemantauan dan Evaluasi Pra/Pasca Sertifikasi Lahan
Pertanian
Pemantauan dan Evaluasi Pra/Pasca Sertifikasi Lahan
Pertanian dilakukan dengan kunjungan ke provinsi yang
mendapat alokasi kegiatan Pra/Pasca Sertifikasi Lahan
Pertanian seperti Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta,
Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi, NTT, Lampung dan
Jawa Tengah.
Selain melalui kunjungan ke provinsi sasaran kegiatan, juga
dilakukan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi
melalui email, telepon dan MPO Ditjen PSP. Pemantauan dan
evaluasi Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian bertujuan
untuk :
(1) Melakukan pemantauan perkembangan dan pelaporan
pelaksanaan pra/pasca sertifikasi hak atas tanah untuk
seluruh kabupaten/kota lokasi kegiatan.
(2) Memperoleh data petani peserta pra dan pasca sertifikasi
lahan pertanian per provinsi dan per kabupaten.
(3) Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap petugas
pelaksana kegiatan pra/pasca sertifikasi tanah
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(4) Melakukan sosialisasi dan upaya percepatan penyelesaian
pekerjaan baik keuangan maupun fisik.
d) Menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan
Sertifikasi Hak Atas Tanah.
Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Sertifikasi Hak
Atas Tanah dilakukan bersama instansi terkait (BPN,
Kemenpera,

KKP,

Kemenkop

UMK,

Kemendagri)

de

ngan mensosialisasikan kegiatan SHAT Lintas Sektor dan
Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian. Rapat

tersebut

dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Banten,
Sulawesi Utara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Lampung,
Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Timur,
Bengkulu, Sulawesi Tengah, Aceh, Maluku, Sulawesi Barat
dan Bangka Belitung
Pokok-pokok hasil rapat koordinasi dan konsultasi tersebut
sebagai berikut :
(1) Pelaksanaan program sertifikasi hak atas tanah lintas
sektor tahun 2014, jumlah provinsi, kabupaten/kota dan
anggaran fasilitasi dan pendampingan sertifikasi hak atas
tanah telah dialokasikan dalam DIPA Kanwil BPN
Provinsi
sedangkan

dan/atau

Kantor

anggaran

BPN

sertifikasi

Kabupaten/Kota,
telah

dialokasikan

dimasing-masing Kantor BPN Kabupaten/Kota.
(2) Berdasarkan hasil rapat koordinasi dan konsultasi alokasi
target sertifikasi hak atas tanah lintas sektor tahun 2014
telah dilaksanakan pada tanggal 18 Pebruari 2014 di
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Kelembagaan
BPN RI, maka telah ditetapkan sertifikasi hak atas tanah
lintas sektor dengan pagu indikatif tahun 2014 untuk
tanah petani sebesar 25.000 bidang.
(3) Penyebaran alokasi dan target sertifikasi hak atas tanah
lintas sektor tahun 2014 tersebar di 19 provinsi dan 115
kabupaten/kota.
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(4) Pelaksanaan program sertifikasi hak atas tanah lintas
sektor tahun 2014, jumlah provinsi, kabupaten/kota dan
anggaran fasilitasi dan pendampingan sertifikasi hak atas
tanah telah dialokasikan dalam DIPA Kanwil BPN
Provinsi

dan/atau

sedangkan

Kantor

anggaran

BPN

sertifikasi

Kabupaten/Kota,
telah

dialokasikan

dimasing-masing Kantor BPN Kabupaten/Kota.
(5) Inventarisasi data CPCL Sertifikasi Hak Atas Tanah
(SHAT) TA. 2014 telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut
program pemberdayaan masyarakat melalui lintas sektor
TA. 2014. Berdasarkan hasil inventarisasi, sudah
terkumpul dan direkap sebanyak 25.000 persil alokasi
untuk Kementrian Pertanian. Data tersebut juga telah
diteruskan kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
dan Kelembagaan, BPN RI.
(6) Petugas Kantah Kabupaten/Kota kurang mengetahui dan
paham bahwa sektor Pertanian memiliki 4 (empat) sub
sektor yaitu : Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan
dan Peternakan dengan nomenklatur Dinas berbedabeda di setiap provinsi/kabupaten/kota. Diharapkan
Kantah

mendapat

alokasi

per

sub

sektor

dan

berkoordinasi dengan Dinas lingkup pertanian yang tepat
agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar.
(7) Pelaksanaan sertifikasi hanya dapat berjalan dengan baik
dan tepat waktu apabila data pra sertifikasi yang sudah
dilaksanakan pada tahun sebelumnya sudah diperoleh by
name and address serta telah dilengkapi dengan data
pendukung lainnya. Oleh sebab itu pelaksanaan pra
sertifikasi menjadi sangat penting. Diharapkan dalam
pelaksanaan pra sertifikasi, Dinas lingkup pertanian
sudah melibatkan Kantor Pertanahan dengan membuat
SK Pokja yang ditembuskan kepada Kanwil BPN Provinsi.
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(8) Fungsi Pokja dalam kegiatan pra sertifikasi yang
dipandang

cukup

fundamental

adalah

melakukan

verifikasi atas data CPCL sementara. Berdasarkan hasil
verifikasi selanjutkan Kepala Dinas lingkup Pertanian
Kabupaten akan menetapkan CPCL kegiatan SHAT pada
tahun

berikutnya

dan

diteruskan

kepada

Kantor

pertanahan. Oleh sebab itu maka apabila Tim Pokja Pra
Sertifikasi telah melakukan verifikasi maka seharusnya
tidak ada lagi data pra sertifikasi yang dinyatakan tidak
layak untuk disertifikasi.
(9) Disampaikan pada saat pertemuan, agar Kabupaten tidak
ragu

di

dalam

menerbitkan

SK

Pokja

dengan

memasukkan petugas Kabupaten terutama petugas dari
kantor pertanahan sebagai anggota Pokja. Selain itu juga
memasukan petugas lingkup pertanian provinsi agar
provinsi

ikut

pelaksanaan

terlibat
kegiatan

dan

mempercepat

Pra/Pasca

Sertifikasi

proses
Lahan

Pertanian.
(10) Bank Indonesia diharapkan dapat memfalisitasi akses ke
permodalan pada kegiatan Pasca Sertifikasi Lahan
Pertanian dalam bidang sosialisasi, pelatihan

tentang

perbankan
(11) Adanya perubahan susunan anggota POKJA Pra maupun
Pasca Sertifikasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
dan Jambi dimana petugas Provinsi menjadi salah satu
anggota Pokja dari 5 unsur anggota Pokja yang ada.
(12) Kantah

beberapa

Kabupaten

bingung

menyeleksi

terhadap usulan Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan
sama-sama mengajukan usulan SHAT 2014. Hal ini
diakibatkan alokasi SHAT dari BPN terbatas sementara
usulan dari hasil kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian
banyak sehingga Dinas lingkup Pertanian berlombalomba untuk mendapat alokasi SHAT. Oleh sebab itu
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diharapkan Dinas lingkup pertanian dapat melaksanakan
kegiatan pra sertifikasi pada T-1 dengan hasil output yang
sudah sesuai yang disyaratkan oleh kantor pertanahan
untuk diproses lebih lanjut dengan kegiatan sertifikasi.
(13) Adanya kelebihan luas lahan sawah/perkebunan yang
ditargetkan pada usulan obyek SHAT lebih 2 ha per
bidangnya, karena akan mengalami kesulitan obyek di
dalam pemecahan sertipikat. Disepakati luasan yang bisa
ditelorir oleh BPN adalah penambahan 10% dari luas 2
ha.
(14) Adanya permintaan Dinas lingkup Kabupaten terhadap
penambahan alokasi SHAT Petani pada tahun 2015
karena masih terdapat sisa Pra Sertifikasi Lahan
Pertanian yang berlum disertifikasi.
b. Pelaksanaan Kegiatan Daerah
1) Sosialisasi 4 PP Turunan UU No 41 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
a) Sosialiasi 4 PP Turunan UU No 41 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah
dilaksanakan di 13 provinsi dari 15 provinsi yang dialokasikan
melalui dana Dekonsentrasi Ditjen PSP yaitu Riau, Bengkulu,
Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara,
Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku
Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.
b) Provinsi yang tidak melaksanakan kegiatan tersebut adalah
Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah.
c) Provinsi tersebut tidak melaksanakan kegiatan karena sudah
mengalokasikan dana tersebut untuk penghematan anggaran.
d) Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan kegiatan
sosialisasi tersebut pada tahun 2015 melalui dana APBD.
2) Kegiatan Pra/Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian
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Berdasarkan hasil monitoring ke daerah dan melalui telepon dan
email yang dikirim dari daerah sampai dengan akhir Desember
2014 dapat disampaikan bahwa :
a) Realisasi Kegiatan Pra Sertipikasi adalah fisik di lapangan
sebesar 689 paket atau 73% dan realisasi keuangan sebesar
Rp. 6.740.629.200,00 atau 77,66%.
b) Realisasi Kegiatan Pasca Sertipikasi Fisik sebesar 284 paket
atau

69%

dan

realisasi

keuangan

sebesar

Rp.

2.255.272.700,00 atau 52,69%.
c) Realisasi keuangan Kegiatan Pasca Sertipikasi Tanah Petani
masih sebagian daerah yang merealisasikan 100%

dan

sebagian besar tidak melaksanakan.
Permasalahan
a) Berdasarkan hasil inventarisasi Perda RTRW telah disahkan
398 Perda RTRW Kabupaten/Kota, jumlah Perda yang sudah
menetapkan LP2B adalah 183 Kabupaten/Kota dengan total
luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan
seluas 5.299.279 Ha. Dari 183 Perda RTRW Kabupaten/Kota
yang sudah menetapkan tersebut belum ditindaklanjuti
dengan peta LP2B dengan skala yang lebih besar sehingga
pengaturan pengendalian izin dan zonasi dapat diterapkan.
b) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masih
relatif kecil apabila dibandingkan dengan luas lahan sawah
hasil audit. Beberapa faktor penyebabnya adalah petugas
daerah kurang memahami tata cara dan mekanisme
penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan
disamping juga kesengajaan dari Pemerintah Daerah untuk
tidak menetapkan LP2B sehingga lahan pertanian pangan
tersebut tetap dapat dialihfungsikan dan Pemda tidak kena
sanksi sebagaimana diamanatkan dalam UU No 41 Tahun
2009 dan turunannya.
c) Sampai saat ini implementasi UU No 41 Tahun 2009 hanya
dilakukan

dengan

penetapan

lahan pertanian

pangan
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berkelanjutan namun belum sampai pengaturan pembiayaan,
pemberian insentif-disinsentif dan sistem informasi lahan
pertanian pangan berkelanjutan.
d) Kegiatan Pra dan Pasca Sertipikasi Tanah Petani di daerah
mengalami keterlambatan karena kegiatan yang berhubungan
konstruksi yang lebih dahulu dilaksanakan seperti: Perluasan
Areal Sawah, Peral Horbunnak, Optimasi Lahan, Perbaikan
Jaringan) sehingga pelaksanaan kegiatan Pra Sertifikasi di
daerah tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadual palang
yang sudah dibuat pada awal tahun.
e) Pelaksanaan kegiatan Pra dan Pasca Sertipikasi Tanah
Petani masih dianggap kurang penting dan image petugas
beranggapan bahwa pelaksanaannya sulit karena harus
berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPN, aparat
desa, dan instansi yang menangani Tata Ruang, padahal
manfaat dari kegiatan ini langsung dirasakan oleh petani
secara pribadi karena lahannya mengalami legalisasi asset.
f) Terjadinya pergantian staf yang menangani kegiatan Pra dan
Pasca Sertipikasi Tanah Petani di daerah sangat cepat
progresnya sehingga staf yang baru masih kurang memahami
pelaksanaan kegiatan pra sertipikasi tanah petani, sementara
staf yang sudah paham dimutasi ke tempat lain.
g) Alokasi anggaran kegiatan Pra dan Pasca Sertipikasi Lahan
Pertanian per paket relatif kecil dibanding menu kegiatan
lainnya

sehingga

petugas

di

daerah

enggan

untuk

melaksanakannya.
h) Petugas di daerah juga enggan berkoordinasi dengan BPN
setempat karena image tentang BPN sudah kurang baik dan
sulit, sehingga data petani yang sudah terbit sertipikatnya sulit
diperoleh.
Tindak Lanjut
a) Melakukan koordinasi dengan Bappenas dan BKPRN untuk
melakukan pembinan dan sosialisasi tindak lanjut penetapan
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LP2B dalam Perda RTRW.
b) Melakukan koordinasi dengan BKPRN untuk mengevaluasi
Perda RTRW Kab/Kota terutama yang tidak menetapkan
LP2B serta berperan aktif dalam peninjauan kembali Perda
RTRW Kabupaten/Kota.
c) Mengusulkan penetapan KP2B Nasional ditetapkan dalam
Revisi PP No 26 tahun 2008 Tentang RTRWN sehingga
pengaturan lebih lanjut LP2B terkait pembiayaan, pemberian
insentif dan sistem informasi diatur dalam RPJMN 2015-2019.
d) Daerah tetap diingatkan agar melaksanakan kegiatan Pra dan
Pasca Sertipikasi Tanah Petani tepat waktu sesuai Pedoman
karena kegiatan ini penting sebab berhubungan dengan
intansi terkait (BPN) dan berkelanjutan, dimana data pra yang
sudah ada akan diserahkan ke Kantor Pertanahan setempat
untuk disertipikasi pada tahun berjalan maupun tahun
depannya.
e) Petugas di daerah perlu diingatkan tentang manfaat dari
kegiatan Pra dan Pasca Sertipikasi Tanah Pertanian bahwa
lahan petani akan disertipikat dan setelah sertipikat terbit
maka terjadi legalisasi asset, sebagai agunan ke akses
permodalan dan harga tanah akan meningkat.
f) Melakukan komunikasi dan sosialisasi kegiatan dengan dinas
terkait di kabupaten/kota, agar pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan pedoman teknis yang sudah dibuat.
1.3. Sub Direktorat Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
a. Pelaksanaan Kegiatan Pusat
1) Pengembangan Optimasi Lahan
a) Pencetakan Pedoman Pengembangan Optimasi Lahan
Pedoman

Teknis

Pengembangan

Optimasi

Lahan

dimaksudkan sebagai acuan bagi petugas dinas lingkup
pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan) baik
provinsi, kabupaten/kota maupun petugas lapangan dalam
melaksanakan kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan yang
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dananya bersumber dari dana APBN TA. 2014. Pedoman
Teknis Pengembangan Optimasi Lahan dicetak sebanyak 500
eksemplar. Kegiatan pencetakan pedoman ini terlaksana
100%.
b) Perjalanan dalam rangka Pengembangan Optimasi Lahan
(1) Perjalanan dalam rangka Pengembangan Optimasi Lahan
dilaksanakan

untuk

sosialisasi,

bimbingan

teknis,

monitoring dan evaluasi
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kegiatan Optimasi
Lahan dimaksudkan untuk memberikan informasi dan
pembinaan secara jelas kepada petugas daerah terkait
kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2014 dan
kaitannya dengan Program Peningkatan Produksi Beras
Nasional (P2BN) agar dalam pelaksanaan kegiatan di
lapangan sesuai dengan pedoman/petunjuk yang ada.
Sosialisasi dan Bimbingan teknis dilakukan pada saat awal
pelaksanaan kegiatan dalam rangka memberikan arahan
pelaksanaan kegiatan yang perlu dilakukan sebelum
pelaksanaan kegiatan. Monitoring dan evaluasi dilakukan
untuk melihat langsung kegiatan yang telah dan sedang
dilaksanakan
pelaksanaan

untuk
kegiatan

mengetahui
maupun

perkembangan

permasalahan

yang

dihadapi di lapangan agar segera dapat diupayakan
pemecahan masalahnya. Monitoring dilakukan pada saat
pelaksanaan fisik sedang berjalan.
Perjalanan

dalam

rangka

kegiatan

pengembangan

optimasi lahan dilaksanakan ke Provinsi Aceh, Sumatera
Utara,

Sumatera

Barat,

Sumatera

Selatan,

Jambi,

Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah,
DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, NTB, NTT,
Maluku, Papua Barat.
40

(2) Telah dilaksanakan Pengembangan Optimasi Lahan yang
kegiatannya meliputi pembinaan ditingkat Provinsi dan
pelaksanaan fisik ditingkat

Kabupaten/Kota. Kegiatan

Pengembangan Optimasi Lahan di daerah antara lain
bertujuan: memanfaatkan lahan terlantar menjadi lahan
pertanian produktif dan meningkatkan indeks pertanaman
(IP), mendukung Program Peningkatan Produksi Beras
Nasional (P2BN).
2) Pengembangan SRI
a) Pencetakan Pedoman SRI
Pedoman Teknis SRI dimaksudkan sebagai acuan bagi
petugas Dinas lingkup Pertanian Tanaman Pangan baik
Provinsi, Kabupaten/Kota maupun petugas lapangan dalam
melaksanakan Kegiatan Pengembangan SRI yang dananya
bersumber dari dana APBN TA. 2014. Pedoman Teknis
Pengembangan SRI dicetak sebanyak 500 eksemplar.
Kegiatan pencetakan pedoman ini terlaksana 100%.

b) Perjalanan Dalam Rangka Pengembangan SRI
(1) Perjalanan
dilaksanakan

dalam
untuk

rangka

Pengembangan

sosialisasi,

bimbingan

SRI
teknis,

monitoring dan evaluasi
Sosialisasi

dan

Bimbingan

Teknis

Kegiatan

SRI

dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pembinaan
secara jelas kepada petugas daerah terkait kegiatan
Pengembangan SRI TA. 2014 dan kaitannya dengan
Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN)
agar dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai
dengan pedoman/petunjuk yang ada. Sosialisasi dan
Bimbingan teknis dilakukan pada saat awal pelaksanaan
kegiatan dalam rangka memberikan arahan pelaksanaan
kegiatan yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan
kegiatan.
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Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat langsung
kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan untuk
mengetahui

perkembangan

pelaksanaan

kegiatan

maupun permasalahan yang dihadapi di lapangan agar
segera

dapat

diupayakan

pemecahan

masalahnya.

Monitoring dilakukan pada saat pelaksanaan fisik sedang
berjalan.
(2) Perjalanan

dalam

rangka

kegiatan

pengembangan

optimasi lahan dilaksanakan ke Provinsi Sumatera
Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa
Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan
Timur, Sulawesi Barat.
Dari hasil bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi
kegiatan pengembangan SRI dalam rangka perjalanan
kegiatan pengembangan SRI dapat disampaikan bahwa
pelaksanaan kegiatan pengembangan SRI di beberapa
daerah yang telah dikunjungi sebagian besar sudah
melaksanakan kegiatan pengembangan SRI dengan baik
dimana petani penerima manfaat dalam usahataninya
sudah menerapkan prinsip-prinsip SRI seperti: melakukan
uji benih, menggunakan tambahan pupuk organik,
pengairan terputus (digenang-dikeringkan), bibit muda,
tanam tunggal dan dangkal, pengolahan lahan macakmacak, melakukan penyiangan minimal 4 kali.
Namun demikian masih terdapat juga sebagian petani
penerima

manfaat

yang

belum

sepenuhnya

mau

menerapkan prinsip-prinsip SRI, karena keterbatasan
pengetahuan dan kemampuan petani dalam menerima
teknologi baru. Dimana usaha tani padi dengan meode SRI
merupakan berbanding terbalik 1800 dengan metode
usaha tani padi konvensional yang merupakan kegiatan
usaha tani padi turun temurun, sehingga sulit dan perlu
waktu untuk dapat merubah pola pikir mereka supaya mau
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menerapkan teknologi SRI tersebut (petani tidak mau
gagal/rugi dalam usahataninya khususnya pada saat
mencoba menerapkan teknologi baru tersebut).
Keberhasilan kegiatan pengembangan SRI lebih banyak
dibanding kegagalannya, hal tersebut dibuktikan dengan
telah dilaksanakannya panen raya dibeberapa lokasi
kegiatan

pengembangan

SRI

dengan

hasil

yang

memuaskan.
3) Partisipasi Pelaksanaan PENAS ke XIV Tahun 2014
Dalam rangka memeriahkan dan mensukseskan pelaksanaan
PENAS ke XIV Tahun 2014, Ditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian berpartisipasi dibidang Pengembangan Teknologi dan
Kualitas Produksi Agribisnis yaitu Gelar dan Temu Teknologi
dengan cara menggelar Paket Teknologi SRI lengkap seluas ±4
hektar di Desa Kedung Pedaringan Kabupaten Malang Provinsi
Jawa Timur.
Terkait dengan kegiatan Gelar Teknologi Budidaya SRI yang
ditampilkan

pada

kegiatan

PENAS

bertujuan

untuk

menyebarluaskan dan mensosialisasikan kegiatan usaha tani
padi dengan metode SRI, juga untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, penguasaan teknologi dan pemasaran khususnya
pada masyarakat petani dan masyarakat umum lainnya.
Kegiatan Gelar Teknologi Budidaya SRI bermitra dengan KTNA
dan juga pihak swasta lainnya.
4) Panen SRI di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah
Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi pertanian
khususnya padi dengan aplikasi pupuk organik, maka Direktorat
Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian mengembangkan
kegiatan SRI (System Rice of Intensification). SRI merupakan
salah satu pendekatan dalam praktek budidaya padi sawah
secara intensif dan efisien dalam pengelolaan tanah, air dan
tanaman melalui pemberdayaan Kelompok Tani/P3A/Gapoktan
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dan kearifan lokal yang berbasis pada kegiatan ramah
lingkungan.
Pada TA. 2014 melalui Dana Tugas Pembantuan Ditjen PSP
mengalokasikan kegiatan di Kabupaten Pemalang antara lain
2000 Ha Pengembangan SRI, 400 Ha Optimasi Lahan,
Pendampingan TMKP 1 Paket, Pengembangan Jaringan Irigasi
3.000 Ha, Pengembangan Konservasi Air 24 Unit, Pemberdayaan
Kelembagaan

2

Paket,

Pengembangan

UPJA

1

Paket,

Pendampingan Penyaluran Pupuk 1 Paket, KP3 1 Paket.
Pada tanggal 12 Agustus 2014 telah diselenggarakan Panen
Raya Padi SRI di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.
Panen SRI dari kegiatan Direktorat Jenderal PSP dihadiri oleh
Pejabat Eselon I dan II lingkup Ditjen PSP, Bupati Pemalang
beserta jajarannya, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, Dinas
Pertanian Kabupaten Pemalang,

Pejabat TNI Kabupaten

Pemalang.
5) Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan TMKP
Kerjasama TNI-AD
Telah

dilaksanakan

pertemuan

koordinasi

Kegiatan

Pengembangan SRI dan Optimasi Lahan Tahun 2014 di Provinsi
Aceh dan Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan SRI dan Optimasi Lahan bekerjasama
dengan TNI-AD dimana berdasarkan Pedoman Teknis telah
ditentukan bahwa untuk Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi
Dana Tugas Pembantuan Kegiatan SRI dan Optimasi Lahan
dengan luas ≥ 500Ha harus dikerjasamakan dengan TNI-AD
sebagai pendamping. Tujuan kerjasama dengan TNI-AD untuk
memotivasi petani agar pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan
dengan baik dan benar sesuai pedoman, Juklak dan Juknis serta
tidak

mengalami

keterlambatan

dalam

pelaksanaannya.

Pertemuan dihadiri oleh petugas Direktorat Perluasan dan
Pengelolaan Lahan, Mabes TNI AD, Dinas Pertanian Provinsi dan
Kabupaten, Kodim, Korem, Koramil dan Petugas Lapangan.
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a) Koordinasi

Percepatan

Pelaksanaan

Kegiatan

TMKP

Kerjasama TNI-AD (Optimasi Lahan dan SRI) Provinsi Aceh
(1) Rapat

koordinasi

dilaksanakan

pada

tanggal

30

September 2014 di ruang rapat Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Aceh
(2) Peserta rapat adalah Kepala Dinas Kabupaten Aceh
Singkil, Pidie, Gayo Luwes, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya,
Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Tenggara,
Bireun, Aceh Besar dan Aceh Timur. Sedangkan dari pihak
TNI AD adalah Mabes TNI AD Jakarta, Pby Wanmil
Sterdam Aceh, Kodim 0108/Aceh Tenggara; Kodim
0113/Gayo Luwes; Korem 012 Tengku Umar; Kodim 0114;
Kodim 0110; Kodim 0116; Kodim 0109; Kodim 0111;
Kodim 0102 Pidie.
(3) Rapat dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pertanian Aceh dan
pembicara dari TNI AD, KODAM Iskandar Muda dan Dinas
Pertanian Aceh.
(4) Dari hasil koordinasi realisasi kegiatan TMKP di Aceh per
September 2014, Optimasi Lahan terealisasi 67,8%,
Pengembangan SRI terealisasi 75,8%
(5) Berdasarkan kesepakatan dengan Dinas Kabupaten
pelaksanaan kegiatan akan selesai pada musim tanam
Oktober 2014.
b) Koordinasi

Percepatan

Pelaksanaan

Kegiatan

TMKP

Kerjasama TNI-AD (Optimasi Lahan dan SRI) Provinsi Jawa
Barat
(1) Rapat Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober
2014 di ruang rapat Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Provinsi Jawa Barat
(2) Peserta rapat adalah Dinas Pertanian Kabupaten lingkup
Provinsi Jawa Barat, TNI-AD dari Mabes TNI AD Jakarta,
KODAM Jawa Barat, Kodim Indramayu, Kodim Garut,
Kodim Karawang, Kodim Sumedang, Kodim Cianjur,
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Kodim Bandung. Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang PSP
dan sebagai pembicara adalah wakil dari Direktorat
Perluasan dan Pengelolaan Lahan dan Mabes TNI-AD
Jakarta.
(3) Dari hasil koordinasi dengan petugas daerah diperoleh
perkembangan pelaksanaan kegiatan dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan kegiatan SRI dan Optimasi realisasi
keuangan sudah 100% sedangkan untuk realisasi fisik
sampai dengan panen pada Desember 2014 dapat
terealisasi 100%.
(4) Pengadaan saprodi alsintan antara lain untuk pembelian
pompa air, hand traktor, chooper, hand sprayer dan
blower.
(5) Kesimpulan :
(a) Pelaksanaan kegiatan terkendala serangan hama
tikus, wereng dan cuaca
(b) Usulan tambahan dana pendampingan Babinsa untuk
pendampingan lapangan
(c) Kegiatan terkendala kesulitan dalam merubah mindset
petani dari konvensional kepada pola SRI
(d) Pelaksanaan
Babinsa/Kodim

TOT

diharapkan

supaya

TNI-AD

melibatkan
mendapatkan

wawasan dan wacana tentang kegiatan pertanian
b. Pelaksanaan Kegiatan Daerah
1) Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan
a) Penjelasan Kegiatan
Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan merupakan usaha
meningkatkan

pemanfaatan

sumber

daya

lahan

yang

sementara tidak diusahakan atau IP rendah menjadi lahan
usaha tani 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
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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
200.000 Ha yang dilaksanakan di 355 Kabupaten/Kota pada
32

Provinsi

dengan

alokasi

410.000.000.000,00.

anggaran

sebesar

Rp.

Target mengalami revisi menjadi

171.974 Ha dan dana yang dialokasikan menjadi Rp.
361.074.400.000,00
b) Pelaksanaan Kegiatan
(1) Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan pada tahun
2014 terealisasi seluas 142.773 Ha dari target seluas
171.974 Ha (83,02%).
(2) Anggaran

kegiatan

355.892.499.000,00

Optimasi
dari

Lahan

terserap

Pagu

sebesar

Rp.
Rp.

361.074.400.000, sehingga realisasi sampai dengan
Desember 2014 adalah 98,56%.
(3) Untuk lahan-lahan dengan IP rendah maupun lahan yang
sementara

tidak

diusahakan

diketahui

data-data

dilapangan terjadi peningkatkan produksi sekitar 1-2
ton/ha.
2) Pengembangan System of Rice Intensification (SRI)
a) Penjelasan Kegiatan
Pengembangan Metode SRI merupakan cara budidaya
tanaman padi yang intensif dan efisien dengan proses
manajemen

sistem

perakaran

pengelolaan

tanah,

tanaman

yang
dan

berbasis
air

yang

pada
dapat

meningkatkan produktivitas, serta efisiensi usaha tani melalui
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pemberdayaan kelompok tani dan kearifan lokal/daerah.
Sasaran kegiatan ini adalah terealisasinya Pengembangan
Metode SRI dengan target 180.000 Ha. Kegiatan ini
dilaksanakan di 242 Kabupaten pada 29 Provinsi di Indonesia
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 360.000.000.000,00.
Target mengalami revisi menjadi 167.438 Ha dan dana yang
dialokasikan menjadi Rp. 351.579.950.000,00 .
b) Pelaksanaan Kegiatan
(1) Kegiatan

Pengembangan

SRI

pada

tahun

2014

terealisasi seluas 161.719 Ha dari target seluas 167.438
Ha (96,58 %).
(2) Anggaran kegiatan Pengembangan SRI sampai dengan
Desember

2014

terealisasi

Rp.348.300.096.500,00

(99,07%) dari Pagu sebesar Rp. 351.579.950.000,00.
(3) Dari hasil monitoring evaluasi kegiatan di lapangan dan
laporan kegiatan pengembangan SRI diperoleh hasil
yang cukup baik diantaranya dapat meningkatkan
kesuburan lahan usahatani karena penambahan asupan
bahan organik sehingga berdampak pada peningkatan
produksi (rata-rata mengalami peningkatan produksi > 1
ton/ ha) dan peningkatan pendapatan petani, serta tehnik
budidaya yang lebih ramah lingkungan. Disamping itu
telah dilaksanakan juga panen raya dibeberapa lokasi
kegiatan

pengembangan

SRI

dengan

hasil

yang

memuaskan dengan peningkatan produksi rata-rata > 2
ton/ha.
c) Permasalahan
(1) Pemilihan calon lokasi kadang-kadang tidak sesuai,
menyebabkan pencapaian hasil tidak sesuai dengan yang
diharapan.
(2) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai
penjabaran lebih lanjut dari Pedum yang dibuat oleh Pusat
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sebagian besar satker daerah tidak membuatnya sehingga
pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak maksimal.
(3) Beberapa daerah terutama di Jawa masih kesulitan
mencari lokasi lahan pertanian terlantar untuk kegiatan
optimasi lahan.
(4) Petani kesulitan dalam hal penyediaan bahan organik
dalam jumlah yang relatif besar terutama dari bahan
organik yang bersumber dari kotoran ternak.
(5) Masih terbatasnya tenaga pendamping teknis lapangan
yang betul-betul menguasai prinsip-prinsp dasar usahatani
padi organik dengan metode SRI.
d) Tindak Lanjut
(1) Pemilihan lokasi harus menjadi prioritas utama dalam
pelaksanaan kegiatan di lapangan, agar pencapaian hasil
kegiatan bisa optimal.
(2) Untuk mendukung pencapian kinerja yang optimal, maka
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh satker
daerah harus dibuat dengan mengakomodir spesifik lokasi
masing-masing sesuai dengan kegiatan yang akan
dilaksanakan.
(3) Mencari

informasi

ke

BMG

untuk

menyesuaikan

perubahan iklim.
(4) Perlu ditingkatkan kegiatan TOT SRI serta dilakukan
bimbingan, pendampingan teknis dan sosialisasi yang
terus menerus agar benar-benar prinsip dasar SRI dapat
diterapkan di lapangan sesuai lokal spesifik.
(5) Pengembangan pembuatan kompos.
1.4. Sub Direktorat Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
a. Pelaksanaan Kegiatan Pusat
Realisasi Kegiatan Pusat Subdit Perluasan Kawasan Tanaman
Pangan

pada

TA.

2014

dengan

pagu

anggaran

sebesar

Rp. 3.206.190.000,00 terealisasi Rp. 2.190.207.556,00 (68%). Pada
tahun 2014 pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
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1) Pembinaan Kegiatan Perluasan Sawah
Pembinaan kegiatan perluasan sawah dilaksanakan melalui
kegiatan yang meliputi pencetakan pedoman teknis, pelatihan
survey dan identifikasi lahan, penyiapan bahan perencanaan,
pengumpulan data potensi perluasan sawah dan bimbingan
teknis perluasan sawah.
a) Pencetakan Pedoman Perluasan Areal Tanaman Pangan
Pedoman

Teknis

Perluasan

Areal

Tanaman

Pangan

dimaksudkan sebagai acuan bagi petugas Dinas lingkup
Pertanian Tanaman Pangan baik provinsi, kabupaten/kota
maupun petugas lapangan dalam melaksanakan kegiatan
Perluasan Areal Tanaman Pangan yang dananya bersumber
dari dana APBN TA. 2014. Pedoman Teknis kegiatan
Perluasan Areal Tanaman Pangan dicetak sebanyak 600
eksemplar. Kegiatan pencetakan pedoman ini terlaksana
100%.
b) Pelatihan survey dan identifikasi lahan
Pelatihan Survey dan Identifikasi Lahan tidak terlaksana
karena terkait dengan keterbatasan waktu dan prioritas
kegiatan lain yang lebih mendesak
c) Penyiapan bahan perencanaan
Metode

perencanaan

kegiatan

dilakukan

dengan

berkoordinasi dengan dinas pertanian daerah, baik provinsi
maupun kabupaten/kota, koordinasi dengan instansi terkait
dalam menyiapkan perencanaan kegiatan.
Penyiapan

bahan

perencanaan

dimaksudkan

untuk

menyiapkan bahan dalam rangka alokasi kegiatan perluasan
areal tanaman pangan meliputi aspek teknis maupun non
teknis antara lain :
(1) Aspek lahan dan kesesuaiannya meliputi SID, pengukuran
luas per hamparan/kelompok, titik koordinat lahan yang
diusulkan, file foto-foto lahan yang diusulkan, status
kepemilikan lahan, status kawasan, peruntukan dalam
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RTRW, tipologi lahan, tipe vegetasi pada lahan dan
kerapatannya dan kesediaan untuk memasukkan lahan
cetak sawah kedalam kawasan lahan pertanian pangan
berkelanjutan (LP2B)
(2) Aspek pengairan, meliputi keberadaan sumber air, lama
bulan hujan, pembuatan konstruksi saluran pengairan
(3) Aspek petani calon penerima manfaat meliputi data petani
pada lahan yang diusulkan yang di tanda tangani kepala
desa/wali nagari, surat pernyataan kesiapan petani untuk
mengerjakan sawah baru dan tidak akan melakukan alih
fungsi sawah baru yang dicetak.
(4) Aspek kesiapan sumber daya manusia dan peralatan di
dinas kabupaten/kota meliputi data dan struktur SDM yang
menangani kegiatan Ditjen PSP, ketersediaan GPS dan
kamera termasuk rencana pengadaan GPS dan kamera
TA. 2014.
Berdasarkan usulan daerah yang sudah terverifikasi, maka
rencana alokasi kegiatan perluasan sawah TA. 2015 yaitu 26
provinsi dengan luas vegetasi ringan seluas 10.179 Ha,
vegetasi sedang seluas 22.843 Ha dan vegetasi berat 6.978
Ha dengan total luas secara keseluruhan yang sudah
terverifikasi seluas 40.000 Ha.
d) Pengumpulan data potensi perluasan sawah
Realisasi kegiatan identifikasi dan verifikasi potensi perluasan
sawah dilakukan di 10 provinsi yaitu Jawa Barat, Kalimantan
Barat, Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Utara, Aceh, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Nusa
Tenggara Barat.
Metode yang digunakan dalam identifikasi dan verifikasi
potensi yaitu dengan mengumpulkan data usulan yang sudah
disiapkan oleh petugas dinas, selanjutnya data yang ada
diverifikasi dengan cek lapang, sehingga data yang dihasilkan
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valid dan representatif. Data dilengkapi titik koordinat
dilakukan overlay untuk mengetahui status kawasan.
Hasil identifikasi dan verifikasi perluasan sawah sebagai
berikut :
(1) Sebagian lokasi yang diusulkan untuk dicetak menjadi
sawah tidak layak karena terdapat sawah eksisting dan
sebagian ada yang masuk kedalam hutan produksi
terbatas.
(2) Terdapat beberapa lokasi yang masuk kedalam kawasan
hutan lindung (HL), hutan produksi (HP), taman nasional
(TN),

sawah

eksisting

dan

berada

diluar

batas

administrasi. Hal ini perlu dilakukan pengecekan kembali
dengan instansi terkait (BPN), kehutanan, kecamatan dan
desa untuk mengetahui kejelasan status kawasan lahan
dan batas wilayah, sehingga diperoleh calon lokasi yang
clean and clear untuk kegiatan perluasan sawah.
(3) Potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perluasan
sawah masih cukup besar dan layak diusulkan untuk
pelaksanaan kegiatan perluasan areal sawah.
e) Bimbingan teknis perluasan sawah
Realisasi kegiatan Bimbingan Teknis Perluasan Sawah yang
dilakukan dengan kunjungan langsung dilaksanakan di 12
Provinsi meliputi Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Riau, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sumatera Barat,
Bangka Belitung dan Aceh.
Bimbingan teknis perluasan sawah dilakukan untuk memberi
arahan yang bersifat teknis dengan merujuk kepada Pedoman
Teknis Perluasan sawah yang diterbitkan oleh Direktorat
Perluasan

dan

Pengelolaan

Lahan

dan

dilain

pihak

pelaksanaan perluasan sawah akan melibatkan berbagai
instansi terkait di pusat maupun di daerah serta stakeholder
terkait.
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Bimbingan

teknis

perluasan

sawah

dilakukan

dengan

memperhatikan 2 (dua) karakteristik tipologi lahan yang
dicetak yaitu lahan irigasi dan lahan rawa/pasang surut.
2) Koordinasi Perluasan Sawah
Koordinasi Perluasan Sawah dilaksanakan melalui kegiatankegiatan sebagai berikut :
a) Pertemuan dalam rangka koordinasi
Pertemuan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, Bengkulu
dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan Prasarana
dan Sarana Pertanian yang transparansi dan akuntabel, untuk
meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan prasarana dan
sarana

pertanian

dan

memantau

secara

periodik

perkembangan pelaksanaan kegiatan, sehingga apabila
terjadi

permasalahan

yang

menghambat

pelaksanaan

kegiatan dapat diantisipasi secara cepat
b) Koordinasi dengan instansi terkait
Koordinasi dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur agar
segera mengambil langkah-langkah dalam rangka percepatan
pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, sejauh
mungkin dihindari revisi DIPA, lebih aktif dan segera
menyelesaikan masalah/temuan hasil pemeriksaan, baik
temuan Itjen, BPK dan BPKP, melaporkan secara periodik
perkembangan pelaksanaan kegiatan, baik melalui laporan
on-line maupun laporan teknis dengan mencantumkan titik
koordinat.
c) Koordinasi dengan instansi terkait pada kegiatan perluasan
sawah dengan TNI AD
Koordinasi dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur dalam
rangka penandatangan MOU antara Pangdam Mulawarman
dengan Gubernur Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan
Kalimantan Utara. Tujuan pertemuan adalah dalam rangka
percepatan pelaksanaan kegiatan cetak sawah TMKP
sebagai tindak lanjut Kesepakatan Kerjasama antara Ditjen
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Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
dengan

TNI

AD

tentang

Program

Kerjasama

dalam

Mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan agar dapat
mempercepat
penggunaan

penyelesaian
anggaran

fisik

serta

dan

mengefisienkan

menghindari

terjadinya

penyimpangan dalam pelaksanaan dilapangan.
Pertemuan koordinasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Komando
Resort Militer 162/Wirabhakti tentang Program Kerjasama
Pendampingan Dalam Rangka Mendukung Peningkatan
Ketahanan Pangan. Tujuan pertemuan adalah dalam rangka
percepatan pelaksanaan kegiatan cetak sawah TMKP
sebagai tindak lanjut Kesepakatan Kerjasama antara Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
dengan

TNI

AD

tentang

Program

Kerjasama

dalam

Mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan.
d) Koordinasi dan rapat dengan instansi terkait
(1) Rapat Pokja Kawasan Terpadu Mandiri (KTM)
(a) Rapat dilakukan untuk menindaklanjuti dalam rangka
Forum POKJA Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) lintas
sektoral yang meliputi beberapa SKPD.
(b) Maksud dan tujuan rapat POKJA KTM Lamunti ini
mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :
-

Untuk mensinkronisasikan/menserasikan kegiatan
Pembangunan di lokasi KTM Lamunti dari berbagai
Dinas/Badan/Instansi

terkait

dalam

rangka

pembangunan dan pengembangan KTM Lamunti di
Kabupaten Kapuas.
-

Untuk menghasilkan Rencana Program anggaran
Pembangunan dan Pengembangan KTM Lamunti
TA. 2017 yang berkelanjutan dan terkoordinasi.

-

Mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan
baik di Pusat Kota Terpadu Mandiri maupun di
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kawasan.
(c) Kota Terpadu Mandiri adalah kawasan transmigrasi
yang pembangunan dan pengembangannya dirancang
menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi
perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan.
(d) Fungsi KTM adalah sebagai pusat kegiatan ekonomi,
pusat kegiatan pengolahan hasil, pusat pelayanan jasa
dan perdagangan, pusat pelayanan agroindustri dan
pengembangan tanaman unggul, pusat perdagangan
wilayah, pusat kesehatan, pendidikan, pelatihan dll.
(e) Dengan berbagai fungsi KTM tersebut, tentunya akan
dibangun berbagai prasarana dan sarana, yang mana
setiap prasarana dan sarana yang dibangun tersebut
melibatkan berbagai instansi terkait sesuai dengan
tupoksi masing-masing Dinas/Instansi.
(f) Bahan masukan Rapat Pokja KTM Lamunti antara lain
yaitu

rencana

program/anggaran

masing-masing

Dinas/Instansi/SKPD selaku anggota POKJA KTM
Lamunti untuk usulan dari TA. 2015-2017 baik yang
bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD
Kabupaten.
(g) Keluaran yang dihasilkan dari rapat POKJA KTM
Lamunti

adalah

tersusunnya

seluruh

Program

Anggaran dari Dinas/Instansi/SKPD selaku anggota
Pokja

KTM

Lamunti

untuk

mempercepat

pengembangan KTM Lamunti dari TA. 2015-2017 baik
yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD
Kabupaten.
(h) Beberapa

permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan KTM Lamunti yaitu :
-

Sampai dengan berakhirnya Inpres 2/2007 Bantuan
Bahan

Ramuan

Rumah

Pola

Pemberdayaan
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(BRRPP) dari jumlah 8.500 KK yang ditargetkan
baru terealisasi sejumlah

3.616 Unit dan yang

sedangkan sisanya ±4900 Unit masih memerlukan
bantuan.
-

Muncul kekhawatiran sebagian warga penerima
bantuan bahwa bantuan tidak berlanjut sehingga
menimbulkan ketidakmerataan dalam pembagian
porsi dalam setiap bantuan yang ada.

-

Masih perlu ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi
program/kegiatan

bagi

pengembangan

KTM

Lamunti pada setiap SKPD baik Kabupaten maupun
Provinsi
-

Dari 41 UPT/Kimtrans di Kawasan PLG Kabupaten
Kapuas sampai dengan 2014 terdapat 39 UPT yang
sudah diserahkan ke Pemda Kapuas dan telah
menjadi

Desa

Definitif.

Sementara

2

SP

berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2009 telah
berakhir

status

dilimpahkan

UPT

Bina

pengembangan

dan

selanjutnya

pemukimannya

kepada Pemda setempat, dan belum bisa menjadi
desa definitif karena jumlah penduduk tidak
memenuhi syarat.
-

Masih belum terbentuknya struktur dan organisasi
pengelola KTM Lamunti sehingga koordinasi terkait
program dan kegiatan di tingkat lapangan belum
bisa optimal.

(i) Solusi pemecahan masalah yang sudah dilakukan yaitu
antara lain :
-

Terhadap program BRRPP Dinas Nakertrans Prov.
Kalteng

tetap

mengusulkan

anggaran

ke

Kementerian Nakertrans RI terhadap kegiatan
Bantuan

Bahan

Ramuan

Rumah

bagi

yang
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rumahnya tidak layak huni belum mendapatkan
bantuan.
-

Mengharapkan Dinas Transmigrasi Kabupaten
Kapuas

untuk

melakukan

inventarisasi

dan

identifikasi kondisi Sarana Prasarana yang ada baik
di Kawasan KTM maupun di luar Kawasan KTM.
-

Mendorong optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi
program kegiatan pada POKJA KTM baik tingkat
Kabupaten maupun Provinsi

(2) Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman
aparatur SDM lingkup Ditjen PSP terhadap kebijakan di
bidang organisasi dan kepegawaian serta ketatausahaan
dalam menunjang tugas pokok dan fungsi unit kerjanya.
(3) Koordinasi Dengan IPB
Koordinasi dilakukan dalam rangka pembahasan tipe
vegetasi hutan dengan IPB untuk penyempurnaan kriteria
agar lebih jelas dan detil mengingat bervariasinya jenis
tanaman sehingga mudah menentukan kelas vegetasi
calon lahan perluasan sawah.
3) Monitoring dan Evaluasi Perluasan Sawah
Monitoring dan Evaluasi perluasan sawah dilaksanakan melalui
kegiatan yang meliputi monitoring perluasan sawah dan evaluasi
perluasan sawah. Tujuan laporan monitoring dan evaluasi
perluasan areal tanaman pangan sebagai berikut :
a) Mengetahui sampai sejauh mana realisasi pelaksanaan
kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan perluasan sawah
TA.2012-2013 dan perluasan sawah TA.2014.
b) Menginventarisasi permasalahan yang dijumpai serta mencari
solusi pemecahannya sebagai bahan masukan pelaksanaan
kegiatan yang akan datang.
c) Memperoleh informasi dan data sebagai bahan dalam
penyusunan

perencanaan

dan

perumusan

kegiatan
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perluasan areal tanaman pangan.
Pelaksanaan

kegiatan

monitoring

dan

evaluasi

kegiatan

perluasan sawah 2014 disampaikan sebagai berikut :
a) Monitoring Kegiatan Perluasan Sawah 2014
Monitoring Kegiatan Perluasan Sawah 2014 terealisasi di 16
Provinsi yaitu: Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera
Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
Kalimantan

Timur,

Sulawesi

Barat,

Sulawesi

Selatan,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara.
Monitoring untuk memastikan lokasi sawah yang akan dicetak
bebas dari sengketa lahan, di luar kawasan hutan, serta bukan
lahan yang sudah dicetak (sawah eksisting). Metode
dilakukan dengan cara overlay dengan data Kehutanan dan
Peta Audit Lahan Sawah Kementerian Pertanian. Alat yang
digunakan adalah GPS, dan software ArcGis. Juga dilakukan
monitoring langsung ke lapangan.
Dari hasil monitoring di lapangan secara garis besar
didapatkan hasil sebagai berikut:
(1) Dari hasil overlay dengan Peta Kehutanan, ada beberapa
lokasi yang masuk dalam kawasan hutan (termasuk HGU).
(2) Dari hasil overlay dengan Peta Audit Lahan Sawah
Kementerian Pertanian, ada beberapa lokasi yang masuk
dalam sawah eksisting.
(3) Dari hasil overlay dengan shp Batas Adminitrasi, ada
beberapa lokasi yang teridentifikasi berada di luar batas
administrasi wilayah yang diusulkan.
b) Evaluasi Kegiatan Perluasan Sawah 2014
Evaluasi perluasan sawah TA 2012-2013 terealisasi di 19
Provinsi yaitu: Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan,
Sumatera barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Barat,
NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,
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Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara.
Dampak dari kegiatan perluasan sawah tahun 2012 dan 2013
secara garis besar meliputi :
(1) Meningkatkan surplus produksi
(2) Produktivitas 1,5-3 ton/ha
(3) Meningkatkan IP > 100
(4) Meningkatkan pendapatan petani
4) Pelaksanaan Kunjungan Kerja Tanam Perdana Dan Panen
Perluasan Sawah
a) Kunjungan Menteri
Kunjungan Menteri Pertanian ke Provinsi Lampung, secara
umum menginstruksikan agar jangan ada kelangkaan pupuk
dan benih. Serta perbaiki jaringan irigasi yang rusak terutama
dilokasi yang masih memiliki IP dibawah 2 sehingga dengan
adanya bantuan dapat meningkatkan IP dan produktivitas
lahan sawah.
b) Panen perluasan sawah
Kunjungan Menteri Pertanian dalam rangka panen di
Dharmasraya. Pada tahun anggaran 2012 Kabupaten
Dharmasraya mendapat alokasi perluasan sawah seluas
1.100 Ha. Hampir seluruhnya telah selesai dilaksanakan
pekerjaan fisiknya. Seluas 175,17 Ha akhirnya dikembalikan
ke kas negara karena kelompok tani tidak mampu melanjutkan
pekerjaan fisik.
Beberapa lokasi yang telah selesai pekerjaan fisik bahkan
telah dipanen dua kali. Salah satunya lokasi kegiatan
perluasan sawah yang ditempatkan di Jorong Seberang
Piruko Barat dan Seberang Piruko Timur.
Menteri Pertanian, Dr. Ir. Suswono, menyatakan bahwa cetak
sawah baru tetap akan dilakukan untuk mengantisipasi alih
fungsi lahan yang terus berlangsung dan dalam rangka
mencapai target surplus beras nasional 10 juta ton. Merespon
harapan Bupati Dharmasraya yang didukung oleh Gubernur
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Sumatera Barat supaya program cetak sawah baru di
Dharmasraya dapat dilanjutkan dan ditingkatkan setiap tahun,
Menteri Pertanian menyatakan bahwa berapapun cetak
sawah baru yang diminta akan dibantu oleh Kementerian
Pertanian, asalkan sawah-sawah baru yang sudah dicetak
tidak dialihfungsikan tetapi dijaga supaya tetap menjadi lahan
pertanian pangan berkelanjutan.
Bupati Dharmasraya, Ir. H. Adi Gunawan, menyatakan bahwa
padi sawah bukaan baru yang dipanen ini baru pada musim
tanam kedua. Pertumbuhan tanaman terlihat cukup bagus dan
diperkirakan

dapat

memberikan

hasil

yang

cukup

memuaskan. Hal ini bisa diperoleh karena pengurus dan
anggota Kelompok Tani Sadar yang mengelolanya sudah
menerapkan inovasi teknologi yang dianjurkan.
Sejak tahun 2010 lalu, luas sawah yang dihasilkan melalui
kegiatan cetak sawah di Sumatera Barat sudah seluas 4.149
ha. Salah satu kabupaten terluas yang mendapatkan kegiatan
cetak sawah baru adalah Kabupaten Dharmasraya seluas
1.500 ha. Dengan cara itu ia berharap produksi padi
Sumatera Barat dapat dipertahankan, bahkan meningkat.
5) Pertemuan Evaluasi Kegiatan Perluasan Sawah
Pertemuan dilaksanakan di Auditorium Gedung D Kantor Pusat
Kementerian Pertanian RI, Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Jakarta
Selatan. Tujuan dari pertemuan evaluasi kegiatan perluasan
sawah adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
perluasan sawah tahun 2013. Pertemuan evaluasi kegiatan
perluasan sawah dihadiri oleh ± 100 orang peserta yang meliputi
staf lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala
Dinas/Kepala Bidang/Kepala Seksi Lingkup Pertanian yang
menangani

kegiatan

perluasan

sawah.dan

persiapan

pelaksanaan kegiatan perluasan sawah tahun 2014.
Dari materi-materi tersebut dapat disampaikan beberapa hal
pokok sebagai berikut :
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a) Kebijakan dan pengendalian pelaksanaan dalam rangka
peningkatan kinerja kegiatan perluasan sawah
(1) Target sukses program, meliputi penyerapan anggaran,
terselesainya konstruksi, penanaman dan panen pada
tahun anggaran berjalan.
(2) Pengendalian

pada

tahap

pelaksanaan,

tahap

pemanfaatan, pertanggungjawaban.
b) Evaluasi kegiatan perluasan sawah tahun 2013
(1) Anggaran pekerjaan fisik kegiatan perluasan sawah
TA.2011 dan 2012 yang masih belum selesai, oleh karena
itu direkomendasikan untuk mengembalikan anggaran ke
kas negara beserta bunganya.
(2) Batas akhir pekerjaan fisik kegiatan perluasan sawah
2013 sesuai dengan surat Dirjen PSP adalah tanggal 31
Desember 2013.
(3) Terkait dengan pekerjaan fisik perluasan sawah TA.2013
yang belum selesai, maka diharapkan kabupaten/provinsi
melakukan permohonan kepada Dirjen PSP jika ingin
minta penambahan waktu.
(4) Kegiatan Perluasan sawah 2013 yang sudah selesai
pekerjaannya, agar bisa segera dimanfaatkan pada
musim tanam awal TA.2014, sehingga bisa berkontribusi
terhadap produksi beras dalam mendukung surplus beras
10 juta ton.
(5) Untuk kegiatan perluasan sawah TA.2014, sudah tidak
ada lagi calon lokasi yang tidak mempunyai SID.
(6) SK CPCL tahun 2014 agar segera diselesaikan pada awal
Januari 2014.
(7) Serapan anggaran kegiatan perluasan sawah 2014
segera dilakukan di awal tahun sekitar bulan JanuariFebruari 2014.
(8) Pelaksanaan konstruksi CS TA.2014 diharapkan sudah
dilakukan pada bulan Maret 2014.
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(9) Koordinasi dan Kerjasama yang intensif antara kabupaten
dan provinsi.
(10) Kegiatan perluasan sawah TA.2014 diharapkan sudah
bisa dimanfaatkan/kontribusi di tahun yang sama.
Dari kegiatan yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa:
(1) Cetak sawah merupakan program yang sangat strategis
dalam menunjang swasembada beras
(2) Tingkat keberhasilannya harus ditingkatkan melalui
sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang
ketat
(3) Peran Inspektorat Jenderal dalam pengawalan sangat
menentukan keberhasilan program cetak sawah
(4) Alokasi unit cost kegiatan perluasan sawah di dasarkan
pada jenis vegetasi lahan yang akan dijadikan sawah baru
(5) Kegiatan perluasan sawah harus mampu membuka
lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan
petani serta mampu mengubah petani yang awalnya
buruh tani dapat menjadi pemilik dan penggarap sawah
(6) Diupayakan terintegrasi dengan wilayah transmigrasi
(7) Diharapkan penyelesaian pekerjaan fisik perluasan
sawah dapat selesai pada tahun anggaran berjalan
(8) Tertib administrasi dan pelaporan realisasi pekerjaan
(9) Sawah baru yang telah selesai konstruksi harus segera
dimanfaatkan agar dapat segera memberikan kontribusi
terhadap program surplus beras 10 juta ton sampai
dengan tahun 2014
(10) Setelah DIPA tahun 2014 diterima persiapan dan
pelaksanaan kegiatan perluasan sawah tahun 2014 harus
segera dilaksanakan.
6) Pertemuan Validasi Data Teknis Usulan Perluasan Sawah TA.
2015
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Validasi data teknis Usulan Perluasan Sawah TA. 2015
dilaksanakan dengan cara pengumpulan data sekunder yang
berupa data teknis usulan kegiatan perluasan sawah TA 2015 di :
a) Kabupaten Pidie, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya,
Aceh Selatan, Aceh Utara, Pidie Jaya, Nagan Raya, dan Aceh
Timur Provinsi Daerah Istimewa Aceh
b) Kabupaten Pesisir Selatan, Solok Utara, Lima Puluh Kota,
Pasaman Barat, dan Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat
c) Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi,
Kepulauan Meranti, dan Bengkalis Provinsi Riau
d) Kabupaten Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Selatan,
dan Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung
e) Kabupaten Muko-Muko dan Kaur Provinsi Bengkulu
f) Kabupaten Batang Hari, Bungo, Merangin, Tanjung Jabung
Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Sarolangun, Kerinci, dan
Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi
g) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Musi Banyuasin, Musi
Rawas, Ogan Komering Ulu, dan Ogan Komering Ilir Provinsi
Sumatera Selatan
h) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Mesuji, dan
Tulang Bawang Provinsi Lampung
i) Kabupaten Sukabumi, Tasikmalaya, dan Cianjur Provinsi
Jawa Barat
j) Kabupaten

Kapuas

Hulu,

Ketapang,

Sambas,

Kota

Singkawang, Sanggau, dan Sintang Provinsi Kalimantan
Barat
k) Kabupaten Katingan, Kapuas, Seruyan, Pulang Pisau,
Kotawaringin

Barat,

dan

Kotawaringin

Timur

Provinsi

Kalimantan Tengah
l) Kabupaten Kota Baru, Tapin, Barito Kuala, Hulu Sungai
Selatan, dan Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
m) Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
n) Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
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o) Kabupaten Banggai, Morowali, Morowali Utara, Parigi
Mountong, Toli-Toli, Donggala, dan Poso Provinsi Sulawesi
Tengah
p) Kabupaten Luwu, Pinrang, Luwu Timur, Luwu Utara, Wajo,
Sidrap, Kepulauan Selayar, Soppeng, Bone, dan Barru
Provinsi Sulawesi Selatan
q) Kabupaten Konawe, Konawe Kepulauan, Buton, Bombana,
Kolaka, Konawe Utara, Kolaka Timur, dan Kolaka Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara
r) Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara
s) Kabupaten Pahuwato, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara
Provinsi Gorontalo
t) Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, Majene, dan Mamasa
Provinsi Sulawesi Barat
u) Kabupaten Timor Tengah Utara, Sumba Timur, Ende, dan
Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
v) Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Timur, Lombok Utara, dan
Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat
w) Kabupaten Jayapura, Merauke, Mimika, Nabire, dan Keerom
Provinsi Papua
x) Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat
y) Kabupaten Kepulauan Buru dan Maluku Tengah Provinsi
Maluku
z) Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Utara, dan
Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara
Dari hasil pengumpulan data teknis secara garis besar
didapatkan hasil sebagai berikut:
a) Sebagian besar usulan kegiatan perluasan sawah TA. 2015
telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
b) Ada beberapa usulan yang belum dilengkapi data teknis
sebagaimana ketentuan yang berlaku, misalnya Surat Bupati.
Overlay usulan kegiatan perluasan sawah TA. 2015
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Hal utama dari kegiatan perluasan sawah adalah informasi
ketersediaan

dan

kesesuaian

lahan.

Lahan

yang

dapat

dikembangkan untuk program perluasan sawah selain sesuai
secara agroekologi juga harus bebas dari masalah status dan
sengketa kepemilikan (clear and clean). Untuk itu dilaksanakan
verifikasi data teknis Usulan Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2015
di 119 Kabupaten dari 26 Provinsi.
Overlay data usulan dengan data Kehutanan dan Peta Audit
Lahan Sawah Kementerian Pertanian. Alat yang digunakan
adalah software ArcGis 10.10. Kegiatan dilaksanakan di :
a) Kabupaten Pidie, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya,
Aceh Selatan, Aceh Utara, Pidie Jaya, Nagan Raya, dan Aceh
Timur Provinsi Daerah Istimewa Aceh
b) Kabupaten Pesisir Selatan, Solok Utara, Lima Puluh Kota,
Pasaman Barat, dan Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat
c) Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi,
Kepulauan Meranti, dan Bengkalis Provinsi Riau
d) Kabupaten Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Selatan,
dan Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung
e) Kabupaten Muko-Muko dan Kaur Provinsi Bengkulu
f) Kabupaten Batang Hari, Bungo, Merangin, Tanjung Jabung
Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Sarolangun, Kerinci, dan
Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi
g) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Musi Banyuasin, Musi
Rawas, Ogan Komering Ulu, dan Ogan Komering Ilir Provinsi
Sumatera Selatan
h) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Mesuji, dan
Tulang Bawang Provinsi Lampung
i) Kabupaten Sukabumi, Tasikmalaya, dan Cianjur Provinsi
Jawa Barat
j) Kabupaten

Kapuas

Hulu,

Ketapang,

Sambas,

Kota

Singkawang, Sanggau, dan Sintang Provinsi Kalimantan
Barat
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k) Kabupaten Katingan, Kapuas, Seruyan, Pulang Pisau,
Kotawaringin

Barat,

dan

Kotawaringin

Timur

Provinsi

Kalimantan Tengah
l) Kabupaten Kota Baru, Tapin, Barito Kuala, Hulu Sungai
Selatan, dan Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
m) Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
n) Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
o) Kabupaten Banggai, Morowali, Morowali Utara, Parigi
Mountong, Toli-Toli, Donggala, dan Poso Provinsi Sulawesi
Tengah
p) Kabupaten Luwu, Pinrang, Luwu Timur, Luwu Utara, Wajo,
Sidrap, Kepulauan Selayar, Soppeng, Bone, dan Barru
Provinsi Sulawesi Selatan
q) Kabupaten Konawe, Konawe Kepulauan, Buton, Bombana,
Kolaka, Konawe Utara, Kolaka Timur, dan Kolaka Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara
r) Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara
s) Kabupaten Pahuwato, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara
Provinsi Gorontalo
t) Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, Majene, dan Mamasa
Provinsi Sulawesi Barat
u) Kabupaten Timor Tengah Utara, Sumba Timur, Ende, dan
Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
v) Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Timur, Lombok Utara, dan
Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat
w) Kabupaten Jayapura, Merauke, Mimika, Nabire, dan Keerom
Provinsi Papua
x) Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat
y) Kabupaten Kepulauan Buru dan Maluku Tengah Provinsi
Maluku
z) Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Utara, dan
Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara
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Dari hasil overlay secara garis besar didapatkan hasil sebagai
berikut:
a) Sebagian besar usulan kegiatan perluasan sawah TA. 2015
telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
b) Dari hasil overlay dengan Peta Kehutanan, ada beberapa
lokasi yang masuk dalam kawasan hutan.
c) Dari hasil overlay dengan Peta Audit Lahan Sawah
Kementerian Pertanian, ada beberapa lokasi yang masuk
dalam sawah eksisting.
d) Dari hasil overlay, ada beberapa lokasi yang teridentifikasi
berada di luar batas administrasi wilayah yang diusulkan.
Saran Tindak Lanjut
a) Dari lokasi yang teridentifikasi masuk dalam kawasan hutan
maupun yang masuk dalam sawah eksisting disarankan untuk
dilakukan relokasi ke lokasi yang memenuhi ketentuan yang
berlaku.
b) Bagi lokasi yang teridentifikasi berada di luar batas
administrasi wilayah yang diusulkan disarankan untuk
dilakukan pengambilan kembali titik koordinat yang memenuhi
syarat batas administrasi.
b. Pelaksanaan Kegiatan Daerah
Kegiatan Perluasan Areal Cetak Sawah Pada TA. 2014 mendapat
target awal seluas 40.000 Ha dan terjadi penghematan anggaran
seluas 10.718 Ha, sehingga target berubah menjadi seluas 29.282
Ha dengan anggaran Rp. 294.159.200.000,00. Realisasi fisik sampai
dengan tanggal 19 Januari 2015 21.054 Ha dan realisasi keuangan
100%.
Permasalahan
1) Terjadi pergantian petugas baik di tingkat Provinsi maupun
Kabupaten, hal ini mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan di
lapangan.
2) Masih terdapat status lahan yang tidak clear, sehingga
menghambat dalam pelaksanaan fisik dilapangan.
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3) Kesulitan alat berat di beberapa daerah yang mengakibatkan
mobilisasi dan sewa menjadi mahal.
4) Masalah alam yang tidak bisa dihindari (kekeringan, banjir, hujan
intensitas tinggi).
5) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun
keuangan kurang lancar baik dari kebupaten ke provinsi dan dari
provinsi ke pusat.
6) Kurangnya sumberdaya manusia yang paham akan kegiatan
perluasan sawah oleh dinas kabupaten sehingga memperlambat
realisasi pekerjaan.
7) Penurunan produksi bahan pangan nasional yang dirasakan saat
ini lebih disebabkan oleh semakin sempitnya luas lahan pertanian
yang produktif sebagai akibat kegiatan alih fungsi lahan dari
pertanian ke non pertanian, bencana alam, atau peralihan fungsi
tanam seperti dari tanaman padi/palawija menjadi tanaman selain
padi/palawija

dan

ditambah

adanya

isu

global

tentang

meningkatnya degradasi lahan, sehingga perlu dipikirkan
alternatif pilihan yang diharapkan dapat meningkatkan potensi
produksi tanaman dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan.
8) Pengembangan lahan rawa untuk pertanian menghadapi banyak
kendala, antara lain tidak adanya tata air mikro di lahan usaha
tani, porositas tanah yang tinggi, tidak memadainya pemeliharaan
jaringan saluran dan bangunan pengatur air, tingkat kesuburan
tanah rendah, pH tanah masam, kandungan unsur hara NPK
relatif rendah, dan kahat unsur mikro Cu, Bo, Mn dan Zn
9) Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh masing-masing
daerah pada umumnya masih sangat kurang dan terbatas,
terutama pada daerah-daerah pemekaran atau kabupatenkabupaten yang baru terbentuk.
10) Dukungan pembiayaan oleh pemerintah daerah melalui APBD I /
dan APBD II, masih sangat terbatas, bahkan ada kabupaten yang
sama sekali tidak mendapat dukungan pembiayaan tersebut,
sehingga menjadi

kendala untuk melakukan operasional ke
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lapangan seperti pembinaan, koordinasi, dan pengumpulan data
ke daerah-daerah/kabupaten yang memiliki potensi areal untuk
pencetakan sawah.
11) Sarana dan prasarana yang ada belum memadai dan dirasakan
masih sangat terbatas seperti jalan, penerangan/listrik, gedung
perkantoran masih sewa, jaringan irigasi/ drainase, jalan usaha
tani, bendungan/ dam. Dengan demikian daerah-daerah yang
cukup memiliki potensi untuk perluasan areal (pencetakan sawah/
lahan kering) tidak dapat dijangkau.
12) Permasalahan

lainnya

yang

dijumpai

di

lapangan

yaitu

terlambatnya penetapan pengelola keuangan oleh Bupati seperti
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), bendahara, Pejabat Penguji dan sebagainya. Dengan
kondisi seperti ini dapat berpengaruh terhadap kegiatan fisik di
lapangan.
13) Banyak petugas di daerah yang masih belum memahami dan
menguasai Pedoman teknis, Juklak dan Juknis Perluasan areal
tanaman pangan sehingga pelaksanaan kegiatan perluasan
sawah tidak sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria
yang telah ditetapkan. Sebagai contoh masih terdapat realokasi
perluasan sawah yang sebelumnya lokasi sudah direncanakan
karena sesuatu hal lokasi tersebut tidak jadi untuk cetak sawah.
14) Kurangnya kemampuan SDM daerah dalam masalah SID dan
konstruksi cetak sawah serta konsultan SID yang dipekerjakan
oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten/Kota banyak yang tidak
kompeten, sehingga produk desain yang dihasilkan tidak bisa
dijadikan acuan operasional pelaksanaan konstruksi perluasan
sawah.
15) Pemanfaatan sawah tidak segera dilakukan setelah konstruksi
selesai dilakukan. Hal ini disebabkan sebagian lokasi ditetapkan
tanpa

melalui

proses

evaluasi

kesesuaian,

sehingga

menyebabkan ditemui sawah baru dikerjakan pada lokasi yang
tidak sesuai untuk komoditas padi maupun tidak dimanfaatkan
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karena tidak tersedianya air.
16) Secara umum diperoleh gambaran bahwa kegiatan-kegiatan fisik
Perluasan Areal TA. 2014 sudah dilaksanakan, namun masih
terdapat

keterlambatan

direncanakan,
keterbatasan

pelaksanaan

karena adanya
SDM

di

dari

waktu

beberapa kendala

Kabupaten,

kendala

yang
yaitu

:

pengelolaan

administrasi dan keuangan, belum dipahaminya secara baik
Pedoman Umum dan Pedoman Teknis yang dikeluarkan oleh
Ditjen PSP, kurangnya kemauan dari pihak Dinas Kabupaten
sebagai pelaksana untuk bertanya kepada pusat dan kepada
pihak yang ahli ketika menemui permasalahan di lapangan, serta
masih rendahnya disiplin petugas dalam melaporkan kegiatan
secara rutin maupun kondisi cuaca yang tidak menentu.
17) Tenaga pendampingan perluasan sawah tidak dilakukan secara
kontinue

mendampingi

terhadap

perkembangan

kegiatan

perluasan sawah, sehingga ada yang terjadi penyimpangan
terhadap hasil cetak sawah tidak sesuai dengan Norma Standar
Prosedur dan Kriteria yang telah ditetapkan.
18) Kurangnya koordinasinya lintas sektoral terutama dengan
instansi yang berkaitan dengan kegiatan perluasan sawah seperti
dalam hal pembangunan dan pemeliharaan Jaringan irigasi.
19) Ketersediaan

sumber

air

tidak

cukup

untuk

menjamin

pertumbuhan padi selama tiga musim berturut-turut, sehingga
hanya bisa dua musim atau IP 200. Air belum seluruhnya bisa
disalurkan, hal ini disebabkan belum adanya jaringan irigasi
primer dan sekunder.
20) Pada saat musim kemarau, sawah tidak dapat ditanami sehingga
sawah belum bisa dimanfaatkan karena kekurangan air.
21) Untuk

kegiatan

perluasan

sawah

2013

beberapa

lokasi

pelaksanaan konstruksi baru dimulai akhir tahun, hal ini
disebabkan karena pencairan anggaran baru dilakukan di bulan
desember, sehingga pemanfaatan baru dilaksanakan di awal
tahun 2014.
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22) Belum adanya hand traktor di masing-masing kelompok tani untuk
mempermudah dalam pengolahan tanah
23) Masih banyak terjadinya tumpang tindih antara lokasi kegiatan
perluasan sawah dengan sawah eksisting ataupun dengan
kawasan hutan.
24) Dukungan pembiayaan perluasan sawah dari pemerintah daerah
melalui APBD I dan APBD II masih kurang, sedangkan
pembiayaan melalui APBN terbatas.
25) Perhatian khusus dari Dinas Pertanian Provinsi maupun
Kabupaten dalam upaya perluasan sawah masih kurang. Hal ini
dapat dilihat dengan tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk
memonitor dan mengevaluasi kegiatan tersebut.
Tindak Lanjut
1) Pelaksanaan kegiatan dilapangan sebaiknya mengacu pada
pedoman yang ada oleh karena itu setiap petugas lapangan
diharuskan memahami pedoman dari setiap kegiatan dengan
baik dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diatur dalam
pedoman.
2) Monitoring menyeluruh kegiatan cetak sawah secara intensif,
sehingga dapat dipantau sampai sejauh mana kegiatan di daerah.
3) Memperbaiki mekanisme perencanaan menggunakan kriteriakriteria yang menjadi fokus kegiatan, diharapkan kedepan
memperoleh lokasi kegiatan yang clean and clear sehingga
kegiatan fisik dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
4) Diperlukan pula dukungan dari dana APBD I dan APBD II untuk
membantu dalam monitoring dan pembinaan kegiatan perluasan
lahan di tahun yang akan datang.
5) Untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan, agar setiap dinas
membuat jadwal pelaksaan pekerjaan sehingga tidak terjadi
keterlambatan.
6) Salah satu alternatif pilihan yang diharapkan dapat meningkatkan
potensi produksi tanaman pangan dalam rangka memenuhi
kebutuhan pangan adalah pendayagunaan potensi lahan yang
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sampai saat ini belum diusahakan secara optimal sehingga
memungkinkan peluang dalam pengembangannya.
7) Pemanfaatan potensi lahan rawa untuk pertanian pada awalnya
memerlukan investasi yang besar, sehingga perlu dilakukan
secara bertahap namun harus tetap berkesinambungan dengan
mengusahakannya dengan komitmen yang kuat melalui dana
APBN, APBD I, APBD II maupun sumber-sumber dana lainnya.
Sementara itu untuk kendala teknis dapat diatasi dengan
menerapkan teknologi pemupukan, pengapuran, pengelolaan
bahan organik, pembuatan saluran drainase yang tepat serta
pemilihan komoditas yang sesuai.
8) Perlu adanya upaya untuk rekruitmen atau penambahan pegawai
yang berkualitas yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu
dengan pengangkatan pegawai baru baik pusat atau daerah dan
bila memungkinkan dengan cara mutasi pegawai dari daerah
yang surplus sumber daya manusia (SDM) ke daerah yang minus
sumber daya manusia (SDM) atau bisa juga dengan pelatihanpelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
pegawai sekaligus proses transfer teknologi.
9) Diperlukan komitmen-komitmen antara pusat dengan daerah
tentang sharing/dukungan kegiatan melalui APBD I / APBD II agar
kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan diarahkan untuk
membangun daerahnya di bidang pertanian khususnya perluasan
sawah dapat direspon dengan baik oleh pemerintah daerah,
sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat
berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
10) Diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi
terkait/ lintas sektoral misalnya dengan Kementerian/Dinas
Pekerjaan Umum, Kementerian/Dinas kehutanan, Pemerintah
Daerah, PLN, dan atau BAPPEDA untuk membangun sarana dan
prasarana/ infrastruktur seperti, jalan, jembatan, bendungan/
dam, bangunan drainase, penerangan dan lain sebagainya.
Sehingga antara desa yang satu dengan desa yang lainnya dan
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antara kota yang satu dengan kota lainnya dapat saling
berhubungan.
11) Petugas dinas Pertanian Kabupaten, setelah menerima DIPA
Tugas Pembantuan, supaya segera berkoordinasi dengan Bupati
atau Kepala Dinas Pertanian dalam rangka penunjukan atau
penetapan pengelola keuangan

seperti Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara,
Tim Penguji oleh Bupati agar lebih cepat dan segera
penetapannya. Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan tidak
terhambat dan berjalan sesuai dengan Rencana Operasional
Kegiatan (ROK).
12) Pengumpulan data potensi untuk perluasan areal tanaman
pangan (perluasan sawah) harus dilakukan dengan cara
identifikasi dan verifikasi secara langsung ke lapangan sehingga
data tersebut valid dan representatif.
13) Problem

kemampuan SDM adalah

problem

klasik

yang

senantiasa terjadi tiap tahun. Salah satu problem utama dari
masalah ini adalah adanya rotasi dan mutasi SDM yang terjadi di
daerah yang mengakibatkan SDM yang sudah menguasai
Pedoman Teknis, SID dan operasional lapangan dipindah
tugaskan ke bidang kerja lain dan kemudian ditempatkan orang
yang baru yang sama sekali baru untuk masalah perluasan
sawah. Akhirnya akselerasi program pun melambat. Untuk itu
sepertinya layak untuk dipikirkan membuat unit pelaksana di
daerah yang memiliki tupoksi untuk melaksanakan perluasan
sawah.
14) Petani penerima kegiatan Bansos Perluasan Sawah yang betulbetul membutuhkan lahan sawah baru ini, sehingga optimal
dalam menggarap sawah yang telah selesai dicetak dan lahan
tidak kembali menyemak setelah selesai dicetak.
15) Sangat penting untuk dilakukan evaluasi kesesuaian lahan pada
lokasi yang akan ditetapkan sebagai lokasi perluasan sawah.
Dengan evaluasi kesesuaian akan dapat dilihat kelayakan suatu
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lokasi untuk ditanami tanaman padi. Evaluasi kesesuaian akan
mengeksplorasi data-data yang bisa memberikan informasi
kualitas dan karakteristik lahan. Dengan mengetahui data-data ini
akan bisa membuat penetapan lokasi semakin tepat dan harapan
keberhasilan penanaman tanaman pangan akan lebih besar.
Pelaksanaan evaluasi kesesuaian juga akan meminimalkan
kesalahan penempatan lokasi yang sering terjadi selama 5 tahun
ini, sehingga pindah lokasi pada tahun DIPA berjalan dapat
diminalisir.
16) Pada tahun mendatang, pengusulan kegiatan perluasan sawah
harus dilengkapi data pendukung yang lengkap seperti SID, surat
rekomendasi dari kehutanan, dll sehingga tidak terjadi lagi
adanya lokasi perluasan sawah yang tidak dapat dimanfaatkan
karena tidak tersedia air maupun lokasi perluasan sawah yang
masuk ke kawasan hutan.
17) Pihak Dinas Daerah perlu dipahamkan bahwa kegiatan perluasan
sawah merupakan salah satu agenda nasional yang merupakan
salah satu solusi yang sangat layak diharapkan dalam upaya
mempertahankan

ketersediaan

pangan

dan

mencegah

munculnya daerah rawan pangan, untuk itu sangat perlu adanya
awareness dari pihak daerah. Salah satu bentuk awareness ini
adalah ada sikap proaktif dalam upaya menyempurnakan
pelaksanaan kegiatan perluasan sawah. Dan salah satu wujud
dari sikap proaktif ini adalah selalu berupaya mencari jawaban
atas segala permasalahan yang terjadi dengan menghubungi
pihak-pihak yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah
tersebut.
18) Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan perluasan sawah,
baik tahun berjalan maupun tahun yang akan datang setelah
menerima DIPA/POK, agar segera menyusun antara lain : (a) SKSK pelaksana kegiatan, Petunjuk Pelaksanaan (yang disusun
oleh Provinsi dan Kabupaten dengan mengacu pedoman yang
dikeluarkan

oleh

Ditjen

PSP),

Jadwal

Palang

(rencana
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pelaksanaan kegiatan), penetapan Calon Petani dan Calon
Lokasi definitif oleh Kepala Dinas Pertanian setempat sedangkan
untuk kelompok tani harus menyusun Rencana Usulan Kegiatan
Kelompok (RUKK) berikut Rencana Anggaran Biaya dan
pembuatan rekening kelompok tani.
19) Dalam hal tenaga pendamping perluasan sawah untuk tahun
berikutnya harus selektif yaitu yang selalu aktif mengikuti
perkembangan kegiatan cetak sawah, sehingga permasalahanpermasalahan yang terjadi di lapangan cepat diselesaikan
dengan demikian hasil pencetakan sawah berjalan lancar dan
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
20) Pada setiap kunjungan ke daerah, ditekankan pula pentingnya
koordinasi lintas sektoral, terutama dengan instasi yang
mempunyai kaitan dalam hal perluasan sawah, sehingga hasil
cetak sawah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang pada
akhirnya dapat meningkatkan kesejahteran petani.
21) Perlu adanya pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder
untuk mendukung pengairan tanaman padi.
22) Dalam perencanaan pengalokasian kegiatan perluasan sawah
kedepan perlu dipertingkat koordinasi lintas sektor antara Dinas
Pertanian

Kabupaten/Provinsi,

Dinas

Pekerjaan

Umum

khususnya SDA, Dinas Kehutanan guna memastikan lahan calon
lokasi tidak masuk dalam kawasan hutan, BAPPEDA guna
memastikan bahwa calon lokasi cetak sawah sudah sesuai
dengan peruntukan di kawasan budidaya pertanian. Dengan
demikian dapat meminimalkan resiko alih fungsi atau relokasi
lokasi cetak sawah.
23) Perlu adanya alsintan untuk pengolahan tanah, selama ini
kelompok dalam pengolahan tanah menyewa hand traktor ke
kelompok lain.
24) Dalam pelaksanaan kegiatan petugas dinas perlu menyeleksi
calon petani dan calon lokasi yang memerlukan kegiatan, agar
kegiatan kegiatan ini tepat sasaran dan dapat terlaksana dengan
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baik dan benar. Kelompok tani yang diberikan merupakan
kelompok tani yang mau dan mampu untuk melaksanakan
kegiatan. Calon lokasi merupakan lokasi yang sesuai standar
teknis. Petugas dinas sebaiknya memonitor pelaksanaan
kegiatan dan membina petani penerima kegiatan.
25) Dengan keterbatasan sumber pembiayaan dana APBN, maka
diharapkan perlunya dukungan pembiayaan dari pemerintah
daerah melalui APBD dan sumber-sumber pembiayaan lain untuk
mendukung pelaksanaan perluasan sawah. Dalam kaitannya
dengan hal ini, diperlukan peningkatan koordinasi yang lebih
intensif terutama antara provinsi dan kabupaten/kota.
26) Pemerintah daerah perlu didorong untuk memberikan perhatian
yang lebih besar dalam pemanfaatan potensi lahan untuk
perluasan sawah dengan mengalokasikan anggaran untuk
kegiatan bimbingan, monitoring dan evaluasi, penyuluhan kepada
petani dan sarana penunjang lainnya
1.5. Sub Direktorat Perluasan Kawasan Hotikultura, Perkebunan dan
Peternakan
a. Pelaksanaan Kegiatan Pusat
Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
TA. 2014 mendapat anggaran sebesar Rp 1.294.100.000,00. Sampai
dengan akhir Desember 2014 telah terealisasi Rp.1.255.811.440.(97%) dari pagu anggaran Rp. 1.294.100.000,00. Pelaksanaan
kegiatan dilaporkan sebagai berikut:
1) Perluasan Areal Hortikultura
a) Pencetakan Pedoman Teknis Perluasan Areal Hortikultura
Pedoman Teknis Perluasan Areal Hortikultura dimaksudkan
sebagai acuan dan panduan bagi para petugas Dinas lingkup
Pertanian

yang

Kabupaten/kota

menangani
maupun

hortikultura
petugas

baik

lapangan

Provinsi,
dalam

melaksanakan kegiatan Perluasan Areal Hortikultura yang
dananya bersumber dari dana APBN TA. 2014. Pedoman
Teknis Perluasan Areal Hortikultura dicetak sebanyak 300
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eksemplar. Kegiatan pencetakan pedoman ini terlaksana
100%.
b) Perjalanan Mendukung Perluasan Areal Hortikultura
(1) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kegiatan dimaksudkan
untuk memberikan pembinaan dan menyamakan persepsi
kepada petugas daerah terkait kegiatan Perluasan Areal
Hortikultura TA. 2014 agar dalam pelaksanaannya
dilapangan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
ditetapkan.

Sosialisasi

dan

bimbingan

teknis

telah

dilaksanakan pada awal kegiatan ke daerah yang
mendapatkan

alokasi

kegiatan

Perluasan

Areal

Hortikultura.
(2) Monitoring

dan

Evaluasi kegiatan

Perluasan

Areal

Hortikultura dilakukan dengan melihat langsung kegiatan
yang telah dan sedang dilaksanakan untuk mengetahui
perkembangan

pelaksanaan

kegiatan

maupun

permasalahan yang dihadapi di lapangan agar segera
dapat diupayakan pemecahan masalahnya. Monitoring
dan Evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan fisik
sedang berjalan dalam rangka memantau dan melihat
progres pelaksanaan kegiatan sampai kegiatan terealisasi
sesuai dengan pedoman dan

sasaran yang telah

ditetapkan.
(3) Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan serta Monitoring
dan Evaluasi kegiatan Perluasan Areal Hortikultura telah
dilaksanakan ke 19 Provinsi yang mendapat alokasi
kegiatan yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,
Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara
Timur, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau,
Papua Barat dan Sulawesi Barat.
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2) Perluasan Areal Perkebunan
a) Pencetakan Pedoman Teknis Perluasan Areal Perkebunan
Pedoman Teknis Perluasan Areal Perkebunan dimaksudkan
sebagai acuan dan panduan bagi para petugas Dinas
Perkebunan

yang

Kabupaten/kota

menangani

maupun

PSP,

petugas

baik

Provinsi,

lapangan

dalam

melaksanakan kegiatan Perluasan Areal Perkebunan yang
dananya bersumber dari dana APBN TA.2014. Pedoman
Teknis Perluasan Areal Perkebunan dicetak sebanyak 600
eksemplar. Kegiatan pencetakan pedoman ini terlaksana
100%.
b) Perjalanan Mendukung Perluasan Areal Perkebunan
(1) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kegiatan dimaksudkan
untuk memberikan pembinaan dan menyamakan persepsi
kepada petugas daerah terkait kegiatan Perluasan Areal
Perkebunan TA. 2014 agar dalam pelaksanaannya
dilapangan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
ditetapkan.

Sosialisasi

dan

bimbingan

teknis

telah

dilaksanakan pada awal kegiatan di daerah yang
mendapatkan alokasi.
(2) Monitoring

dan

Evaluasi kegiatan

Perluasan

Areal

Perkebunan dilakukan dengan melihat langsung kegiatan
yang telah dan sedang dilaksanakan untuk mengetahui
perkembangan

pelaksanaan

kegiatan

maupun

permasalahan yang dihadapi di lapangan agar segera
dapat diupayakan pemecahan masalahnya. Monitoring
dan Evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan fisik
sedang berjalan dalam rangka memantau dan melihat
progres pelaksanaan kegiatan sampai kegiatan terealisasi
sesuai dengan pedoman sasaran yang telah ditetapkan.
(3) Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta
Monitoring

dan

Evaluasi kegiatan

Perluasan

Areal

Perkebunan telah dilaksanakan ke 32 Provinsi yaitu Jawa
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Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh,
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera
Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Papua, Bengkulu, Maluku Utara, Banten, Bangka Belitung,
Gorontalo, Kepulauan Riau, Papua Barat dan Sulawesi
Barat.
3) Perluasan Areal Peternakan
a) Pencetakan Pedoman Teknis Perluasan Areal Peternakan
Pedoman Teknis Perluasan Areal Peternakan dimaksudkan
sebagai acuan dan panduan bagi para petugas Dinas
Perkebunan

yang

Kabupaten/kota

menangani

maupun

PSP,

petugas

baik

Provinsi,

lapangan

dalam

melaksanakan kegiatan Perluasan Areal Peternakan yang
dananya bersumber dari dana APBN TA.2014. Pedoman
Teknis Perluasan Areal Peternakan dicetak sebanyak 500
eksemplar. Kegiatan pencetakan pedoman ini terlaksana
100%.

b) Perjalanan Mendukung Perluasan Areal Peternakan
(1) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kegiatan dimaksudkan
untuk memberikan pembinaan dan menyamakan persepsi
kepada petugas daerah terkait kegiatan Perluasan Areal
Peternakan TA. 2014 agar dalam pelaksanaannya
dilapangan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
ditetapkan.

Sosialisasi

dan

bimbingan

teknis

telah

dilaksanakan pada awal kegiatan di daerah yang
mendapatkan alokasi.
(2) Monitoring

dan

Evaluasi kegiatan

Perluasan

Areal

Peternakan dilakukan dengan melihat langsung kegiatan
yang telah dan sedang dilaksanakan untuk mengetahui
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perkembangan

pelaksanaan

kegiatan

maupun

permasalahan yang dihadapi di lapangan agar segera
dapat diupayakan pemecahan masalahnya. Monitoring
dan Evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan fisik
sedang berjalan dalam rangka memantau dan melihat
progress pelaksanaan pedoman dan sasaran yang telah
ditetapkan.
(3) Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, serta
Monitoring

dan

Evaluasi kegiatan

Perluasan

Areal

Peternakan telah dilaksanakan ke 30 Provinsi yaitu Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Barat,
Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan
Barat,

Kalimantan

Tengah,

Kalimantan

Selatan,

Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Bali, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Bengkulu,
Maluku Utara, Banten, Bangka Belitung, Gorontalo,
Kepulauan Riau, Papua Barat dan Sulawesi Barat.

4) Koordinasi Pengembangan Kawasan Hortikultura, Perkebunan
dan Peternakan
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kawasan Hortikultura,
Perkebunan dan Peternakan melalui koordinasi dengan instansi
terkait, baik di tingkat Pusat maupun provinsi, Kabupaten/Kota,
meliputi Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan menghadiri rapat
ataupun pertemuan yang dilaksanakan oleh Kementerian
Pertanian atau instansi terkait lainnya, serta perjalanan dalam
rangka Pengembangan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan
Peternakan baik di Daerah.
b. Pelaksanaan Kegiatan Daerah
Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan
Dan Peternakan dapat dilaporkan sebagai berikut :
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1) Perluasan Areal Hortikultura
a) Target kegiatan perluasan areal hortikultura TA. 2014 seluas
2.500 Ha, yang tersebar di 19 provinsi dan 49 kabupaten.
Realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir bulan
Desember TA. 2014 telah mencapai 2.450 Ha (98%).
b) Pembuatan Rancangan Sederhana sudah dilakukan namun
belum semua daerah membuat rancangan sederhana yang
sesuai dengan ketentuan dalam pedoman teknis. Hal tersebut
terlihat dari masih adanya daerah yang tidak mencantumkan
titik koordinat lokasi kegiatan.
c) Tipologi lahan yang banyak dimanfaatkan dalam kegiatan
perluasan areal hortikultura bervariasi antara lahan kering dan
lahan pasang surut. Pada lahan pasang surut, lahan dibuat
bedengan seperti sistem surjan di Pulau Jawa.
d) Dalam pengadaan Saprotan, di beberapa lokasi di luar Pulau
Jawa, bibit bersertifikat sulit didapatkan sehingga harus
didatangkan dari Pulau Jawa.
2) Perluasan Areal Perkebunan
a) Target Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan TA. 2014 seluas
11.000 Ha, yang tersebar di 32 provinsi dan 153 kabupaten.
Realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir bulan
Desember TA. 2014 telah mencapai 10.984 Ha (99,77%).
b) Dalam pengadaan Saprotan, dibeberapa lokasi diluar Pulau
Jawa, bibit/benih bersertifikat sulit didapatkan sehingga harus
didatangkan dari Pulau Jawa. Komoditas yang dikembangkan
kebanyakan adalah komoditas unggulan nasional (kopi,
kakao, karet) dan tebu di Kabupaten Dompu seluas 1.000 Ha.
3) Perluasan Areal Peternakan
a) Target kegiatan perluasan areal peternakan TA. 2013 seluas
2.500 Ha yang tersebar di 30 provinsi dan 121 kabupaten.
Realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir bulan
Desember TA. 2014 telah mencapai 2.470 Ha (98,8%).
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b) Pada kegiatan perluasan areal padang penggembalaan,
selain rumput injakan perlu ditanam rumput potong atau
legume pohon seluas 20-25% dari luas hamparan. Rumput ini
digunakan sebagai sumber pakan ternak pada saat ternak
dikandangkan.

Kegiatan

perluasan

areal

padang

penggembalaan juga dibutuhkan alat pengaman yang
berfungsi untuk membatasi ruang gerak ternak agar ternak
tidak keluar dari batas areal padang penggembalaan. Oleh
karena itu bisa dilakukan penanaman pagar hidup pada areal
padang penggembalaan.
Permasalahan
a) Terjadinya perubahan struktur organisasi di beberapa satker
daerah pelaksana kegiatan serta seringnya penggantian
pejabat

pelaksana

kegiatan

seperti

Kuasa

Pengguna

Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
Bendahara sehingga perlu revisi pejabat pengelola anggaran
ke pusat.
b) 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.
c) Terdapat lokasi kegiatan diluar kawasan budidaya pertanian
(masuk kawasan Hutan Produksi Konversi) sehingga kegiatan
tertunda pelaksanaannya dan dilakukan CPCL baru untuk
mendapatkan lokasi yang memenuhi kriteria.
d) Tahap

penanaman

untuk

kegiatan

perluasan

areal

hortikultura, perkebunan dan peternakan dipengaruhi oleh
musim hujan sehingga di beberapa daerah mengalami
keterlambatan menunggu curah hujan cukup tersedia.
e) Kurangnya pemahaman petugas terhadap pedoman teknis
dan kurangnya sosialisasi kegiatan kepada kelompok tani
mengenai administrasi dan teknis kegiatan mengakibatkan
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terjadi

ketidaksesuaian

pelaksanaan

kegiatan

dengan

pedoman teknis.
f) Terdapat pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak
sesuai dengan RUKK.
g) Keterlambatan dalam penyelesaian administrasi kegiatan
dikarenakan adanya revisi kegiatan, revisi pejabat pengelola
anggaran

dan

penetapan

calon

petani

calon

lokasi

menyebabkan terlambatnya pelaksanaan fisik kegiatan di
lapangan.
Tindak Lanjut
a) Jika terjadi perubahan petugas daerah maka segera
menyampaikan revisi pejabat pengelola anggaran yang baru.
b) Melakukan penetapan calon petani dan calon lokasi baru yang
sesuai dengan RTRW sehingga tetap berada dalam kawasan
budidaya pertanian
c) Pengajuan revisi kegiatan disesuaikan dengan tupoksi satker
pelaksana kegiatan.
d) Sosialisasi kegiatan lebih diintensifkan agar petani pelaksana
dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman yang
ada baik pedoman bansos maupun pedoman teknis.
e) Peningkatan intensitas komunikasi antara pusat dan daerah
untuk mendapatkan data perkembangan pelaksana kegiatan
di lapangan.
f) Mencari informasi ke BMKG untuk menyesuaikan perubahan
iklim.
g) Melakukan revisi RUKK agar sesuai dengan apa yang
dilaksanakan di lapangan. RUKK merupakan dasar untuk
mengajukan permintaan pencairan dana sehingga RUKK
harus disusun berdasarkan kebutuhan kelompok yang
mengacu pada persyaratan teknis dalam Pedoman Teknis.
RUKK berisi jenis barang, jumlah dan biayanya serta waktu
pelaksanaan.
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h) Diupayakan agar tidak dilakukan revisi terhadap kegiatan
perluasan hortikultura, perkebunan dan peternakan karena
kegiatan ini dipantau oleh Unit Kerja Presiden Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
i) Identifikasi calon petani dan calon lokasi diharapkan dapat
dilakukan

pada

tahun

sebelumnya

sehingga

proses

penyelesaian administrasi kegiatan dapat dipercepat.
j) Petugas pelaksana kegiatan perluasan areal perlu memahami
pedoman teknis yang ada agar pelaksanaan kegiatan dapat
dilakukan dengan baik, secara teknis dan administrasi.
k) Pengembangan sumber air untuk mengantisipasi kekurangan
ketersediaan air jika curah hujan belum cukup untuk
pertanaman.

1.6. Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan TA. 2015
Lahan baku sawah sebagai salah satu faktor produksi yang penting di
Indonesia saat ini luasnya sudah semakin berkurang. Berdasarkan hasil
Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012, luas baku sawah
8.132.346 Ha dengan IP rata-rata nasional 5,16 ton/Ha, luas tersebut
untuk menyediakan pangan bagi ± 237,6 juta orang penduduk Indonesia
(BPS, 2010).
Permasalahan substantive yang dihadapi dalam peningkatan produksi
pertanian untuk mendukung swasembada pangan antara lain: (1) belum
terpenuhinya kebutuhan pupuk, benih sesuai rekomendasi spesifik
lokasi, (2) semakin berkurang dan mahalnya tenaga kerja pertanian,
serta (3) keterbatasan alat mesin pertanian.
Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam upaya peningkatan
produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan dan
Program Jaring Pengaman Sosial maka Kementerian Pertanian melalui
APBN TA. 2014 melaksanakan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberian bantuan prasarana dan
sarana pertanian yang terdiri dari pupuk NPK dan urea, benih padi, alat
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dan mesin pertanian (alsintan) serta pendampingan oleh penyuluh
pertanian.
Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan difokuskan pada sawah di lahan
basah/kering yang ketersediaan air untuk pertanaman tercukupi,
produktivitas masih dapat ditingkatkan minimal sebesar 0,3 to/Ha GKP.
Dengan adanya bantuan prasarana dan sarana pertanian tersebut
petani dapat melakukan proses usaha tani secara optimal, sehingga
peningkatan IP dan produktivitas dapat tercapai. Guna mendorong
pencapaian tujuan tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian melaksanakan kegiatan sosialisasi, verifikasi ulang
penerima manfaat serta pendampingan penyuluhan.
Tujuan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan Pertanian adalah :
a. Memberikan petunjuk dan acuan pengadaan serta penyaluran
bantuan pupuk, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan) baik bagi
petugas di Pusat maupun bagi Dinas Pertanian dan petugas di
Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Pertanian beserta
kelompok tani/Gapoktan/ UPJA/ P3A/ GP3A.
b. Memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana pertanian berupa pupuk
dan benih sesuai rekomendasi serta alsintan.
c. Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas padi pada
lahan sawah untuk mendukung pencapaian swasembada pangan
dan program jaring pengaman sosial.
Sasaran kegiatan Percepatan Optimasi Lahan Pertanian adalah :
a. Petugas pelaksana Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi,
Kabupaten/Kota dan ditingkat lapangan.
b. Kelompok tani/Gapoktan/UPJA/P3A/OP3A.
c. Lahan sawah di lahan basah/kering seluas 170.000 Ha.
d. Indeks Pertanaman (IP) meningkat minimal sebesar 0,5 dan
produktivitas padi meningkat minimal sebesar 0,3 ton/Ha GKP.
Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan (POL) tahun 2015 dilaksanakan di
13 Provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh,
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung,
Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali dan DIY. Dalam kegiatan
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POL jenis bantuan yang diberikan adalah benih, pupuk urea, pupuk
NPK, traktor roda dua, pompa air dan transplanter.
Permasalahan Dan Upaya Tindak Lanjut
a. Permasalahan Benih dan Pupuk
Permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan benih dan pupuk
antara lain :
1) Di Provinsi Aceh untuk benih, pupuk urea dan NPK tidak realisasi
karena pihak penyedia (PT. Petrokimia) tidak menyanggupi spek
NPK, sedangkan NPK merupakan satu paket dengan benih dan
urea, sehingga ketiganya tidak dapat dilaksanakan.
2) Di Provinsi Sumatera Barat, tidak semua benih unggul yang
dibutuhkan oleh petani tersedia di penyedia barang terutama
benih unggul lokal seperti varietas junjung; penandatangan
kontrak pengadaan pupuk urea tidak dapat dilakukan dengan
kantor perwakilan yang ada di kota Padang tetapi harus melalui
kantor pusat yang berada di Kota Aceh, hal ini menyebabkan
semakin lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian
penandatangan kontrak; harga pupuk NPK dalam POK lebih
rendah dari pada harga di pasaran.
3) Di Provinsi Sumatera Selatan, stok benih berada di Provinsi
Lampung, karena di Provinsi Sumsel tidak ada stok benih; calon
penyedia pupuk NPK tidak sanggup menyediakan pupuk NPK
non subsidi karena stok pupuk NPK tidak tersedia dan
sehubungan dengan itu, Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumsel
mengundang penyedia lain, namun harga pupuk NPK yang
ditawarkan melebihi plafon anggaran yang tersedia sehingga
dibatalkan.
4) Di Provinsi Kalimantan Selatan, benih tidak tersedia (PT. Sang
Hyang Seri dan PT. Pertani tidak memiliki stock) serta kondisi
lahan sudah semai dan sebagian sudah tanam; untuk pupuk urea
waktu yang dibutuhkan untuk penyaluran sampai ketitik bagi
kurang lebih 50 hari (penyiapan barang + packaging 30 hari dan
penyaluran s/d titik bagi 20 hari), sementara waktu yang tersedia
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kurang dari 50 hari; kemasan pupuk NPK tidak sesuai dengan
spesifikasi yaitu karung Phonska (yang notabene adalah Pupuk
Bersubsidi) di sablon ulang dengan menutup tulisan pupuk
bersubsidi dan ditambah dengan tulisan “PUPUK BANTUAN
PEMERINTAH TIDAK DIPERJUAL BELIKAN.”
5) Di Provinsi Bali untuk penyaluran dan kesiapan jadwal petani
penerima sulit dilaksanakan mengingat adanya hari raya Hindu
Galungan dan Kuningan serta sebagian Petani sudah tanam
(karena bantuan benih, pupuk urea dan NPK merupakan paket
sehingga realisasi tidak maksimal).
6) Di Provinsi Sulawesi Selatan, untuk benih : validasi data lahan
yang sudah dan belum tanam; kemasan yang paling banyak
beredar di Sulawesi Selatan adalah kemasan 25 kg; serta belum
ada kesepakatan harga; untuk pupuk urea : persediaan pupuk
urea yang ada di Sulawesi Selatan adalah pupuk warna pink
(pupuk susbsidi) sehingga harus menunggu kiriman dari pupuk
dari Bontang; penentuan harga dari Kantor Pusat Pupuk Kaltim;
berkas dokumen dibuat di Kantor Pusat Pupuk Kaltim; untuk NPK
: penentuan harga dari Kantor Pusat Petro Kimia dan berkas
dokumen dibuat di Kantor Pusat Petro Kimia.
7) Di Provinsi Jawa Timur, bantuan benih dan pupuk tidak
dilaksanakan karena petani sudah melakukan tanam.
8) Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah, Benih, Pupuk Urea, Pupuk
NPK, Traktor Roda 2, Pompa Air, dan Transplanter tidak
dilaksanakan

dikarenakan

kondisi

lapangan

yang

tidak

memungkinkan dan kabupaten yang tidak sanggup untuk
melaksanakan
b. Permasalahan Alat dan Mesin Pertanian
Permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan alat dan mesin
pertanian antara lain :
1) Di Provinsi Aceh untuk pompa air terdapat keterbatasan waktu,
dalam pencairan pembayaran ke KPPN dilakukan 10 % tetapi
penyediaan barang belum dapat didistribusikan ke titik bagi,
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sehingga pihak penyedia harus memberikan garansi bank dalam
bentuk jaminan pembayaran sebesar jumlah barang yang belum
diserahkan.
2) Di Provinsi Sumatera Utara, seluruh Pengadaan TR 2 yang
diadakan adalah menggunakan mesin 8,5 PK, sementara
sebagian Kelompok Tani meminta mesin 4,5 PK.
3) Di Provinsi Sumatera Barat, rencana alokasi traktor roda 2
disumbar sebesar 653, realisasi sebesar 304 hal ini disebabkan
karena barang tipe capung metal 6.5 untuk areal berjenjang
(terasering) tidak tersedia di pabrik dan petani penerima manfaat
belum terbiasa mengoperasikan alat bantuan tersebut; untuk
pompa air dan transplanter tidak diadakan karena setelah
diverifikasi, tidak ada kelompok tani yang mengusulkan alat
tersebut. Pompa air lebih dibutuhkan pada MT II yaitu pada musim
kemarau.
4) Di

Provinsi

Jawa

Barat,

pengadaan

transplanter

tidak

dilaksanakan karena petani di Jawa Barat sudah biasa
menggunakan Jarwo Transplanter 2:1 (sesuai kondisi lahan Jawa
Barat), sementara persediaan barang tidak tersedia (hanya
tersedia Transplanter Jarwo Transplanter 4:1).
5) Di Provinsi Jawa Timur pengadaan alat dan mesin pertanian
sudah tersalurkan di kelompok tani masing-masing, tetapi belum
dimanfaatkan karena lokasi sudah melaksanakan tanam.
6) Di Provinsi Bali, proses pengadaan terlalu singkat, selain itu
spesifikasi pompa air yang diberikan dilihat dari aspek topografi
sebagian tidak cocok, karena daerah perbukitan (Kabupaten
Bangli, Buleleng, Klungkung dan Karangasem).
7) Di Provinsi Sulawesi Selatan, realokasi alat dan mesin pertanian
lama; respon ULP lambat; tidak ada persediaan di Makassar
sehingga harus menunggu kiriman dari pabrikan
c. Upaya Tindak Lanjut
Upaya tindak lanjut yang disarankan untuk mengatasi permasalahan
diatas antara lain :
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1) Penyedia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan benih unggul
lokal.
2) Kontrak seharusnya bisa dilakukan dengan kantor perwakilan di
masing-masing provinsi terkait.
3) POK agar dapat disesuaikan dengan harga pasar.
4) Untuk petani yang belum bisa mengoperasikan bantuan alat,
maka perlu dilatih oleh teknisi dari pabrik.
2. Aspek Pengelolaan Air Irigasi
2.1. Pengembangan Jaringan Irigasi
a. Pelaksanaan Kegiatan Pusat
Kegiatan Pembinaan, Monev Pengembangan Jaringan dan
Optimasi Air TA. 2014 mendapat anggaran Rp. 1.239.589.000,00.
Sampai dengan 31 Desember 2014 telah terealisasi Rp.
1.209.941.002 (97,61%) dari total anggaran Rp. 1.239.589.000,00
dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
1) Penyusunan

dan

Perbanyakan

Pedoman

Teknis

Pengembangan Jaringan Irigasi
Buku Pedoman Teknis Pengembangan Jaringan Irigasi disusun
sebagai

acuan

teknis

dalam

melaksanakan

kegiatan

Pengembangan Jaringan Irigasi TA. 2014 oleh petugas
pelaksana baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.
Ruang lingkup pedoman ini disusun sesederhana mungkin dan
hanya memuat hal-hal yang bersifat praktis dengan harapan
agar mudah dipahami. Pedoman teknis ini mencakup beberapa
informasi yang meliputi: Lokasi, Penyusunan RUKK, Konstruksi,
Partisipasi Petani, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan,
Pembiayaan,

Monitoring,

Evaluasi,

Pelaporan

dan

Pengendalian, Format laporan bulanan dan Outline laporan
akhir dan Check List Pengendalian Internal.
Untuk pelaksanaan dilapang, Dinas Pertanian Provinsi agar
menindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan
(Juklak) dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyusun
Petunjuk

Teknis

(Juknis).

Dengan

demikian

diharapkan
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pelaksanaan kegiatan secara teknis sesuai dengan kondisi
aktual di lapangan.
Pedoman teknis yang telah disusun telah diperbanyak sebanyak
500 eksemplar dan telah didistribusikan ke seluruh provinsi dan
kabupaten yang mendapat alokasi kegiatan pengembangan
jaringan irigasi.
2) Bimbingan Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
Bimbingan dilaksanakan oleh petugas baik di pusat maupun
daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam pelaksanaan
kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi TA. 2014 baik dari
awal sampai dengan selesainya pekerjaan sesuai dengan
kriteria teknis yang telah ditetapkan dalam Pedoman Teknis.
Bimbingan

telah

dilaksanakan

dibeberapa

provinsi

dan

kabupaten pelaksana kegiatan pengembangan jaringan irigasi
TA. 2014 antara lain : Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Jember,
Situbondo, Bondowoso, Gresik, Tulungagung, Jombang),
Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Sragen, Batang, Kendal,
Grobogan), Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bogor, Bandung
Barat, , Ciamis, Cianjur, Subang), Provinsi Banten (Kabupaten
Serang), Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Bali, Daerah
Istimewa Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo), Provinsi Jambi
(Kabupaten Tanjung Jabung Timur), Provinsi Kalimantan
Selatan, Provinsi Kalimantan Barat.
3) Monitoring Pengembangan Jaringan Irigasi
Monitoring

pelaksanaan

kegiatan

dilaksanakan

untuk

mengetahui seberapa besar kemajuan/realisasi pelaksanaan
fisik Pengembangan Jaringan dan kendala dilapangan. Kegiatan
Monitoring Pengembangan Jaringan Irigasi

dilakukan di

beberapa provinsi/kabupaten antara lain : Provinsi Jawa Barat
(Kabupaten Bogor, Bandung Barat, Bekasi, Ciamis, Karawang,
Sumedang, Subang, Kuningan, Purwakarta, Kota Depok),
Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Pati, Magelang, Purworejo,
Tegal, Wonosobo), Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Gresik,
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Nganjuk,

Ngawi,

Mojokerto,

Malang),

Provinsi

Banten

(Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak), Provinsi Lampung,
Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan
Selatan, Provinsi Kalimantan Barat (Sambas, Pontianak),
Provinsi Papua, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten
Lombok Timur), Provinsi

Nusa Tenggara Timur (Kabupaten

Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai) Provinsi Kalimantan
Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Utara,
Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Provinsi

Sulawesi

Tenggara,

Provinsi

Sulawesi

Selatan

(Kabupaten Bone), Provinsi Bali (Kabupaten Badung), Provinsi
Riau.
Dari

monitoring

kegiatan

tersebut

terdapat

beberapa

permasalahan yang umumnya terjadi dilapangan antara lain:
a) Tidak sesuainya konstruksi di lapangan dengan RUKK dan
SID yang telah disusun oleh kelompok sebelumnya.
b) Tidak sesuainya kegiatan pengembangan jaringan irigasi
yang sudah dilaksanakan dengan kriteria teknis yang telah
ditetapkan.
c) Jadwal pelaksanaan Pengembangan jaringan irigasi tidak
dilaksanakan sesuai perencanaan awal. Hal ini bisa juga
disebabkan karena faktor kendala administrasi, cuaca dan
iklim (banjir, mundurnya jadwal tanam, dan sebagainya).
d) Kurangnya partisipasi petani dalam operasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi yang telah dibangun sehingga di beberapa
lokasi terdapat jaringan irigasi yang dibangun rusak atau
kurang terawat.
4) Evaluasi Kondisi Jaringan Irigasi
Evaluasi

kondisi

jaringan

dilaksanakan

dalam

rangka

mengidentifikasi kondisi dan permasalahan dalam pengelolaan
jaringan irigasi tersier. Hal ini diperlukan dalam rangka
pengelolaan jaringan irigasi yang merupakan satu kesatuan
yang utuh dan berkelanjutan mulai dari bangunan utama,
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jaringan primer, sekunder dan tersier. Dalam pengelolaan irigasi
tersier maka sangat diperlukan partisipasi dari petani untuk
terlibat secara langsung mulai dari pemikiran, perencanaan,
pembangunan/rehabilitasi,

operasional

dan

pemeliharaan

jaringan irigasi tingkat usaha tani. Untuk itu ketersediaan data
yang akurat tentang kondisi jaringan irigasi khususnya di tingkat
tersier sangat diperlukan dalam menyusun perencanaan di
masa mendatang.
Kegiatan ini telah dilaksanakan di beberapa provinsi antara lain:
Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Selatan), Provinsi
Kalimantan Tengah (Kabupaten Kotawaringin Barat), Daerah
Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur (Kediri, Madiun,
Ngawi,

Magetan,

Lamongan),

Provinsi

Jawa

Tengah

(Semarang, Batang, Temanggung, Klaten), Provinsi Jawa Barat
(Bogor).
Beberapa permasalahan yang dapat disimpulkan dari evaluasi
kondisi jaringan irigasi antara lain :
a) Banyaknya air yang terbuang di sepanjang saluran yang ada
karena adanya bocoran.
b) Saluran irigasi dan bangunan pelengkapnya ada yang rusak
dan tidak terawat sehingga tidak mampu mengairi areal
sawah yang ada dilokasi tersebut.
c) Beberapa jaringan irigasi yang sudah dibangun tersebut ada
yang rusak dan tidak terawat.
d) Partisipasi petani dalam merawat dan memelihara jaringan
irigasi masih kurang karena beranggapan bahwa jaringan
irigasi

yang

dibangun

pemeliharaannya

merupakan

tanggung jawab pemerintah saja. Hal ini juga bisa
disebabkan oleh kelembagaan petani/pemakai air yang
belum terorganisir dengan baik sehingga pengelolaan irigasi
belum teratur (belum iuran kelompok untuk pemeliharaan
jaringan)
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e) Banyaknya sedimentasi baik disaluran masuk maupun
pembuang
f) Kondisi jaringan utama (primer dan sekunder) yang rusak
atau tidak berfungsi sehingga distribusi air ke jaringan irigasi
tersiernya tidak lancar atau tidak mampu memenuhi
kebutuhan irigasi di lahan usahatani.
g) Kondisi jaringan irigasi di beberapa daerah antara lain: di
wilayah BBWS I yaitu Subang, Indramayu, Karawang, Bekasi
dan Purwakarta yang merupakan daerah sentra produksi
beras pada beberapa lokasi rusak dan tidak terpelihara.
Seperti yang kita ketahui di daerah tersebut juga merupakan
wilayah kerja beberapa instansi seperti Kementerian PU
(BBWS I

Citarum), Perum Jasa Tirta II Jatiluhur , dan

Kementerian

Pertanian

(Ditjen

PSP)

namun

karena

kurangnya koordinasi untuk mensinkronkan kegiatan di
masing-masing instansi terkait tersebut sehingga dalam
pengelolaan baik dari perencanaan, pemanfaatan/operasi
maupun

pemeliharaannya

belum

optimal.

Sehingga

dampaknya antara lain kurangnya ketersediaan air untuk
irigasi.
5) Verifikasi Potensi Lokasi Pengembangan Jaringan dan Optimasi
Air
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi potensi di
beberapa daerah dan melakukan verifikasi sehingga hasilnya
dapat

digunakan

sebagai

bahan

rekomendasi

dalam

perencanaan kegiatan pengembangan jaringan irigasi dan
optimasi air. Kegiatan ini telah dilaksanakan di beberapa daerah
antara lain: Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Tengah
(Kabupaten Kendal, Tegal, Brebes, Temanggung, Karanganyar,
Pekalongan, Klaten, Pati, Blora, Pemalang), Provinsi Bengkulu,
Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Pasuruan, Tuban, Pacitan,
Probolinggo,Gresik, Nganjuk), Provinsi Jawa Barat (Kabupaten
Purwakarta, Bekasi, Sukabumi, Garut, Subang, Cirebon,
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Sumedang, Tasikmalaya), Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten
Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Bulukumba,
Soppeng, Jeneponto, Barru) Provinsi Kalimantan Barat (Kubu
Raya). Provinsi Banten (Kabupaten Lebak, Pandeglang),
Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Padang Pariaman),
Provinsi

Bengkulu,

Daerah

Istimewa

Yogyakarta,Provinsi

Lampung (Kabupaten Lampung Selatan), Provinsi Jambi
(Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur),
Provinsi Bali (Kabupaten Badung, Tabanan, Karangasem),
Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Parigi, Sigi), Provinsi
Sulawesi

Tenggara

(Kabupaten

Muna),

Nangroe

Aceh

Darussalam (Kabupaten Aceh Tengah).

b. Pelaksanaan Kegiatan Daerah
Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi TA. 2014 dengan target
seluas 500.000 ha dan setelah penghematan menjadi seluas
446.810 ha, telah terealisasi fisik seluas 392.499 ha (104.67%) dan
realisasi keuangan Rp. 446.810.000.000,00 atau 100%. Berikut
rincian kegiatannya :
1) Pengembangan Jaringan Irigasi TA. 2014
Pada Tahun Anggaran 2014 ini kegiatan Pengembangan
Jaringan Irigasi mendapat alokasi target seluas 446.810 ha.
Sampai dengan 31 Desember 2014 telah terealisasi fisik seluas
392.499 ha (104,67%) dan keuangan Rp. 446.810.000,00
(100%). Kegiatan pengembangan jaringan irigasi diarahkan
pada

jaringan

irigasi

tersier

yang

sangat

memerlukan

pembangunan/ rehabilitasi. Konstruksi pengembangan jaringan
irigasi bisa dilaksanakan pada daerah irigasi pemerintah, lahan
rawa maupun pedesaan. Berikut ini adalah uraian kegiatannya:
a) Pengembangan Jaringan/Optimasi Air Irigasi pada daerah
irigasi pemerintah dilaksanakan pada daerah irigasi yang
kondisi jaringan irigasi primer dan sekundernya baik atau
pada jaringan irigasi tersier di mana jaringan primer dan
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sekundernya
Pekerjaan

sudah

direhabilitasi

Umum/Dinas

Konstruksinya

Pengairan

untuk

meningkatkan

jaringan

oleh

Kementerian

Provinsi/Kabupaten.

membangun/merehabilitasi/
irigasi

tersier

dan

bangunan

pelengkapnya.
b) Pengembangan Jaringan/Optimasi Air Irigasi pada Lahan
Rawa dilaksanakan pada daerah rawa yang jaringan
makronya

telah

dititikberatkan

dibangun.

pada

Konstruksi

pengaturan

air

di

lahan

dengan

rawa

teknologi

sederhana yaitu Tata Air Mikro (TAM). Kegiatan TAM
bermanfaat untuk menjamin kecukupan air, membuang air
yang berlebih (drainage), mengurangi pirit, mencegah gulma
dan meningkatkan IP maupun produktivitas usahatani.
Sedangkan

pekerjaan

konstruksinya

antara

lain:

pembangunan/normalisasi/peningkatan saluran tersier, sub
tersier maupun kuarter yang mengalami kerusakan atau
sedimentasi. Selain itu juga membuat saluran drainase,
gorong-gorong, polder (pada irigasi lebak) dan bangunan
pelengkap lainnya.
c) Pengembangan Jaringan Irigasi/Optimasi Air pada Irigasi
Pedesaan dilaksanakan pada jaringan irigasi yang belum
dibangun oleh pemerintah. Konstruksinya antara lain:
Membangun/merehabilitasi bangunan penangkap air, seperti
bendung dan pengambilan bebas lainnya serta bangunan
pelengkapnya

serta

membangun/rehabilitasi

saluran

(termasuk lining saluran) dsb.
Jika

lokasi

memungkinkan

maka

pembangunan/rehab

saluran disarankan menggunakan saluran ferosemen agar
lebih ekonomis, mudah dikerjakan cepat dan konstruksi relatif
lebih kuat. Saluran ferosemen ini digunakan sebagai salah
satu bahan pelapisan untuk saluran tersier yang desain muka
airnya lebih tinggi atau pada bangunan perlintasan yang
strukturnya melintang dari aliran pada saluran air. Dibeberapa
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daerah

telah

ferosemen
penggunaan

banyak

tersebut,

yang

menerapkan

akan

ferosemen

ini

penggunaan

tetapi

dibeberapa

belum

dilakukan,

lokasi
hal

ini

dipengaruhi karena topografi/kondisi lapangan serta petani
yang belum memahami cara pembuatannya.
Pada TA. 2014, komponen insentif dan pengadaan material
proporsinya berdasarkan dari standar biaya setempat yang
disesuaikan dengan kebutuhan konstruksi di lapangan yang
dituangkan dalam RUKK. Kegiatan pengembangan jaringan
dengan pola bantuan sosial ini diharapkan dapat menjadi
stimulus partisipasi petani dalam pengelolaan jaringan irigasi
tersier baik dalam operasi maupun pemeliharaannya.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan Pengembangan Jaringan
Irigasi

TA.

2014

beberapa

kabupaten

yang

tidak

melaksanakan 100% dari alokasi yang ada antara lain :
(1) Kabupaten

Kudus

(Provinsi

Jawa

Tengah)

tidak

melaksanakan kegiatan Pengembangan Jaringan seluas
1000 Ha, karena adanya pergantian SKPD
(2) Kabupaten Tebo dan Tanjung Jabung Timur (Provinsi
Kepulauan Jambi), alokasi Kabupaten Tebo 700 ha dan
Tanjung Jabung Timur 500 ha yang tidak dilaksanakan 29
ha, tidak dapat dilaksanakan karena tidak siapnya calon
petani dan lokasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut
dan konflik pemilik tanah/lahan.
(3) Kabupaten

Ketapang

dan

Kubu

Raya

(Provinsi

Kalimantan Barat), dari alokasi Ketapang 1000 ha tidak
dapat dilaksanakan 400 ha sedangkan alokasi Kabupaten
Kubu Raya 3000 ha tidak dapat dilaksanakan 400 ha
karena terlanjur membatalkan kepada kelompok tani
(setelah adanya pemblokiran rekening Bulan Juni).
(4) Kabupaten Bulungan (Provinsi Kalimantan Timur) dari
alokasi seluas 150 ha, dilaksanakan seluas 75 ha
sehingga yang tidak dilaksanakan seluas 75 ha atau
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hanya 50%. Hal ini dikarenakan terlanjur membatalkan
kepada kelompok tani (setelah adanya pemblokiran
rekening Bulan Juni).
(5) Kabupaten Aceh Tengah (Provinsi NAD) dari alokasi
seluas 1.000 ha, dilaksanakan seluas 930 ha sehingga
yang tidak dilaksanakan seluas 70 ha. Hal ini disebabkan
berkas terselip di provinsi
d) Revisi Daerah
Pada tahun 2014 kabupaten yang melakukan revisi sebanyak
249 kabupaten yang terdiri dari revisi Daerah Irigasi dan 50
kabupaten realokasi volume.

e) Kontribusi Kegiatan
Dampak dari pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan
Irigasi TA.2014 dengan realisasi seluas 401.380 ha terhadap
luas tambah tanam adalah seluas 120.414 ha dan luas panen
seluas

116.248

ha.

Sehingga

kontribusi

kegiatan

pengembangan jaringan irigasi TA. 2014 terhadap produksi
diperkirakan sebesar 2.569.074 ton GKG.
Sistem pelaksanaan padat karya yang dilaksanakan pada
tahun 2014 ini menunjukkan telah memberi dampak yang
lebih baik, dimana dengan sistem pelaksanaan padat karya,
gotong royong dan swadaya menjadi lebih intensif, hal ini
dapat dilihat adanya hasil konstruksi fisik yang baik. Selain itu
dapat meningkatkan rasa kepemilikan petani terhadap
jaringan irigasi yang telah dibangun sehingga diharapkan
dapat meningkatkan partisipasi petani dalam pemeliharaan
jaringan irigasi di masa yang akan datang.
Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi
ini partisipasi dari masyarakat/kelompok tani merupakan hal
yang sangat diharapkan, yakni dari sejak perencanaan
sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat
diwujudkan dalam bentuk tenaga kerja/gotong royong, dana,
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bantuan material, dukungan moril dan lain sebagainya, yang
dapat membantu sehingga pelaksanaannya dapat sesuai
dengan yang diharapkan.
f) Keluaran (Output)
Output yang diharapkan dari kegiatan Pengembangan
Jaringan Irigasi adalah :
(1) Tersusunnya dan tersosialisasinya pedoman teknis bagi
petugas lapangan dalam pelaksanaan Pengembangan
Jaringan Irigasi
(2) Teridentifikasinya data dan informasi mengenai potensi
wilayah dan kondisi jaringan irigasi di beberapa wilayah.
(3) Terbinanya stakeholder di daerah terkait Pengembangan
Jaringan Irigasi.
(4) Terehabilitasinya Jaringan Irigasi seluas 446.810 Ha di 31
provinsi dan 276 kabupaten.
g) Manfaat (Benefit)
(1) Meningkatnya fungsi layanan jaringan irigasi tingkat
usaha tani/desa.
(2) Meningkatnya

Produktivitas

akibat

peningkatan

IP

/perluasan areal tanam.
2.2. Pengembangan Sumber Air
a. Pelaksanaan Kegiatan Pusat
Kegiatan Pengembangan Sumber Air di Pusat terdiri dari
perbanyakan pedoman teknis, pelaksanaan bimbingan Kegiatan
Pengembangan Sumber Air ke daerah dan penyusunan laporan
Kegiatan

Pengembangan

Sumber

Air.

Pedoman

Teknis

Pengembangan Sumber Air disusun dengan maksud untuk menjadi
petunjuk atau acuan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber
air di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Hasil perbanyakan telah
disampaikan ke setiap provinsi dan kabupaten/kota seluruh
Indonesia yang mendapat alokasi kegiatan pengembangan sumber
air.
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Pelaksanaan bimbingan Kegiatan Pengembangan Sumber Air ke
daerah meliputi pendampingan pada petugas, kunjungan lapang ke
lokasi kegiatan, dan berdiskusi langsung kepada petani/kelompok
tani penerima manfaat untuk meninjau kelayakan, kesiapan lokasi
maupun kendala di lapangan baik aspek teknis maupun administrasi.
Kegiatan Pengembangan Sumber Air di pusat TA. 2014 mendapat
anggaran Rp. 1.108.660.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2014
telah terealisasi sebesar Rp. 1.039.276.125,00 (93,7%) dari target
Rp 1.108.660.000,00.
b. Pelaksanaan Kegiatan Daerah
Kegiatan pengembangan sumber air Tahun Anggaran 2014
mendapatkan alokasi 280 unit. Jenis kegiatan pengembangan
sumber air berupa kegiatan irigasi air permukaan dan irigasi air
tanah, dilaksanakan untuk mendukung pengembangan hortikultura,
peternakan, dan perkebunan dengan rincian sebagai berikut:
1) Untuk mendukung pengembangan hortikultura direncanakan
pembuatan pengembangan sumber air sebanyak 34 unit di 13
provinsi dan 25 kabupaten;
2) Untuk mendukung pengembangan perkebunan direncanakan
pengembangan sumber air sebanyak 120 unit di 23 provinsi dan
88 kabupaten;
3) Untuk mendukung peternakan pengembangan sumber air
direncanakan sebanyak 126 unit di 23 provinsi dan 92 kabupaten.
Sampai dengan 31 Desember 2014 Kegiatan Pengembangan
Sumber Air telah terealisasi sebanyak 275 unit (98,21%) dari target
280 unit.
Kegiatan Pengembangan Sumber Air dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan fisik berupa irigasi air permukaan dan irigasi air tanah. Pada
irigasi

air

permukaan

membangun/mengadakan:

dapat

Pompa

Air

digunakan
(Sentrifugal,

untuk
Turbin,

Submersible), bendung kecil, mesin pembangkit, bak penampung,
rumah pompa, pipa saluran (saluran tertutup) dan jaringan air
permukaan menuju lahan pertanian. Pada irigasi air tanah untuk
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membangun/ mengadakan : Pompa Air (Sentrifugal, Turbin,
Submersible), mesin pembangkit, bak penampung dan tower, rumah
pompa, sumur air tanah, pipa saluran dan jaringan air tanah menuju
lahan pertanian.
c. Kontribusi Kegiatan
Kontribusi yang dapat diberikan dari pelaksanaan kegiatan
pengembangan sumber air antara lain:
1) Terpenuhinya kebutuhan air irigasi untuk usaha hortikultura dari
pengembangan sumber air sebanyak 850 Ha (34 unit);
2) Terpenuhinya kebutuhan air irigasi untuk usaha perkebunan dari
pengembangan sumber air sebanyak 2.925 Ha (117 unit);
3) Terpenuhinya kebutuhan air untuk usaha peternakan, untuk air
minum/sanitasi dan atau kebun hijauan makanan ternak (HMT)
dari pengembangan sumber air sebanyak 124 unit;
4) Meningkatnya

jumlah

dan

pemahaman

petugas

dalam

pengembangan sumber air untuk irigasi.
d. Manfaat
Manfaat (benefit) yang diharapkan dari kegiatan Pengembangan
Sumber Air adalah:
1) Memanfaatkan potensi sumber air permukaan dan air tanah
sebagai sumber air irigasi; air minum & sanitasi untuk budidaya
ternak;
2) Meningkatkan ketersediaan air irigasi sehingga dapat menjamin
pasokan air dalam berusaha tani secara umum (tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
3) Meningkatkan luas areal tanam, indeks pertanaman dan
intensitas pertanaman dan produktivitas usaha tani;
4) Meningkatkan

produksi

pertanian,

pendapatan

dan

kesejahteraan petani.
5) Meningkatnya kesejahteraan petani dan ekonomi pedesaan.
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2.3. Pengembangan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim
a. Pelaksanaan Kegiatan Pusat
Subdit Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran
2014 mendapat alokasi sebesar Rp. 1.816.126.00,00 dan telah
terealisasi sebesar

Rp. 1.646.010.075,00 atau 90,63%. Uraian

pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
1) Bimbingan Kegiatan Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
Kegiatan Bimbingan Kegiatan Iklim, Konservasi Air dan
Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui beberapa sub kegiatan
antara lain: (a) Perbanyakan pedoman, (b) Perjalanan dalam
rangka koordinasi ke daerah menghadiri rapat dll, (c) Bimbingan
konservasi air dan antisipasi anomali iklim, (d) Pertemuan
penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan iklim, konservasi air
dan lingkungan hidup. Total anggaran kegiatan ini sebesar Rp.
487.095.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 434.542.225,00
(89,21%). Adapun uraian pelaksanaan masing-masing sub
kegiatan adalah sebagai berikut :
a) Perbanyakan Pedoman Teknis Pengembangan Konservasi
Air TA. 2014
Pedoman Teknis Pengembangan Konservasi Air telah
dicetak pada bulan Januari 2014 sebanyak 500 buku dan
telah didistribusikan ke daerah yang mendapat alokasi
kegiatan embung di 183 kabupaten/kota tersebar di 30
provinsi di Indonesia pada bulan Februari pada saat
pelaksanaan Rakornas.
b) Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi ke Daerah Menghadiri
Rapat
Perjalanan dalam rangka koordinasi kegiatan ke daerah
dilakukan dalam rangka menghadiri rapat-rapat koordinasi
terkait kegiatan iklim, konservasi air dan lingkungan hidup di
11 provinsi tersebar di 26 kabupaten/kota. Kegiatan ini
bertujuan

untuk

melakukan

koordinasi

dengan
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daerah/Kabupaten terkait kegiatan iklim, konservasi dan
lingkungan hidup atau kegiatan embung.
Daerah yang menjadi sasaran kegiatan
koordinasi dan Pengumpulan Data Banjir dan Kekeringan
antara lain : Provinsi Jawa Barat (Bogor, Bandung, Subang,
Depok, Bekasi, Kuningan, Purwakarta, Kerawang, dan
Indramayu), Jawa Tengah (Semarang, dan Kendal), Jawa
Timur (Gresik, Surabaya, Pasuruan), Kalimantan Timur
(Balikpapan),

Lampung

(Bandar

Lampung),

Banten

(Serang), Sumatera Barat (Padang, Lubuk Basung, Agam),
Riau (Rengat, Indragiri Hulu) NTT (Nagekeo), Sumatera
selatan (Palembang), dan DIY.
c) Bimbingan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim.
Perjalanan Bimbingan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali
Iklim dilakukan dalam rangka melaksanakan bimbingan
terkait kegiatan iklim, konservasi air dan lingkungan hidup di
10 provinsi tersebar di 21 kabupaten/kota.
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan bimbingan dengan
daerah/Kabupaten terkait kegiatan konservasi air dan
antisipasi anomali iklim .
Daerah

yang

menjadi

sasaran

kegiatan

bimbingan

konservasi air dan antisipasi anomali iklim antara lain :
Provinsi Jawa Barat (Tasikmalaya, Sukabumi, Garut,
Bandung, Bogor, Indramayu, Ciamis), DIY (Gunung Kidul),
Sulawesi Tengah (Palu), Riau (Pekan Baru, Indragiri Hulu),
Banten (Serang), Jawa Timur (Surabaya), Jawa Tengah
(Semarang), Bengkulu (Bengkulu), Sulawesi Selatan (Maros,
Barru, Bantaeng), DKI Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta
Selatan dan Jakarta Timur).
d) Pertemuan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Iklim, Konservasi Air Dan Lingkungan Hidup.
Pertemuan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Iklim,

Konservasi

Air

Dan

Lingkungan

Hidup

telah
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dilaksanakan di Hotel Ibis Bandung tanggal 30-31 Januari
2014. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk
membahas penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan
Subdit Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup Tahun
2014 dan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan.
2) Koordinasi Antisipasi Banjir dan Kekeringan pada Kegiatan
Konservasi Air dan Lingkungan Hidup.
Kegiatan

Koordinasi

Antisipasi

Banjir

dan

Kekeringan

dilaksanakan melalui beberapa sub kegiatan antara lain: (a)
Perjalanan dalam rangka koordinasi konservasi air dan
lingkungan hidup (b) Perjalanan koordinasi dalam rangka
antisipasi banjir dan kekeringan (c) Pengumpulan data banjir
dan

kekeringan

(d)

Pelatihan

GPS/GIS

dalam

rangka

pembuatan peta rawan banjir dan kekeringan. Total anggaran
kegiatan ini sebesar Rp. 348.365.000; terealisasi sebesar Rp.
298.453.750,00 (85,75%). Uraian pelaksanaan masing-masing
sub kegiatan adalah sebagai berikut:
a) Perjalanan dalam rangka koordinasi konservasi air dan
lingkungan hidup
Perjalanan tersebut dilaksanakan dalam rangka rapat-rapat
koordinasi terkait kegiatan iklim, konservasi air dan
lingkungan hidup di kabupaten/kota penerima manfaat yaitu
di 4 provinsi tersebar di 10 kabupaten/kota. Kegiatan ini
bertujuan

untuk

melakukan

koordinasi

dengan

daerah/kabupaten dalam rangka koordinasi terkait kegiatan
konservasi air dan lingkungan hidup. Daerah yang menjadi
sasaran kegiatan Koordinasikoordinasi konservasi air dan
lingkungan hidup antara lain : Provinsi Jawa Barat (Bogor,
Cirebon, Garut, Depok, Bandung, Tasikmalaya), Jawa Timur
(Pasuruan), Jawa Tengah (Kendal, Batang, Brebes),
Sumatera Utara (Toba Samosir).
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b) Perjalanan Koordinasi Dalam Rangka Antisipasi Banjir dan
Kekeringan.
Perjalanan dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan
koordinasi antisipasi banjir dan kekeringan yang terjadi di
beberapa wilayah di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk
melakukan koordinasi dengan daerah/kabupaten dalam
rangka

pelaksanaan

pengumpulan

data

banjir

dan

kekeringan.
Daerah yang menjadi sasaran kegiatan koordinasi dalam
rangka antisipasi banjir dan kekeringan antara lain: Provinsi
Jawa Barat (Cirebon, Bogor, Garut, Depok, Tasikmalaya,
Ciamis, Indramayu, Bandung), Banten (Serang), Jawa
Tengah (Kendal, Batang, Brebes, Pekalongan, Tegal),
Sumatera Utara (Toba Samosir), Jawa Timur (Pasuruan,
Lumajang), Sulawesi Barat (Mamuju), dan Sulawesi Selatan
(Makasar, Sidenrreng Rappang, Pangkajene).
Keluaran kegiatan ini terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan
hal-hal terkait dalam rangka antisipasi banjir dan kekeringan
di 7 provinsi tersebar di 21 kabupaten/kota.
c) Pengumpulan Data Banjir Dan Kekeringan.
Perjalanan Pengumpulan data banjir dan kekeringan
dilakukan dalam rangka menginventarisir daerah-daerah
yang mengalami kebanjiran dan kekeringan di tahun 2014.
Kegiatan ini bertujuan untuk pengumpulan data banjir dan
kekeringan di beberapa daerah selama tahun 2014.
Daerah yang menjadi sasaran kegiatan pengumpulan data
banjir dan kekeringan

antara lain:

Provinsi Banten

(Tangerang, Serang), Jawa Timur (Mojokerto, Bojonegoro,
Lumajang), Jawa Barat (Cirebon, Indramayu, Bogor), Jawa
Tengah (Pekalongan dan Tegal).
Keluaran kegiatan ini terkumpulnya data banjir dan
kekeringan di 4 provinsi yang tersebar di 10 kabupaten.
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d) Pelatihan GPS/GIS dalam rangka pembuatan peta rawan
banjir dan kekeringan.
Kegiatan pelatihan ini
peserta

pelatihan

bertujuan untuk membekali para

agar

mampu

mengoperasionalkan

GPS/GIS dalam mengukur suatu tempat/lokasi sehingga
dapat diketahui luas beserta titik koordinat lokasi dan lainnya.
Pelaksana kegiatan ini adalah Sub Direktorat Iklim,
Konservasi

Air

dan

Lingkungan

Hidup,

Direktorat

Pengelolaan Air Irigasi, Direktorat Jendral Prasarana dan
Sarana Pertanian dengan waktu pelaksanaan pada tanggal
26-27 Mei 2014 dilaksanakan di Hotel Haris Sentul Bogor
Jawa Barat. Peserta dikuti oleh staff lingkup Direktorat
Pengelolaan Air Irigasi sebanyak 25 orang.
e) Pembuatan Peta Rawan Banjir
Pembuatan peta rawan banjir tidak dapat dilaksanakan
karena terkendala adanya keterbatasan waktu dan tempat
karena kesibukan kegiatan Direktorat terkait persiapan
pelaksanaan

kegiatan

pemerintahan

baru.

Realisasi

kegiatan 0% dari dana yang tersedia Rp. 35.385.000.
3) Harmonisasi pola penanganan dampak perubahan iklim sektor
pertanian
Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa sub kegiatan antara
lain : (a) Perjalanan koordinasi dan persiapan kegiatan project
bantuan luar negeri, (b) Perjalanan dalam rangka koordinasi
terkait

dampak

perubahan

iklim,

(c)

Harmonisasi

pola

penanganan dampak perubahan iklim sektor pertanian, (d)
Koordinasi dan persiapan kegiatan project bantuan luar negeri.
Adapun uraian pelaksanaan masing-masing sub kegiatan
adalah sebagai berikut:
a) Perjalanan koordinasi dan persiapan kegiatan project
bantuan luar negeri.
Perjalanan tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan
kegiatan koordinasi dan persiapan project bantuan luar
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negeri dari Jepan (JICA). Kegiatan ini bertujuan untuk
melakukan

koordinasi

dengan

daerah/Kabupaten/JICA

dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan persiapan project
bantuan luar negeri dari Jepan (JICA) terkait persiapan
pelaksanaan TOT dan TOF.
Daerah yang menjadi sasaran kegiatan Koordinasi dan
Pengumpulan Data Banjir dan Kekeringan antara lain:
Provinsi Jawa Barat (Bogor, Cirebon, Tasikmalaya), Banten
(Serang Lebak, Pandeglang), Sumatera Barat (Pesisir
Selatan),

Jawa

Timur

(Pasuruan),

Sulawesi

Selatan

(Jeneponto, Maros, Bantaeng), Jawa Tengah (Purbalingga).
Keluaran

kegiatan

ini

terkoordinasinya

persiapan

pelaksanaan project bantuan luar negeri/(JICA) yaitu di 6
provinsi yang tersebar di 11 kabupaten.
b) Perjalanan

dalam

rangka

koordinasi

terkait

dampak

perubahan iklim sektor pertanian.
Perjalanan tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan
kegiatan koordinasi terkait penanganan dampak perubahan
iklim sektor pertanian dan yang relevan lainnya. Kegiatan ini
bertujuan

untuk

melakukan

koordinasi

dengan

daerah/Kabupaten dalam rangka penanganan dampak
perubahan iklim sektor pertanian dan yang relevan lainnya.
Daerah yang menjadi sasaran kegiatan koordinasi terkait
penanganan dampak perubahan iklim sektor pertanian dan
yang relevan lainnya antara lain: Provinsi Riau (Bengkalis,
Banten (Serang), Aceh (Banda Aceh), NTT (Kupang dan
TTS), Bengkulu, Jawa Timur (Surabaya), Sulawesi Tengah
(Palu dan Sigi), DIY, Bangka Belitung (Kepulauan Bangka).
Keluaran kegiatan ini terkoordinasinya penanganan dampak
perubahan iklim sektor pertanian dan faktor lain yang relevan
di 10 provinsi tersebar di 11 kabupaten.
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c) Harmonisasi Pola Penanganan Dampak Perubahan Iklim Sektor
Pertanian.
Tujuan diselenggarakannya pertemuan harmonisasi dampak
perubahan iklim ini adalah : i) mengharmonisasikan kegiatan
lingkup

Kementerian

Pertanian

dan

K/L

lain

dalam

mengantisipasi perubahan iklim pada tanaman pangan, dan ii)
koordinasi dan persiapan kegiatan project bantuan luar negeri
terkait dengan perubahan iklim.
Sasaran kegiatan ini antara lain : i) terkoordinasinya dan
terharmonisasinya informasi mengenai prakiraan iklim pada
sektor pertanian untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim
dan ii) tersusunnya rancangan program kegiatan bantuan luar
negeri sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan iklim yang
cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi kalender tanam
terpadu.
Keluaran

yang

diperoleh

dari

kegiatan

ini

adalah:

i)

pengembangan informasi iklim mendukung pertanian yang
secara online terhubung secara cepat dapat beradaptasi dengan
perubahan iklim yang cepat, yang terintegrasi dengan sistem
informasi kelender tanam terpadu , dan ii) tersusunya program
kegiatan

terkait dengan adaptasi perubahan iklim melalui

project bantuan luar negeri.
Pelaksanaan

Harmonisasi

Pola

Penanganan

Dampak

Perubahan Iklim telah dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu:
(1) Pertemuan Harmonisasi pada musim kemarau 2014
dilaksanakan pada tanggal 9-10 Mei

2014 bertempat di

Fave Hotel, Bogor Jawa Barat dengan tema “Rapat
Koordinasi

Pola

Harmonisasi

Peringatan

Dini

dan

Penanganan Dampak Perubahan Iklim”.
(2) Pertemuan langkah antisipasi dampak kekeringan 2014
dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2014 bertempat di RR.
Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian. GD. D Lt. 8, Jl.
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dengan agenda

bahasan Langkah Antisipasi Kekeringan Tahun 2014.
(3) Pertemuan

Harmonisasi

Pola

Penanganan

Dampak

Perubahan Iklim dalam rangka memasuki musim hujan 2014
dilaksanakan pada tanggal 23-24 Oktober 2014, bertempat
di Hotel Bumiwiyata, Depok Jawa Barat, agenda bahasan
“Rapat Koordinasi Pola Harmonisasi Peringatan Dini dan
Penanganan Dampak Perubahan Iklim”.
4) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Iklim, Konservasi Air dan
Lingkungan Hidup
Monitoring dan evaluasi kegiatan iklim, konservasi dan
lingkungan hidup di fokuskan pada monitoring dan evaluasi
kegiatan pengembangan konservasi air/embung di daerah pada
kawasan hortikultura, perkebunan dan petenakan. Tujuan dari
kegiatan

ini

perkembangan

adalah
dan

untuk
realisasi

memonitor

sejauh

pelaksanaan

mana
kegiatan

pengembangan konservasi air/embung di daerah sekaligus
mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan apakah sudah
dilaksanakan sesuai pedoman apa belum bahkan dampaknya
sejauh mana terhadap peningkatan hasil pertanian petani
sebagai penerima manfaat.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa sub kegiatan antara
lain: (a) monitoring konservasi air dan antisipasi anomali iklim,
dan (b) pengelolaan dan penyusunan laporan monitoring dan
evaluasi kegiatan konservasi dan antisipasi anomali iklim. Total
anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 144.600.000; terealisasi
sebesar Rp. 139.026.400,00 (96,15%).
Uraian pelaksanaan masing-masing sub kegiatan adalah
sebagai berikut :
(1) Monitoring Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim.
Perjalanan tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan
kegiatan monitoring konservasi air dan antisipasi anomali
iklim. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring
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Kegiatan

Konservasi

Air

dan

Antisipasi

Anomali

Iklim/Embung di daerah.
Daerah

yang

menjadi

sasaran

kegiatan

monitoring

konservasi air dan antisipasi anomali iklim antara lain:
Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Majalengka, Subang,
Bandung, Karawang dan Bogor), Provinsi Jawa Tengah
(Kabupaten Semarang, Brebes), Provinsi Jawa Timur
(Kabupaten Pasuruan), Provinsi Aceh (Banda Aceh),
Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Tengah dan Bandar
Lampung), Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten
Sumba
Asahan),

Barat),

Provinsi

Provinsi

Sumatera

Kalimantan

Utara
Timur

(Kabupaten
(Kabupaten

Samarinda), Provinsi Jambi (Kabupaten Muara Jambi),
Provinsi D. I Yogyakarta (Kabupaten Sleman), dan Provinsi
Sulawesi Utara (Kabupaten Minahasa Utara).
Keluaran kegiatan ini termonitornya Kegiatan Konservasi Air
dan Antisipasi Anomali Iklim/Embung di 11 provinsi tersebar
di 17 kabupaten/kota.
(2) Pengelolaan dan penyusunan laporan monitoring dan
evaluasi Kegiatan Konservasi dan Antisipasi Anomali Iklim.
Kegiatan

ini

dilakukan

dalam

rangka

melaksanakan

pengelolaan dan penyusunan laporan monitoring dan
evaluasi kegiatan konservasi dan antisipasi anomali iklim.
Kegiatan ini bertujuan untuk pengelolaan dan penyusunan
laporan monitoring dan evaluasi kegiatan konservasi dan
antisipasi anomali iklim.
Keluaran

kegiatan

ini

tersusunnya

laporan

kegiatan

monitoring dan evaluasi Kegiatan Konservasi Air dan
Antisipasi Anomali Iklim.
5) Capacity Development for Climate Change Adaptation Actions
in Actions in Agriculture and Other Relevant Sector
Kegiatan

Penyusunan

Kerja/Teknis/Program

Program

Capacity

dan

Development

Rencana
for

Climate
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Change Adaptation Actions in Agriculture and Other Relevant
Sectors merupakan kerjasama Kementerian Pertanian dengan
JICA dibawah koordinasi Bappenas/KemenPPN dengan periode
Juni 2013 s.d Oktober 2015. Adapun seluruh kegiatan
Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program
dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Air Irigasi dengan
melibatkan JICA, Bappenas, BMKG, Konsultan Ahli, Badan
Litbang dan Instansi Terkait yang tergabung dalam Tim Teknis
Kegiatan serta Pemerintah Daerah setempat yang menjadi Pilot
Project Kegiatan. Pelaksanaan kegiatan melalui anggaran Ditjen
PSP TA. 2014 dilaksanakan pada bulan Januari-Desember
2014. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa sub kegiatan
antara lain: (i) perjalanan dalam rangka Identifikasi Calon Petani
Proyek, (ii) perjalanan dalam rangka Koordinasi Program, (iii)
perjalanan dalam rangka Penyusunan Metode Penyuluhan
Peningkatan Kesadaran Petani terhadap Iklim di 4 provinsi (iv)
perjalanan dalam rangka Identifikasi Kebutuhan Penyusunan
Program Iklim, (v) perjalanan dalam rangka Monitoring Kegiatan
Pelatihan,

(vi)

Pertemuan

Koordinasi

dan

Sosialisasi

Pelaksanaan Proyek, (vii) Pertemuan Persiapan TOT Capacity
Development for Climate Change Adaptation Actions in
Agriculture and Other Relevant Sectors, (viii) Pertemuan
Koordinasi Dengan Instansi Terkait (BMKG, Litbang, SDA, PU).
Total anggaran kegiatan Capacity Development for Climate
Change Adaptation Actions in Agriculture and Other Relevant
Sectors sebesar Rp. 496.370.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
429.422.850,00 (86,51%).
Adapun uraian pelaksanaan masing-masing sub kegiatan
adalah sebagai berikut :
a) Perjalanan Dalam Rangka Identifikasi Calon Petani Proyek
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi calon
petani proyek dimana sebelumnya telah dilakukan Rapid
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Assesment terhadap calon lokasi proyek pada bulan Juni
2013.
Daerah yang menjadi sasaran kegiatan adalah: Provinsi
Jawa Timur (Kabupaten Pasuruan), Provinsi Jawa Barat
(Kabupaten Cirebon), Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten
Demak), Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Jeneponto).
Keluaran kegiatan ini terlaksananya program/kegiatan
identifikasi calon petani proyek di semua lokasi proyek yang
telah

disepakati

dalam

Amandemen

RoD

antara

Kementerian Pertanian dan JICA dibawah persetujuan
Bappenas/KemenPPN.
b) Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi Program
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi program
dengan

daerah

dalam

rangka

pelaksanaan

kegiatan

Capacity Development for Climate Change Adaptation
Actions in Agriculture and Other Relevant Sectors, dengan
bentuk kegiatannya adalah perjalanan maupun rapat
koordinasi.
Daerah yang menjadi sasaran kegiatan Koordinasi Program
antara lain: Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Pasuruan),
Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Cirebon), Provinsi Jawa
Tengah (Kabupaten Demak), Provinsi Sulawesi Selatan
(Kabupaten Jeneponto).
Keluaran kegiatan ini terkoordinasinya program/rangkaian
kegiatan yang akan dilaksanakan di 4 lokasi antara
pemerintah pusat, daerah dan instansi terkait.
c) Perjalanan Dalam Rangka Penyusunan Metode Penyuluhan
Peningkatan Kesadaran Petani Terhadap Iklim di 4 provinsi
Kegiatan

ini

dilaksanakan

untuk

menyusun

metode

penyuluhan peningkatan kesadaran petani terhadap iklim di
4 provinsi yang akan dilaksanakan di daerah sehingga dapat
terlihat desain rinci pelaksanaan kegiatan.
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Daerah yang menjadi sasaran kegiatan Penyusunan Metode
Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Petani Terhadap Iklim
Di 4 Provinsi antara lain : Provinsi Jawa Timur (Kabupaten
Pasuruan), Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Cirebon),
Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Demak), Provinsi
Sulawesi Selatan (Kabupaten Jeneponto).
d) Perjalanan

Dalam

Rangka

Identifikasi

Kebutuhan

Penyusunan Program Iklim.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan identifikasi
terhadap

kebutuhan

yang

diperlukan

sebagai

media

pendukung pada saat pelaksanaan program iklim, termasuk
didalamnya buku panduan, modul dan semacam alat peraga
sederhana.
Daerah

yang

menjadi

sasaran

kegiatan

Identifikasi

Kebutuhan Penyusunan Program Iklim antara lain : Provinsi
Jawa Timur (Kabupaten Pasuruan), Provinsi Jawa Barat
(Kabupaten Cirebon), Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten
Demak), Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Jeneponto).
e) Perjalanan Dalam Rangka Monitoring Kegiatan Pelatihan.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan monitoring
terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan, baik itu berupa
rangkaian kegiatan Training of Trainers (ToT) maupun
kegiatan Training of Farmers (ToF) yang berlangsung di 4
provinsi.
Daerah yang menjadi sasaran kegiatan Monitoring Kegiatan
Pelatihan antara lain: Provinsi Jawa Timur (Kabupaten
Pasuruan), Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Cirebon),
Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Demak), Provinsi
Sulawesi Selatan (Kabupaten Jeneponto).
f) Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Proyek.
Pertemuan ini dilaksanakan untuk mengkoordinasikan dan
mensosialisasikan pelaksanaan proyek di daerah sebelum
pelaksanaan kegiatan pelatihan dimulai.
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Daerah yang menjadi sasaran Kegiatan Koordinasi dan
Sosialisasi Pelaksanaan Proyek antara lain: Provinsi Jawa
Timur

(Kabupaten

Pasuruan),

Provinsi

Jawa

Barat

(Kabupaten Cirebon), Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten
Demak), Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Jeneponto).
Output dari pertemuan ini diharapkan adanya koordinasi
yang baik antara Pemerintah Pusat (Tim Teknis Kementan),
JICA, Pemerintah Daerah (Tim Teknis Provinsi/Kabupaten),
konsultan dan instansi terkait lainnya. Selain itu diharapkan
pula dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan dapat memberi
pandangan

terhadap

pentingnya

mengikuti

pelatihan

sebagai upaya peningkatan adaptasi terhadap dampak
perubahan iklim dalam menyelamatkan ketahanan pangan
nasional, terutama produksi beras.
g) Pertemuan Persiapan TOT Capacity Development for
Climate Change Adaptation Actions in Agriculture and Other
Relevant Sectors.
Kegiatan

ini

dilaksanakan

mempersiapkan

sebagai

pelaksanaan

tahapan

TOT

untuk

diantaranya

mempersiapkan peserta pelatihan, waktu dan tempat
pelaksanaan, materi, narasumber, lokasi kunjungan dan
perlengkapan

peserta

sampai

pada

akomodasi

dan

konsumsi pada saat pelaksanaan. Adapun keseluruhan
biaya tersebut dibebankan pada anggaran JICA.
Daerah yang menjadi sasaran kegiatan Persiapan TOT
Capacity Development for Climate Change Adaptation
Actions in Agriculture and Other Relevant Sectors antara lain
: Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Pasuruan), Provinsi Jawa
Barat

(Kabupaten

Cirebon),

Provinsi

Jawa

Tengah

(Kabupaten Demak), Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten
Jeneponto).
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h) Pertemuan Koordinasi Dengan Instansi Terkait (BMKG,
Litbang, SDA, PU)
Kegiatan Pertemuan Koordinasi dengan Instansi Terkait
(BMKG, Litbang, SDA, PU) ini dilaksanakan agar rangkaian
kegiatan yang akan dilaksanakan dapat tepat guna dan tidak
saling tumpang tindih.
Daerah

yang

menjadi

sasaran

kegiatan

Pertemuan

Koordinasi Dengan Instansi Terkait (BMKG, Litbang, SDA,
PU) antara lain: Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Pasuruan),
Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Cirebon), Provinsi Jawa
Tengah (Kabupaten Demak), Provinsi Sulawesi Selatan
(Kabupaten Jeneponto).
Permasalahan yang dihadapi dari Kegiatan Penyusunan
Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program Capacity
Development for Climate Change Adaptation Actions in
Agriculture and Other Relevant Sectors diantaranya :
(1) Waktu pelaksanaan kegiatan Rapid Assesment sebagai
tahap awal penentuan lokasi pilot project yang terlalu
lama.
(2) Terjadinya

pergantian

tenaga

ahli

JICA

yang

berpengaruh terhadap tertundanya jadwal pelaksanaan
program yang telah disepakati dalam MoU kerjasama
Kementan (Dit. PAI) dengan JICA.
(3) Kurangnya komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan, hal
ini disinyalir oleh kurangnya personil yang menjadi
penghubung antara Kementan, JICA dan Tenaga Ahli.
(4) Keterbatasan informasi terkait jumlah anggaran yang
disediakan oleh JICA disetiap rangkaian kegiatan ToT
maupun ToF di lokasi proyek.
(5) Adanya perubahan dari item pelaksanaan kegiatan yang
telah disetujui yang mempengaruhi sasaran akhir yang
diinginkan.
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b. Pelaksanaan Kegiatan Daerah
Kegiatan Pengembangan Konservasi Air/Antisipasi Anomali Iklim
merupakan kegiatan yang difokuskan untuk melakukan konservasi
air dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan sumber air di
tingkat usaha tani sebagai suplesi air irigasi untuk tanaman
hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan memilih 2 (dua) kegiatan utama yaitu : 1).
Pengembangan Embung, melalui mekanisme Bantuan Sosial
dengan satuan biaya Rp. 2.500.000,00.
Pengembangan

Konservasi

Air/Antisipasi

dilaksanakan dengan rencana sebanyak

Anomali

Iklim

9.600 unit, target

anggaran Rp. 24.000.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember
2014 telah terealisasi Rp. 24.000.000.000,00 (100%) dari total
anggaran Rp. 24.000.000.000,00 dan realisasi fisik mencapai 9.504
unit (99%).
1) Kontribusi Kegiatan
Pengembangan Konservasi Air/Antisipasi Anomali Iklim melalui
pengembangan embung/dam parit berkontribusi terhadap
penyediaan sumber air bagi hortikultura, peternakan dan
perkebunan secara agronomis memberikan dampak pada
peningkatan produktifitas tanaman.
2) Manfaat/benefit
Pengembangan Konservasi Air/Antisipasi Anomali Iklim dapat
meningkatkan ketersediaan air untuk usaha pertanian (sebagai
suplesi

irigasi),

sehingga

peningkatan luas lahan
produktifitas

lahan,

dan

dapat
yang

berpengaruh

dapat diairi,

penurunan

resiko

terhadap

peningkatan
terjadinya

kekeringan/kebanjiran.
2.4. Pemberdayaan Kelembagaan
a. Pelaksanaan Kegiatan Pusat
1) Pameran dan Penilaian Kinerja Perkumpulan Petani Pemakai
Air (P3A) dan Gabungan /Induk Perkumpulan Petani Pemakai
Air (GP3A/IP3A)
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Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Air mulai
pada Bulan Januari-Desember 2014, dengan beberapa sub
kegiatan antara lain: (a) Pameran dan Penilaian Kinerja
Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A/IP3A) Tingkat Nasional
Tahun 2014; (b) Bimbingan Pemberdayaan Kelembagaan
Petani Pemakai Air; (c) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Kelembagaan Petani Pemakai Air; (d) Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air. Sampai dengan
31 Desember 2014 anggaran sebesar Rp 2.107.570.000,00
telah terealisasi sebesar Rp. 1.785.120.591,00 (84,70%).
Adapun uraian pelaksanaan masing-masing sub kegiatan
adalah sebagai berikut :
a) Pameran

dan

Penilaian

Kinerja

Perkumpulan

Petani

Pemakai Air (GP3A/IP3A) Tingkat Nasional Tahun 2014
Rincian pelaksanaan kegiatan adalah :
(1) Pelaksanaan Lomba di Bandung, Jawa Barat tanggal 2629 Agustus 2014.
(2) Diikuti oleh 25 kelompok P3A dan 14 kelompok GP3A dari
25 provinsi
(3) Peserta lomba adalah wakil terbaik dari seleksi yang telah
dilaksanakan pada Tingkat Provinsi.
(4) 5 (lima) nominator terbaik kelompok P3A Nasional Tahun
2014 adalah :
(a) P3A Sejahtera, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi
Selatan;
(b) P3A Ampang Ngarai, Kota Solok, Provinsi Sumatera
Barat;
(c) P3A Tirto Tinoto, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa
Timur;
(d) P3A Balen Seneng, Kabupaten Lombok Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Barat;
(e) P3A Triguna Tirta, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi
DI. Yogyakarta
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(5) Lima nominator terbaik kelompok GP3A Nasional Tahun
2014 adalah :
(a) GP3A Patut, Kabupaten Lombok Timur,

Provinsi

Nusa Tenggara Barat;
(b) GP3A

Tirta

Manunggal

Karsa,

Kabupaten

Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
(c) GP3A Gerogak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
(d) GP3A Sipakainge, Kabupaten Bone, Provinsi Slawesi
Selatan;
(e) GP3A Bandar Sidoras Kanan,

Kabupaten Deli

Serdang, Provinsi Sumut.

b) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Petani.
Identifikasi data Perkumpulan Petani Pemakai Air wilayah
Sulawesi merupakan rekapitulasi data Perkumpulan Petani
Pemakai Air (P3A) se-Indonesia, yang meliputi jumlah P3A
ditingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa; kondisi
lahan

(luasan

Kelompok/P3A

lahan

kelompok),

(sudah

berbadan

status

hukum

hukum

atau

belum

berbadan hukum) yang ada di wilayah Sulawesi.
Bentuk

Pelaksanaan

Kegiatan

Validasi

Data

dan

Penyusunan Hasil Identifikasi Profil Kelembagaan P3A
Wilayah Sulawesi adalah :
(1) Data lokasi, meliputi Daerah Irigasi, desa, kecamatan,
kabupaten dan provinsi
(2) Data nama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
(3) Nama Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air
(4) Jumlah anggota dalam satu kelompok
(5) Luas Lahan Kelompok ( dalam Ha)
(6) Status Hukum Kelompok
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2) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan
Petani Pemakai Air.
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan
Petani Pemakai Air dilakukan meliputi kegiatan perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian, yaitu:
a) Perencanaan meliputi pemilihan lokasi, sosialisasi, rencana
pembiayaan (penggunaan dana), dukungan dari pemerintah
daerah setempat dan lain-lain.
b) Pelaksanaan meliputi kegiatan persiapan, penyusunan
rencana kegiatan, organisasi, tugas dan fungsi pelaksana,
pelaksanaan kegiatan fisik, partisipasi dari penerima manfaat
(perkumpulan petani pemakai air / P3A) dan lain-lain.
c) Pengendalian dan pengawasan meliputi peran pengawasan,
teknis pelaksanaan pekerjaan fisik, pelatihan dan lainnya.
3) Bimbingan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air.
Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Pemberdayaan Kelembagaan
Petani Pemakai Air

adalah menghasilkan Buku Pedoman

Teknis Pemberdayaan Kelembagaan. Buku Pedoman Teknis
Pemberdayaan

Kelembagaan

disusun

untuk

memenuhi

kebutuhan para petugas pelaksana kegiatan Pemberdayaan
Kelembagaan, baik di pusat maupun sebagai acuan teknis
dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi.
Ruang lingkup pedoman ini disusun sesederhana mungkin dan
hanya memuat hal-hal yang bersifat praktis dengan harapan
mudah dipahami. Pedoman teknis ini mencakup beberapa
informasi yang meliputi:
a) Ruang Lingkup dan Metode Pelaksanaan Kegiatan
(1) Ruang Lingkup Kegiatan
(2) Persyaratan Lokasi dan Petani/Kelompok
(3) Metode Pelaksanaan
(4) Pembiayaan
b) Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air
(1)

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
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(2)

Pelatihan Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan

c) Pengelolaan Irigasi Partisipatif
(1)

Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

(2)

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

(3)

Pendanaan/Bentuk Belanja bantuan Sosial

b. Pelaksanaan Kegiatan Daerah
1) Alokasi

dan

Pelaksanaan

Kegiatan

Pemberdayaan

Kelembagaan.
Sesuai dengan DIPA TA. 2014 target pelaksanaan kegiatan
Pemberdayaan Kelembagaan melalui dana Tugas Pembantuan
sebanyak 500 unit. Anggaran yang disediakan adalah Rp.
40.000.000.000,00. Dana yang diberikan dalam kegiatan
Pemberdayaan Kelembagaan adalah Rp. 80.000.000,00 per
unit yang sebagian besar merupakan Dana Bantuan Sosial.
Penggunaan

dana

Bantuan

Sosial

tersebut

hanya

diperbolehkan untuk pembelian bahan material sebesar Rp.
60.000.000,00 yang merupakan kegiatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif (PIP) dan tidak diperbolehkan untuk membayar upah
pekerja. Sedangkan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00
dilaksanakan secara swakelola berupa penyusunan Profil
Ekonomi

dan

Teknik

dan

Kelembagaan dan

Pelatihan

penguatan Kelembagaan.
Dari 500 (lima ratus) unit kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan
Tahun 2014, terealisasi sebannyak 499

unit (99.80%).

Anggaran kegiatan yang disalurkan sebesar Rp. 39.920.000.000
sampai akhir tahun anggaran terserap 99.80 %. Pelaksanaan
kegiatan pada 30 (tiga puluh) provinsi dan 236 kabupaten.
Pada

prinsipnya,

bansos

kegiatan

Pengelolaan

Irigasi

Partisipatif adalah pembangunan konstruksi sarana irigasi, yang
dilaksanakan

oleh

kelompok

penerima

manfaat

secara

partisipatif. Pada umumnya konstruksi bangunan yang dibuat
adalah jaringan irigasi (saluran pembawa) ditingkat usahatani.
Bentuk pelaksanaan fisiknya adalah :
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a) Lining saluran
b) Normalisasi saluran
c) Rehabilitasi/Pembuatan box bagi
d) Pembangunan jaringan irigasi tertutup (menggunakan pipa)
Pelaksanaan
gaji/upah.

Kegiatan

Partisipatif

Penggunaan

anggaran

tidak

ada

adalah

komponen

hanya

pada

pengadaan material. Adapun lokasi pelaksanaan konstruksi
dengan pelaksanaan pemberdayaan adalah pada lokasi yang
sama. Hal ini perlu ditekankan karena masih terjadi salah
persepsi bahwa kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif dan
Pemberdayaan Kelembagaan pada lokasi yang berbeda.
Kegiatan Swakelola Pemberdayaan Kelembagaan Petani
Pemakai Air yang dilaksanakan berupa :
a) Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan
b) Pelatihan Penguatan Kelembagaan
Kabupaten

Ketapang

Provinsi

Kalimantan

Barat

adalah

kabupaten yang tidak melaksanakan kegiatan dengan alasan
karena pengurangan anggaran dan telah disampaikan pada
petani dan dinas pertanian kekurangan tenaga pelaksana
(hanya 2-3) disamping itu dana APBD yang dikelola Kabupaten
Ketapang sudah besar.
2) Konstribusi Kegiatan
Kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif memberikan konstribusi
pada peningkatan produksi padi dengan estimasi bahwa satu
unit kegiatan PIP dapat mengairi luas lahan 60 Ha, sehingga
dengan rencana 500 unit dan terlaksana 499 unit, maka dapat
memperbaiki luas layanan ± 29.940,00 Ha. Kontribusi kegiatan
Pengelolaan Irigasi Partisipatif dalam pemenuhan kebutuhan
pangan/padi ± 38.230 ton GKG.
3) Keluaran (Output)
Output yang diharapkan dari kegiatan Pengembangan Jaringan
Irigasi adalah :
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a) Tersusunnya dan tersosialisasinya pedoman teknis bagi
petugas lapangan dalam pelaksanaan Pemberdayaan
Kelembagaan.
b) Teridentifikasinya data dan informasi mengenai potensi
Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air dan kondisi
jaringan irigasi di beberapa wilayah.
c) Terbinanya stakeholder di daerah terkait Pemberdayaan
Kelembagaan.
d) Terehabilitasinya Jaringan Irigasi seluas 29.940,00 Ha dari
target seluas 30.000,00 Ha di 30 provinsi.
4) Manfaat (benefit)
a) Meningkatkan kemandirian dan kemampuan P3A atau
Kelompok Tani dalam Pengelolaan Irigasi Partisipatif
b) Meningkatnya fungsi layanan jaringan irigasi di tingkat
tersier dan tingkat usaha tani
c) Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian melalui
peningkatan Intensitas Pertanaman (IP) dan Perluasan
Areal Tanam (PAT) di tingkat tersier/tingkat usaha tani.
2.5. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Dana PHLN
Water Resources and Irrigation Sector Management Program
(WISMP)-2 TA. 2014
Berdasarkan target kegiatan yang telah disusun dalam Annual Work
Plan (AWP) Program WISMP TA. 2014 oleh pusat, provinsi dan
kabupaten. Realisasi penyerapan keuangan baik yang bersumber dari
dana loan maupun GOI di pusat, provinsi maupun kabupaten untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :
Tabel 11. Realisasi Penyerapan Dana TA.2014
DPA/DIPA

Pertanian
NPIU
Ditjen PSP
Loan +
RMP
RM
Diperta.
Provinsi
Diperta.
Kabupaten

Realisasi DPA

Loan

APBD/APBN

Total

Loan

APBD/APBN

Total

5,362,500,000

4,587,500,000

9,950,000,000

241,532,625

1,712,018,575

1,953,551,200

5,362,500,000

1,787,500,000
2,800,000,000

7,150,000,000
2,800,000,000

241,532,625

62,232,025
820,472,700

303,764,650
820,472,700

1,815,560,000

2,559,610,166

4,375,170,166

692,659,532

1,812,265,865

25,533,014,162

9,446,545,433

34,979,559,595

10,036,870,479

3,559,698,496

Persentase
APBD
Loan /APBN Total
4.50

37.32

19.63

2,504,925,397

38.15

70.80

57.25

13,596,568,975

39.31

37.68

38.87
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DPA/DIPA

Pertanian

Total
Daerah
Total
Daerah +
Pusat

Realisasi DPA

Persentase
APBD
Loan /APBN Total

Loan

APBD/APBN

Total

Loan

APBD/APBN

Total

27,348,574,162

12,006,155,599

39,354,729,761

10,729,530,011

5,371,964,361

16,101,494,372

39.23

36.77

40.91

32,711,074,162

16,593,655,599

49,304,729,761

10,971,062,636

7,083,982,936

18,055,045,572

33.54

42.69

36.62

a. Realisasi Kegiatan Pusat
1) Realisasi Anggaran WISMP II
a) Realisasi anggaran Kegiatan WISMP II tahun 2014 di Pusat
sampai

dengan

bulan

Desember 2014

sebesar

Rp.

3.658.702.904,00 (43,13%) dari target Rp. 8.482.100.000,00
(terdiri dari loan sebesar Rp. 6.072.075.000,00, dana
pendamping sebesar Rp. 2.024.025.000,00) dan Rupiah
Murni Rp. 386.000.000,00.
b) Realisasi anggaran Kegiatan WISMP II tahun 2014 di daerah
yang

dilaksanakan

dengan

mekanisme

on

granting

(menggunakan mekanisme penerusan hibah dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah) pada 14 provinsi dan 101
kabupaten sampai dengan Bulan Desember 2014 sebesar
Rp.

28.247.965.492,00

52.923.545.565,00

(53.38%)

(terdiri

dari

dari
loan

target

Rp.

sebesar

Rp.

37.751.427.808,00 dan dana parallel financing sebesar Rp.
15.172.117.757,00).
2) Mobilisasi Tenaga Ahli Konsultan ASIM
Berdasarkan

Kontrak

No.

09/PPK.PSP.3/Kontrak/04/2014

tanggal 3 April 2014 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.
8.1/PPK.PSP.3/SPMK/04/2014 tanggal 8 April 2014 pada
Pekerjaan Jasa Konsultan Agricultural Support for Irrigation
Management (ASIM) WISMP II, PT Amurwa International JV.
sudah melaksanakan mobilisasi tenaga ahli sebagai berikut:
a) Di Pusat sesuai kontrak terdiri dari 4 orang konsultan, 2 orang
sudah sesuai dengan kontrak yaitu Team Leader/Expert in
Agriculture

dan

Monitoring

and

Evaluation

Expert),

sedangkan 2 orang tidak sesuai dengan kontrak, yaitu
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Tenaga Ahli Rural Institutional Development dan Tenaga Ahli
Enviromental & Climate Change Adaptation, sehingga harus
dilakukan pergantian.
b) Tenaga Ahli Rural Institutional Development

sudah

dimobilisasi pada tanggal 11 Juli 2014 dan Tenaga Ahli
Enviromental & Climate Change Adaptation telah diusulkan
sebanyak 4 kali namun belum memenuhi syarat baik
administrasi maupun teknis. PT. Amurwa International JV.
telah mengusulkan kembali nama calon tenaga ahli iklim atas
nama Dr. Dimyati Nangju, berdasarkan hasil verifikasi oleh tim
verifikator secara administratif sudah memenuhi syarat, tetapi
secara teknis masih diperlukan paparan dari calon konsultan
terkait pemahaman tupoksi yang akan dilaksanakan sebagai
konsultan.
c) Di regional provinsi, Tenaga Ahli Sub-Profesional Provinsi
sejumlah 8 orang; 6 orang sesuai dengan kontrak dan telah
dimobilisasi pada tanggal 28 April 2014 di 6 (enam) lokasi
yaitu: Padang, Bandung, Semarang, Makasar, Palu dan
Mataram. Sebanyak 2 (dua) orang
kontrak,

sudah

dilakukan

tidak sesuai dengan

penggantian,

yaitu

regional

Surabaya tanggal 21 Agustus 2014 dan regional Medan
tanggal 16 Desember 2014.
d) Di regional kabupaten, Tenaga Sub-Profesional Kabupaten
sejumlah 47 orang, 24 orang sesuai dengan kontrak. 23 orang
tidak sesuai dengan kontrak dan harus dilakukan pergantian.
Adapun proses mobilisasi/pergantian adalah sebagai berikut:
(1) Pada Bulan Juli dimobilisasi 23 orang
(2) Pada Bulan Agustus dimobilisasi 10 orang
(3) Pada Bulan Oktober dimobilisasi 12 orang
(4) Dan pada Bulan Desember dimobilisasi 5 orang
(5) Mobilisasi Personil Sub Profesional kabupaten Lampung
Utara an. Yulinawati tidak disetujui oleh Direktur
Pengelolaan Air Irigasi oleh karena KPIU Dinas Pertanian
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Kabupaten Lampung Utara tidak bersedia melaksanakan
kegiatan WISMP.
(6) Tenaga

Sub-Profesional

kabupaten

mengalami

perubahan berulang kali, baik personal maupun lokasi
/base sehingga harus dilakukan reposisi/pergantian.
(7) Berdasarkan evaluasi sampai dengan saat ini, masih
terdapat 1 orang DSP yang belum dimobilisasi untuk
Kabupaten Purwakarta dan Subang, dan 1 orang yang
tidak aktif di Kabupaten Barru dan Pangkep.

3) Laporan Hasil Pekerjaan Konsultan
Laporan Hasil Pekerjaan Konsultan yang harus disiapkan sampai
dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan
kontrak adalah : (1) Laporan Pendahuluan; (2) Laporan Bulanan;
(3) Laporan Kuartal dan Laporan Semester I penyampaian
laporan tersebut kepada Direktur Pengelolaan Air Irigasi meliputi:
a) Laporan Pendahuluan Bahasa Indonesia tanggal 29 Agustus
2014, bahasa Inggris tanggal 22 September 2014.
b) Laporan Bulanan, periode 14 April -13 Mei dan periode 14 Mei
- 13 Juni 2014 telah diserahkan Konsultan ke Direktur
Pengelolaan Air Irigasi serta laporan kwartal 1 periode 14 Mei
– 13 Juli 2014 tanggal 4 September 2014, periode JuliAgustus 2014 pada bulan Oktober 2014.
c) Laporan semester 1 periode Mei – Oktober 2014, tanggal 24
Desember 2014.
d) Pedoman/manual/Modul Sub Komponen B1 dan B3, tanggal
24 Desember 2014.
b. Realisasi Kegiatan Daerah
1) Kinerja Konsultan
Berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap konsultan, bahwa
kinerja konsultan belum berjalan optimal sesuai dengan kontrak
baik secara teknis maupun administratif. Hal ini dapat dilihat
dengan adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan seperti
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mobilisasi tenaga ahli baik di Pusat maupun Regional,
penyampaian laporan-laporan sebagai output konsultan dan
keterlambatan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.
Direktorat PAI untuk meningkatkan kinerja konsultan telah
melakukan beberapa upaya :
a) Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh konsultan di 3 lokasi
yaitu: Wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Nusa
Tenggara.
b) Teguran secara lisan dan tertulis kepada Direktur Utama PT.
Amurwa International mewakili perusahaan konsorsium dan
kepada

Tim

Leader

untuk

segera

menindaklanjuti

permasalahan-permasalahan yang ada
c) Menyampaikan surat permohonan kepada Inspektorat II Itjen
Kementan agar dapat melakukan pengendalian terhadap
pelaksanaan pekerjaan konsultan ASIM.
2) Keterlambatan Pengajuan penagihan kegiatan Pertemuan
Teknis.
Pertemuan Teknis Monitoring dan Evaluasi Kegiatan WISMP
dilaksanakan di Hotel Pangrango Bogor pada tanggal 24-26
November 2014 dengan kontrak SPK terhadap Hotel Pangrango
tanggal 10 November 2014.
Keterlambatan Pengajuan penagihan terhadap kegiatan ini
disebabkan karena keterlambatan pengajuan penagihan dari
pihak penyedia/Hotel Pangrango kepada Pejabat Pembuat
Komitmen. Upaya terhadap keterlambatan tersebut, PPK
Direktorat Pengelolaan Air Irigasi atas nama Kuasa Pengguna
Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
telah menyampaikan surat permohonan dispensasi Pengajuan
SPM-LS dan data kontrak melebihi batas waktu kepada Kepala
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.
pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 berkas pengajuan
SPM-LS telah dimasukan ke KPPN.
3) Pengajuan Penagihan Termin Konsultan ASIM.
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a) Penagihan Termin 1 periode April-Mei 2014 dan termin 2
periode Juni-Juli 2014 disampaikan ke Direktur Pengelolaan
Air Irigasi pada tanggal 13 November 2014 dan diverifikasi
oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, dan telah
diterima laporan pekerjaan konsultan oleh Tim pada tanggal
28 November 2014. Sebagai Berita Acara Penerimaan Hasil
Pekerjaan dan telah dilampirkan sebagai berkas pengajuan
ke KPPN dan telah diajukan ke KPPN per tanggal 22
Desember 2014.
b) Penagihan Termin 3 periode Agustus-September 2014 dan
termin 4 periode Oktober-November 2014 disampaikan ke
Direktur Pengelolaan Air Irigasi pada tanggal 15 Desember
2014 dan telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa dan Penerima
Hasil Pekerjaan, namun sampai dengan saat ini masih banyak
kelengkapan dokumen administrasi yang harus diperbaiki.
Saat ini, pihak perusahaan belum dapat menyelesaikan
dokumen secara

lengkap sampai batas waktu

akhir

pengajuan ke KPPN tanggal 23 Desember 2014.
2.6. Permasalahan dan Rencana Aksi
a. Permasalahan
1) Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi
a) Adanya pemotongan dan penghematan alokasi di daerah,
sehingga perlaksanaan kegiatan terhambat dan terlambat.
b) Adanya beberapa kabupaten yang melakukan revisi dan
realokasi

kegiatan,

sehingga

pelaksanaan

kegiatan

terlambat. Hal ini dikarenakan tidak siapnya calon lokasi
atau tidak sesuainya calon lokasi sehingga perlu direalokasi.
c) Dengan adanya keterkaitan antara pelaksanaan kegiatan
dan faktor iklim seperti banjir dan perubahan musim tanam,
menyebabkan
pelaksanaan

tertundanya
kegiatan

dan

tersebut.

terlambatnya
Karena

dalam

umumnya

pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi
dilaksanakan menunggu setelah panen.
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d) Adanya perubahan struktur organisasi/SOTK dan mutasi
petugas daerah berdasarkan PP 41, sehingga memerlukan
perubahan SK Pengelola dan pengadministrasian lainnya,
sehingga

dalam

pelaksanaan

kegiatan

mengalami

keterlambatan.
e) Perbedaan Pemahaman prosedur dan administrasi kegiatan
pada beberapa daerah memperlambat jadwal kegiatan yang
sudah direncanakan sebelumnya.
f) Laporan yang disampaikan oleh daerah, pada umumnya
tidak

menginformasikan

manfaat

(benefit)

sesudah

dilaksanakan kegiatan dan juga laporan teknis. Data ini
sebenarnya sangat penting didalam upaya untuk evaluasi
kebijakan selanjutnya.
2) Kegiatan Pengembangan Sumber Air
a) Adanya revisi POK di beberapa lokasi yang mengakibatkan
keterlambatan pelaksanaan pengembangan sumber air.
b) Kegiatan pengembangan sumber air di beberapa lokasi tidak
dapat dilaksanakan dengan alasan tidak menemukan lokasi
ideal

pengembangan

sumber

air,

kekurangan

waktu

pelaksanaan (setelah revisi DIPA), tidak tercantumnya
alokasi kegiatan di dalam POK daerah, kurangnya alokasi
anggaran per unit, atau karena adanya pergantian petugas
penanggung jawab kegiatan.
c) Arus pelaporan dari kabupaten/kota ke provinsi belum begitu
lancar sehingga laporan dari provinsi ke pusat menjadi
tersendat.
d) Beberapa daerah tidak memberikan laporan, baik laporan
secara online maupun laporan bulanan dan laporan akhir.
3) Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim.
a) Dalam penentuan CP/CL pada lokasi yang ditentukan, masih
ada yang belum mengacu pada pedoman teknis.
b) Tingkat spesifikasi teknis bangunan masih rendah.
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c) Sebagian daerah tidak menyediakan dana untuk pembuatan
desain sederhana.
d) Beberapa daerah, kemampuan SDM dalam melaksanakan
kegiatan tersebut masih kurang (terutama dalam melakukan
SID) sehingga hasil bangunan yang telah dilaksanakan
dibeberapa lokasi kurang optimal.
e) Sebagian

daerah

tidak

menyediakan

dana

untuk

pelaksanaan verifikasi lokasi dan kekurangan jumlah
petugas/personil untuk melakukan verifikasi lokasi.
f) Keterlambatan transfer dana ke kelompok tani (umumnya
akhir Juli 2014).
4) Kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
a) Sebagian daerah (kabupaten) petugas atau pembina kurang
memahami apa sesungguhnya pengertian dan makna
kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP), sehingga
dalam

implementasinya

sering

mengalami

kesulitan

terutama dalam melakukan sosialisasi maupun dalam
persiapan dan pelaksanaan.
b) Beberapa lokasi ada kecenderungan penempatan dan
pelaksanaan kegiatan kurang memperhatikan tujuan awal
kegiatan, sehingga pelaksanaan hanya untuk pencapaian
target pelaksanaannya saja.
c) Kegiatan

Pengelolaan

Irigasi

Partisipatif

sebenarnya

merupakan suatu aktifitas yang sudah lama dilakukan oleh
petani/kelompok tani/P3A dengan prinsip gotong-royong,
tetapi

dibeberapa

daerah

dengan

kondisi

budaya

masyarakatnya yang kurang mengenal prinsip gotongroyong (seperti di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan
Tengah) hal ini merupakan hal baru, selain itu diharuskan
ada partisipasi (sharing) dari petani antara lain dalam bentuk
material ataupun tenaga.
d) Kesulitan memperoleh data dan informasi pelaksanaan
kegiatan di daerah, yang disebabkan oleh daerah tidak
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konsisten terhadap pedoman teknis yang telah disusun. Hal
ini dapat dilihat dari kontinunya laporan Satker Kabupaten ke
Pusat dalam hal ini ke Direktorat Pengelolaan Air Irigasi.

5) Kegiatan WISMP-2 TA. 2014
a) Rendahnya realisasi anggaran di pusat diakibatkan karena:
(1) Alokasi anggaran di Pusat sebesar Rp. 8.482.100.000,00
sebagian besar merupakan dana untuk konsultan ASIM
yaitu sebesar Rp. 6.186.000.000,00 dan dana untuk
Kegiatan

Sekretariat

NPIU

sebesar

Rp.

2.296.100,000,00.
(2) Sejak penandatanganan kontrak pada Bulan April 2014,
uang muka kerja baru bisa ditarik konsultan pada 9
September 2014 sebesar Rp. 1.406.275.500,00.
(3) Penarikan dana yang ditargetkan satu kali dalam dua
bulan sesuai dengan kontrak, baru bisa dilaksanakan
sebanyak dua kali penarikan (penarikan pertama dan
kedua periode April–Mei dan Juni-Juli sebesar Rp.
692.167.469,00) dilaksanakan pada Bulan Desember
2014. Sedangkan untuk penarikan ketiga dan keempat
periode Agustus–September dan Oktober-November
yang rencananya sebesar Rp. 1.466.184.935,00 tidak
bisa ditarik oleh karena ketidaksiapan konsultan dalam
menyiapkan laporan/bukti pertanggungjawaban kegiatan.
b) Rendahnya realisasi anggaran di daerah diakibatkan karena:
(1) Mekanisme on granting yang harus menyediakan dana
pra financing menyulitkan cash flow APBD daerah.
(2) Proses reimbursement yang rumit dan berakhir paling
lambat setiap tanggal 5 Desember menyulitkan daerah
untuk merealisasikan kegiatan, khususnya bagi daerah
yang baru mengaokasikan kegiatan WISMP pada APBDPerubahan.
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(3) Beberapa provinsi dan kabupaten belum mengalokasikan
anggaran WISMP dalam DPA TA. 2014

b. Rencana Aksi
1) Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi
a) Pelaksanaan kegiatan sebaiknya sesuai dengan jadwal
perencanaan

awal

sehingga

dapat

meminimalkan

keterlambatan dikarenakan perubahan administrasi maupun
kendala teknis di lapangan seperti faktor perubahan iklim.
b) Pembinaan, bimbingan dan monitoring oleh petugas Pusat
ke Daerah baik kepada pelaksana kegiatan, petugas
lapangan

maupun

petani

dilaksanakan

lebih

intensif

sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kriteria teknis
dan administrasi yang telah ditetapkan.
c) Dokumen pengadministrasian harus diperhatikan sehingga
ketidaklengkapan/ketidaksesuain

dokumen

dapat

dihindarkan. Apabila kondisi di lapangan tidak bisa sesuai
dengan desain/RUKK yang telah disusun diharapkan segera
mungkin melakukan revisi pada desain tersebut sesuai
dengan yang dilaksanakan di lapangan.
d) Diharapkan kabupaten/kota dapat segera menyampaikan
kendala di lapangan sehingga apabila dimungkinkan untuk
melakukan revisi atau realokasi oleh provinsi dapat segera
dilaksanakan

tanpa

mengalami

keterlambatan

dalam

pelaksanaannya.
e) Diharapkan untuk kedepan, laporan yang di sampaikan oleh
daerah dapat menginformasikan jenis dan volume pekerjaan,
manfaat (benefit) serta kontribusi adanya rehabilitasi
terhadap peningkatan produksi. Di samping itu laporan
dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
Data ini sangat penting dalam upaya mengevaluasi untuk
merumuskan kebijakan selanjutnya.
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2) Kegiatan Pengembangan Sumber Air
a) Kedepan bagi daerah yang meminta anggaran untuk
pengembangan air permukaan agar mengajukan proposal
dengan dilampiri hasil SID Kegiatan Pengembangan Sumber
Air secara detail (nama CPCL, titik koordinat, komoditas).
b) Akan dilakukan monitoring dan evaluasi yang kontinyu oleh
Direktorat Pengelolaan Air Irigasi agar pengembangan air
permukaan lebih optimal hasilnya, terutama untuk daerahdaerah yang memberikan hasil yang kurang optimal,
sehingga kegiatan dapat memberikan kontribusi sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.
c) Perlu dilakukan sosisalisasi dan diskusi yang lebih aktif
kepada petugas

provinsi dan kabupaten/kota. Khusus

petugas lapangan agar lebih mengetahui hal-hal yang
menyangkut kegiatan Pengembangan Sumber Air.
d) Pembentukan dan pembinaan kelompok kelembagaan
petani pengelola air perlu digiatkan dan ditingkatkan secara
berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak agar
hasil yang diperoleh berkelanjutan.
e) Daerah-daerah yang menerima alokasi pengembangan
sumber air tetapi tidak memenuhi kriteria dalam pedoman
teknis agar segera mengajukan usulan revisi agar kegiatan
dapat direvisi/diubah menjadi kegiatan lain.
f) Mekanisme reward harus diterapkan terutama pada daerah
yang melaksanakan kegiatan dan memberikan laporan
secara berkala, agar kegiatan pertanian di daerah tersebut
lebih berkembang.
g) Mekanisme punishment lebih diterapkan terutama pada
daerah daerah yang tidak melaksanakan kegiatan dengan
alasan yang tidak dapat diterima atau melaksanakan
kegiatan tapi tidak memanfaatkan dana secara optimal.
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3) Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim.
a) Pemilihan lokasi embung harus didasarkan pada usulan
petani ke petugas dan dilakukan verifikasi lapangan
disesuaikan dengan pedoman teknis yang telah disusun
pusat.
b) Memaksimalkan swadaya anggota kelompok baik berupa
tenaga kerja maupun material.
c) Melakukan pelatihan teknis SID kepada petugas di
Kabupaten Dinas Pertanian yang bersangkutan perlu
melakukan sosialisasi mengenai pembangunan embung baik
secara teknis maupun administrasinya kepada petani
penerima manfaat.
d) Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota

bersama

dengan

petani/kelompok tani penerima manfaat dan petugas
penyuluh lapangan (PPL) membuat desain.
e) Petugas Kabupaten perlu membuat juklak dan juknis untuk
memudahkan pelaksanaan di lapangan,
f) Pemilihan lokasi embung harus berdasakan usulan petani ke
petugas, sehingga benar-benar dibutuhkan oleh petani.
g) Masih diperlukan pelatihan teknis melakukan Survey,
Investigasi dan Desain (SID) kepada para petugas di
Kabupaten.
h) Pemeliharaan terhadap bangunan embung yang telah
dibangun perlu diperhatikan.
4) Kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
a) Perlu dilakukan sosialisasi dan diskusi yang lebih aktif
kepada petugas

provinsi dan kabupaten/kota.

Khusus

petugas lapangan agar lebih mengetahui segala hal yang
menyangkut kegiatan Pengembangan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif.
b) Penumbuhan, pembinaan dan pemberdayaan P3A perlu
digiatkan

dan

ditingkatkan

secara

berkesinambungan

dengan melibatkan semua pihak agar hasilnya lebih optimal.
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c) Perlu sosialisasi yang lebih aktif kepada P3A bahwa
tanggung jawab pembangunan dan pemeliharaan jaringan
irigasi pada tingkat tersier sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan menjadi

tanggung

jawab

petani

pemakai air.
d) Lokasi kegiatan dimasa yang akan datang diprioritaskan
kepada petani yang sudah relatif maju, kelembagaan sudah
terbentuk

dan

punya

kemampuan

dari

segi

teknis,

kelembagaan dan ekonomis.
5) Kegiatan WISMP-2 TA. 2014
a) Menyampaikan surat kepada PT. Amurwa International JV.
untuk segera menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban
untuk dapat diusulkan pada awal TA. 2015 mendatang.
b) Menyampaikan surat ke Dinas Pertanian Provinsi dan
Kabupaten

agar

mengikuti

mekanisme

on

granting

sebagaimana telah dituangkan pada Perjanjian Hibah
Daerah.
3. Aspek Pembiayaan
3.1. Pembiayaan Agribisnis
PUAP dilaksanakan melalui pengorganisasian yang melibatkan
instansi lingkup eselon I terkait Kementerian Pertanian yang berada di
Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota secara terintegrasi.
a. Pendukung pelaksanaan kegiatan Operasional PUAP dilakukan
melalui kegiatan:
1) Pedoman PUAP diterbitkan pada awal Januari 2014.
Pedoman PUAP merupakan penyempurnaan dari Pedoman
sebelumnya. Pedoman PUAP secara umum memuat garis besar
norma/prinsip dan mekanisme pelaksanaan PUAP, untuk dapat
menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
implementasi

PUAP.

Hasil

kegiatan

adalah

keluarnya

PERMENTAN Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2014 tentang
Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);
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2) Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Penyelia Mitra Tani (PMT)
PUAP pada bulan Februari 2014.
Pendamping PUAP terdiri dari Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani
merupakan salah satu komponen pendukung pelaksanaan
program PUAP yang bertugas untuk membangun kapasitas
Gapoktan sebagai kelembagaan tani dan sebagai fasilitator
membantu Gapoktan dalam menyusun Rencana

Usaha

Bersama (RUB). Untuk mendapatkan gambaran potensi usaha
produktif dibidang agribisnis di desa PUAP, Penyuluh wajib
melakukan identifikasi potensi ekonomi desa.
b. Pelaksanaan Dalam Rangka Kegiatan Operasional PUAP meliputi:
1) Rapat Koordinasi Penyempurnaan Pedoman dan Juknis PUAP
2014.
Rapat Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait di pusat
dengan Lingkup Eselon I Kementerian Pertanian dalam rangka
Penyusunan Pedoman dan Penyusunan Petunjuk Teknis PUAP.
Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Pedoman dan Juknis PUAP
dilaksanakan di Bogor.
2) Koordinasi dalam rangka pemantapan program/kegiatan Ditjen
PSP
a) Kegiatan dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,
khususnya pembahasan perencanaan, kunjungan kerja dan
yang

terkait

kebijakan

langsung

di

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan PUAP.
b) Kegiatan

koordinasi

lainnya

dilakukan

dalam

rangka

mendorong pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana
Pertanian untuk mencapai target penyerapan anggaran
seluruh kegiatan PSP pada Tahun anggaran 2014 yang
dialokasikan melalui Dana Dekosentrasi dan Dana Tugas
Pembantuan (TP) di daerah, anggaran kegiatan dialokasikan
untuk pengawalan dan bimbingan pelaksanaan kegiatan
dengan

target

penyerapan

anggaran.Untuk

kegiatan
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koordinasi perencanaan kegiatan PSP telah dilakukan di
Bandung, Solo dan Bogor.
3) Koordinasi dalam rangka Persiapan dan Finalisasi Desa dan
Gapoktan PUAP.
Koordinasi dilaksanakan dalam rangka pencapaian program
PUAP pada tahun 2014 proses persiapan untuk identifikasi
dilakukan ditingkat Kabupaten/Kota, kemudian ditingkat Provinsi
dan verifikasi akhir di tingkat Pusat. Target PUAP TA. 2014
adalah sebanyak 1.713 desa/gapoktan.
Realisasi

penyaluran

PUAP

TA.

2014

adalah

1.713

desa/gapoktan atau 171,3 milyar, sehingga pencapaian realisasi
adalah 100%.
Sesuai dengan Pedoman PUAP Tahun 2013 bahwa usulan
calon penerima Dana BLM PUAP dapat diusulkan melalui: (1).
Bupati/Walikota atau pajabat yang ditunjuk; (2) Aspirasi
Masyarakat dan; (3) Unit Kerja eselon I lingkup Kementerian
Pertanian. Dalam hal penetapan desa/gapoktan PUAP TA. 2013
Kementerian Pertanian mempertimbangkan dan sekaligus
menetapkan dengan mengawali diterbitkannya Daftar Nominatif
Sementara (DNS), melalui 7 (tujuh) tahapan:
a) DNS Tahap I Nomor Surat 32/SR.340/B.4/01/2014 Tanggal
20 Januari 2014 sebanyak 774 Desa/Gapoktan;
b) DNS Tahap II Nomor Surat 442/SR.340/B.4/06/2014
Tanggal 25 Juni 2014 sebanyak 281 Desa/Gapoktan;
c) DNS Tahap III Nomor Surat 552/SR.310/B.4/08/2014
Tanggal 5Agustus 2014 sebanyak 548 Desa/Gapoktan;
d) DNS Tahap IV Nomor Surat 681/SR.310/B.4/09/2014
Tanggal 16 September 2014 sebanyak 150 Desa/Gapoktan;
e) DNS Tahap V Nomor Surat 764/SR.310/B.4/10/2014
Tanggal 6 Oktober 2014 sebanyak 253 Desa/Gapoktan;
f) DNS Tahap VI Nomor Surat 812/SR.340/B.4/10/2014
Tanggal 31 Oktober 2014 sebanyak 100 Desa/Gapoktan;
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Jumlah DNS yang telah diterbitkan adalah sebanyak 4.073
Desa/Gapoktan, yang selanjutnya disampaikan ke Tim Pembina
Provinsi dan BPTP selaku Sekretariat PUAP di Provinsi.
Pelaksanaan kegiatan penyusunan DNS dilaksanakan di Depok
dan Bogor.
Dari hasil DNS yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis
Kabupaten/Kota kemudian dilakukan pemberkasan dokumen,
selanjutnya atas nama Menteri Pertanian menetapkan SK
Gapoktan penerima BLM PUAP secara bertahap, Desa PUAP
tahun 2014 berjumlah 1.713 Desa/Gapoktan. Adapun Surat
Keputusan atas nama Menteri Pertanian tentang Penetapan
Gapoktan pada Tahun 2014 adalah sebanyak 10 (sepuluh)
tahapan:
a) Penetapan Gapoktan melalui SK Mentan Tahap I Nomor
Surat 117/Kpts/OT.140/02/2014 Tanggal 17 Februari 2014
berjumlah 117 Desa/Gapoktan;
b) Penetapan Gapoktan melalui SK Mentan Tahap II Nomor
Surat 144/Kpts/OT.140/03/2014 Tanggal 7 Maret 2014
berjumlah 202 Desa/Gapoktan;
c) Penetapan Gapoktan melalui SK Mentan Tahap III Nomor
Surat 587/Kpts/OT.140/08/2014 Tanggal 25 Agustus 2014
berjumlah 288 Desa/Gapoktan;
d) Penetapan Gapoktan melalui SK Mentan Tahap IV Nomor
Surat 647/Kpts/OT.140/09/2013 Tanggal 22 September
2014 berjumlah 207 Desa/Gapoktan;
e) Penetapan Gapoktan melalui SK Mentan Tahap V Nomor
Surat 684/Kpts/OT.140/10/2014 Tanggal 16 Oktober 2014
berjumlah 216 Desa/Gapoktan;
f) Penetapan Gapoktan melalui SK Mentan Tahap VI Nomor
Surat 760/Kpts/OT.140/11/2014 Tanggal 11 November 2014
berjumlah 259 Desa/Gapoktan;
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g) Penetapan Gapoktan melalui SK Mentan Tahap VII Nomor
Surat 772/Kpts/SR.210/B/11/2014 Tanggal 20 September
2014 berjumlah 227 Desa/Gapoktan;
h) Penetapan Gapoktan melalui SK Mentan Tahap VIII Nomor
Surat 806/Kpts/SR.210/B/12/2014 Tanggal 1 Desember
2014 berjumlah 129 Desa/Gapoktan;
i) Penetapan Gapoktan melalui SK Mentan Tahap IX Nomor
Surat 807/Kpts/SR.210/B/12/2014 Tanggal 3 Desember
2014 berjumlah 75 Desa/Gapoktan;
j) Penetapan Gapoktan melalui SK Mentan Tahap X Nomor
Surat 827/Kpts/SR.210/B/12/2014 Tanggal 15 Desember
2014 berjumlah 1 Desa/Gapoktan;
Pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam rangka penyusunan
persiapan dan finalisasi Desa/Gapoktan PUAP untuk DNS
dilaksanakan di Depok dan Bogor di mulai bulan Januari s.d
Desember 2014. Untuk penetapan SK PUAP bulan Februari s.d
Desember 2014.
4) Pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Desa dan Gapoktan PUAP
Koordinasi intensif juga dilakukan dengan provinsi dan
kabupaten/kota yang akan menerima fasilitasi bantuan modal
usaha

PUAP.

Secara

umum

kegiatan

tersebut

untuk

menyelesaikan hal-hal sebagai berikut:
a) Menyelesaikan permasalahan dan hambatan Desa dan
Gapoktan Tahun 2014 calon penerima Dana BLM PUAP;
b) Melakukan koordinasi dalam rangka verifikasi Desa dan
Gapoktan PUAP untuk masuk dalam DNS dan penetapan
SK Desa dan Gapoktan PUAP.
5) Fasilitasi Pelaksanaan PUAP
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PUAP, Ditjen
PSP menganggarkan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan PUAP.
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah Pusat untuk
mendapatkan data kinerja perkembangan Gapoktan PUAP
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Tahun 2008 s.d 2013. Kegiatan ini bekerjasama dengan
BBP2TP Bogor sebagai anggota Tim PUAP Pusat.
Kegiatan ini mengambil data sampel Gapoktan PUAP di 33
Provinsi, untuk 336 Kabupaten/Kota dengan jumlah data sampel
sebanyak 31.527 Gapoktan PUAP dari jumlah Gapoktan
sebanyak 47.473 yang ada sehingga data tersebut hanya 66.4%
mewakili dari data yang ada.
Dari

data

perkembangan

Gapoktan

PUAP

bahwa

perkembangan modal usaha gapoktan dari sumber lain setelah
ada Dana BLM PUAP meningkat 18,94% (dari Rp. 3.252.700
juta menjadi Rp 3.749.912,694 juta. Sementara dana yg di pakai
untuk usaha ekonomi produktif sebesar Rp 3.479.358,804 juta)
Usaha agribisnis yang mengalami peningkatan setelah adanya
dana BLM PUAP adalah usahatani tanaman pangan (40%), offfarm (21,55) peternakan (19,10%) perkebunan (11,94%) dan
hortikultura (7,41%).
6) Monitoring dan Evaluasi PUAP
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk melihat
kinerja Gapoktan PUAP dengan mengambil data sample secara
acak pada tahun 2008 s.d 2013. Untuk pelaksanaan monev
PUAP Tahun 2014, kegiatan mengambil sampel laporan di 8
Provinsi.
Persiapan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan Monev PUAP adalah:
a) Menyiapkan Tim Pelaksana
b) Monev yang terdiri dari staf lingkup Direktorat Pembiayaan
Pertanian dan BBP2TP;
c) Menyiapkan bahan format indikator monev. Indikator dalam
pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah menggunakan
kinerja usaha

gapoktan, proses dan dampak dari

pendampingan

serta

gapoktan

sebagai

pemberdayaan,perkembangan

kelembagaan

lembaga

ekonomi.

Monitoring dan Evaluasi PUAP terdiri dari:
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(1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
(2) Daftar Pertanyaan (Kuisioner).
(3) Melakukan koordinasi dan identifikasi ke Gapoktan dan
PMT sesuai dengan format monitoring dan evaluasi
PUAP.
(4) Menyiapkan Berita Acara Permasalahan (BAP) bagi
Gapoktan yang bermasalah.
Hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi PUAP
adalah sebagai berikut :
Pelaksanaan Monev mengambil data sampel di 8 provinsi
untuk 53 kabupaten/kota, yang tersebar dari tahun 2008
sampai dengan 2013. Rata-rata perkembangan dana
Gapoktan hanya 29% dari dana yang direalisasikan sebesar
Rp. 100 Juta, dikarenakan permasalahan yang mendasar
yaitu kredit macet sebesar 79.25%. Hal ini menjadi
permasalahan bagi Pusat untuk lebih intensif melakukan
monitoring dan evaluasi monev PUAP. Sektor yang paling
dominan dari pemanfaatan daan PUAP adalah untuk
Tanaman Pangan sebesar 47.17%.
3.2. Pembiayaan Program
Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan,
kegiatan

yang

dilaksanakan

pada

Tahun

2014

Subdirektorat

Pembiayaan Program melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi
dan kegiatan penugasan yaitu :
a. Fasilitasi Peningkatan Penyaluran Kredit Program
Pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan penyaluran kredit
program dilakukan melalui :
1) Koordinasi dengan instansi terkait
Tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi
dengan instansi terkait kredit program yaitu :
a) Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan ditingkat pusat
yaitu dengan Kemenko Bidang Perekonomian, BAPPENAS,
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Kementerian Keuangan, Perbankan dan instansi terkait
lainnya.
b) Mengumpulkan masukan guna penyempurnaan kredit
program.
c) Mengupayakan masukan guna penyempurnaan kredit
program dan stakeholder terkait.
d) Mengupayakan langkah operasional pelaksanaan skema
kredit program.
e) Koordinasi di tingkat daerah dilakukan melalui pertemuan
dan diskusi dengan pihak terkait yang membidangi kredit
program. Koordinasi dilaksanakan di 17 provinsi yaitu :
Aceh, Sumatera Utara,Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi,
Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, D.I. Yogyakarta,Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan
Selatan dan Maluku.
2) Penyusunan Pedoman Teknis KKP-E, KUR Pertanian dan
Leaflet Kredit Program
Tahapan

kegiatan

yang

dilaksanakan

dalam

rangka

penyusunan Pedoman Teknis dan leaflet Kredit Ketahanan
Pangan dan Energi (KKP-E) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pertanian adalah sebagai berikut :
a) Mengumpulkan data dan informasi dan penyempurnaan
Pedoman Teknis KKP-E dan KUR sektor Pertanian.
b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pusat dan
daerah.
c) Penyusunan dan penggandaan Pedoman Teknis KKP-E,
dan Pedoman Teknis KUR sektor Pertanian serta leaflet
KKP-E dan KUR Sektor Pertanian.

3) Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Kredit Program
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Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Kredit Program
sudah dilaksanakan di 5 provinsi yaitu Sulawesi Selatan di
Kabupaten Pinrang, Sumatera Utara di Kabupaten Serdang
Bedagai, Jambi di Kabupaten. Batanghari, Sumatera Barat di
Kabupaten Limapuluh Kota, dan Lampung di Kabupaten
Lampung Tengah.
4) Identifikasi Calon Debitur Kredit Program
Identifikasi calon debitur kredit program dilaksanakan di seluruh
Indonesia dengan melakukan:
a) Koordinasi dengan Dinas Teknis/Badan Provinsi dan Dinas
Kabupaten/kota dan penyuluh pertanian.
b) Koordinasi dengan Bank Pelaksana di daerah, untuk
memproleh masukan calon debitur yang layak menurut
perbankan.
c) Mengumpulkan data dan informasi tentang calon debitur
yang potensisial untuk mengakses skim kredit program.
d) Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis calon debitur
untuk mengakses ke perbankan.
5) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program
Hasil monev tingkat pusat berupa laporan realisasi penyaluran
kredit program secara nasional sebagai berikut :
a) Realisasi Penyaluran KKP-E 2014.
Realisasi kredit program KKP-E pada tahun 2014 (JanuariDesember) sebesar Rp 1,76. trilyun (23 % dari RTP sebesar
Rp. 7,668 trilyun) atau 18,8 % jika dibandingkan dengan
komitmen Bank sebesar Rp.9,650 trilyun.
b) Realisasi Penyaluran KUR Sektor Pertanian
Realisasi penyaluran KUR sektor pertanian tahun 2014
(Januari-Desember) sebesar Rp.6,454 trilyun atau 18,99 %
dari total penyaluran KUR semua sektor sebesar Rp. 33,981
trilyun. Realisasi ini sebesar 61,6% terhadap komitmen
Rp.37,454 trilyun.
c) Realisasi Penyaluran KUPS
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Realisasi penyaluran Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)
kumulatif (2009-2014) sebesar Rp. 995 milyar (0,25 % dari
komitmen bank sebesar Rp.4,003 trilyun) atau 10,79% jika
dibandingkan dengan outstanding bank sebesar Rp. 2,381
milyar.
d) Realisasi Penyaluran KPEN-RP
Realisasi penyaluran KPEN-RP kumulatif (2007-2014)
dalam bentuk akad kredit sebesar Rp. 8,320 trilyun, dengan
penyaluran sebesar Rp. 2,98 trilyun (7,73 % dari komitmen
bank sebesar Rp.38,613 trilyun).
Realisasi penyaluran tahun 2014 (Januari-Desember)
sebesar Rp. 2,985 milyar atau 3,75 % dari RTP sebesar
Rp.5,330 trilyun.
Hasil monev kredit program ke 17 provinsi yaitu: Aceh, Sumatera
Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan,
Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I.
Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Selatan.
b. Temu Sukses Petani dan Penyuluh pada Penas XIV dalam rangka
Pembiayaan Pertanian.
Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan diadakan dalam rangka
membangkitkan semangat dan tanggung jawab serta kemandirian
petani

nelayan

dan

petani

hutan

dalam

meningkatkan

pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Kegiatan ini
merupakan pertemuan kontak tani nelayan yang digagas oleh para
tokoh tani dan nelayan sejak tahun 1971. Pelaksanaan kegiatan
fasilitasi peningkatan penyaluran kredit program dilakukan dengan
cara:
1) Persiapan dan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat
yaitu dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pertanian dan instansi terkait lainnya diitingkat
daerah dengan dinas Teknis/Badan, dan instansi lainnya.
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2) Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan PENAS dengan
Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan
Perikanan dan instansi terkait lainnya.
3) Melakukan penyusunan Pedoman Teknis Temu Sukses Petani
dan Penyuluh PENAS XIV yahun 2014.
4) Mensosialisasikan skema Kredit Program kepada petani dan
penyuluh.
3.3. Pembiayaan Syariah dan Kerjasama
Sub Direktorat Pembiayaan Syariah dan Kerjasama Tahun 2014
mendapat anggaran sebesar Rp 1.557.764.000,00 (81,32%). Sampai
dengan Desember 2014 anggaran tersebut telah terealisasi sebesar
Rp.1.266.759.075,00 (81,32%). Pelaksanaan kegiatan diuraikan
sebagai berikut :
Kegiatan

pengembangan

pembiayaan

syariah

dan

kerjasama

merupakan kegiatan peningkatan fasilitas pembiayaan syariah untuk
sektor pertanian. Kegiatan-kegiatan pokok yang telah dilaksanakan
yaitu :
a. Penyusunan dan Pencetakan Pedoman Uji Coba Asuransi
Usahatani Padi (AUTP)
Tujuan penyelenggaraan asuransi usaha tani padi adalah untuk :
1) Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen
sebagai akibat risikobanjir, kekeringan, dan serangan OPT.
2) Mengalihkan kerugian usahatani padi akibat risiko banjir,
kekeringan, dan serangan OPT kepada pihak lain melalui
pertanggungan asuransi.
3) Meningkatkan

pemahaman

tentang

pengelolaan

risiko

usahatani padi.
Sasaran penyelenggaraan asuransi usaha tani padi adalah:
1) Terlindunginya petani dengan memperoleh ganti rugi jika terjadi
gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan atau
serangan OPT.
2) Teralihkannya kerugian usahatani padi akibat risiko banjir,
kekeringan, dan atau serangan OPT yang selama ini menjadi
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beban petani, kepada pihak lain melalui skema pertanggungan
asuransi.
3) Meningkatnya pengetahuan petani tentang AUTP melalui
proses pembelajaran dan pengelolaan risiko usahatani padi.
Pedoman Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian 2014 dicetak
sebanyak 1000 eksemplar telah didistribusikan kepada Eselon I
Kementerian Pertanian dan dinas terkait baik di provinsi maupun
Kabupaten/kota.
b. Penyusunan dan Pencetakan Pedoman Pembiayaan Syariah
Sektor Pertanian (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Syariah).
Tujuan dari Pedoman Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian 2014
adalah:
1) Memberikan

arah

dan

pokok-pokok

kebijakan

teknis

pengembangan Pembiayaan Syariah untuk Sektor Petanian.
2) Mendorong tercapainya percepatan penumbuhan fungsi-fungsi
pelayanan keuangan syariah bagi petani.
3) Mendorong diversifikasi sistem pelayanan keuangan syariah
yang bersesuaian dengan karakteristik sektor pertanian.
4) Meningkatkan
pembiayaan

fungsi
syariah

Kelompok
skala

Tani

mikro

dalam

kepada

pelayanan

petani

yang

berkelanjutan.
Sasaran dari Pedoman Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian 2014
adalah :
1) Tersusunnya petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis
operasional Pembiayaan Syariah untuk Sektor Petanian.
2) Terlaksananya

fasilitasi

penumbuhan

fungsi

pelayanan

keuangan syariah bagi Kelompok Tani.
3) Terlayaninya kebutuhan permodalan petani melalui system
pelayanan keuangan yang sesuai dengan karakteristik sektor
pertanian.
4) Terbentuknya LKM-A Syariah.
Pedoman Pedoman Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian 2014
dicetak sebanyak 1000 eksemplar telah didistribusikan kepada Tim
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Pembina PUAP Provinsi, BPTP, Tim Teknis Kabupaten/Kota (Dinas
Kabupaten, Penyuluh dan PMT) serta Gapoktan.
c. Terlaksananya Fasilitasi Pembiayaan Syariah sektor pertanian
dalam bentuk pelatihan untuk Gapoktan penerima dana BLMPUAP.

Kegiatan

pelatihan

difokuskan

kepada

peningkatan

kemampuan manajemen pengelolaan dana sesuai prinsip syariah
bagi pengurus Gapoktan penerima dana BLM-PUAP beserta
Penyelia Mitra Tani (PMT) sebagai pendamping dalam pengelolaan
dana PUAP.
Tujuan dilaksanakan kegiatan fasilitasi ini adalah
1) Meningkatkan kemampuan analisa kelayakan usaha dan
pembiayaan syariah.
2) Meningkatkan kemampuan penerapan dan mengaplikasikan
akad-akad syariah pada Gapoktan.
3) Meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang sumbersumber pembiayaan syariah untuk pengembangan sektor
pertanian dan cara untuk mengaksesnya.
4) Meningkatkan kemampuan membuat laporan keuangan syariah
sesuai

dengan

PSAK

(Pernyataan

Standar

Akuntansi

Keuangan) Syariah.
Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Syariah sektor Pertanian terdiri dari
1 paket dan dilaksanakan di Bogor pada tanggal 18-21 November
2014. Peserta Workshop berjumlah 30 (tiga puluh) orang terdiri
Pengurus dan Pengelola Gapoktan serta Penyelia Mitra Tani
sebagai pendamping dalam pelaksanan perguliran dana PUAP
kepada Anggota Gapoktan.
Pelaksanaan kegiatan ini hasil kerjasama antara Kementerian
Pertanian (Dit. Pembiayaan, Ditjen PSP) dengan Institut Pertanian
Bogor, PT Pinbukindo, BJB Syariah, dan BPRS Amanah Ummah.
Materi yang sampaikan dalam acara Fasilitasi Pembiayaan Syariah
sektor pertanian yaitu :
No

Materi Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Syariah
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1.
2.
3.
4.
6
7
8
9

Pengantar Pembiayaan Mikro Syariah sektor pertanian pada
gapoktan PUAP
Strategi pengajuan pembiayaan syariah
Sumber Pembiayaan untuk Sektor Pertanian dengan Pola
Syariah
Akad Syariah
Analisa Kelayakan Usaha
Manajemen Keterlambatan
Akuntansi Syariah dan membaca laporan keuangan
Kesehatan Keuangan Gapoktan

Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian
adalah:
1) Kesimpulan dari hasil pelaksanaan Fasilitasi:
a) Proses pelatihan yang diselenggarakan dirasa cukup
menyenangkan sehingga peserta pelatihan tidak merasa
bosan.
b) Materi yang cukup menarik dalam proses pelatihan adalah
akad-akad syariah, sedangkan untuk akuntansi waktu yang
disediakan kurang cukup. Untuk materi akuntansi butuh
paling sedikit 12 jam pelajaran.
c) Peserta

mengharapkan

adanya

tindak

lanjut

dari

pelaksanaan pelatihan ini
2) Rekomendasi
a) Perlu adanya evaluasi penerapan pembiayaan syariah pasca
pelatihan
b) Perlu adanya pelatihan pembiayaan syariah lanjutan kepada
Pengurs dan pengelola Gapoktan
c) Perlu adanya Training Of Trainner (TOT) bagi PMT sehingga
PMT dapat memberikan pelatihan kepada Gapoktan secara
intensif.
3) Keluaran
a) Pengurus,

Pengelola

Gapoktan

mampu

menganalisa

kelayakan usaha dan meminimalisir resiko pembiayaan
bermasalah.
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b) Pengurus,

Pengelola

Gapoktan

dan

PMT

mampu

menerapkan dan mengaplikasikan akad-akad syariah pada
saat dana PUAP digulirkan.
c) Pengurus,

Pengelola

Gapoktan

dan

PMT

mampu

mengakses sumber-sumber dana sektor pertanian untuk
pengembangan Gapoktan/LKM-A Syariah ke depan.
d) Pengurus, Pengelola Gapoktan dan PMT mampu menilai
kesehatan keuangan Gapoktan.
e) Meningkatnya motivasi pada Pengurus Gapoktan dan PMT
dalam mengembangkan dana PUAP.
3.4. Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis
Sub Direktorat Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis pada
tahun 2014 mempunyai tupoksi dan kegiatan penugasan yaitu:
a. Kegiatan sesuai dengan tupoksi:
Pengembangan LKM-A pada gapoktan PUAP:
1) Buku Pedoman Pengembangan LKM-A Gapoktan PUAP;
2) Peningkatan kemampuan SDM pengelola LKM-A melalui
Fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Unit
Usaha LKM-A pada Gapoktan PUAP;
3) Buku Pemutakhiran Basisdata Unit LKM-A pada Gapoktan
PUAP;
4) Registrasi LKM-A Gapoktan PUAP oleh Tim Teknis PUAP
Kabupaten/Kota.
b. Kegiatan Penugasan:
Pembinaan Penyelia Mitra Tani (PMT) dalam rangka PUAP:
1) Melaksanakan rekruitmen Penyelia Mitra Tani (PMT) baru tahun
2014,
2) Melakukan pelatihan bagi Penyelia Mitra Tani (PMT) baru tahun
2014,
3) Melakukan penandatanganan Kontrak kerja dan pembayaran
Honor dan Biaya Operasional Penyeliaan (BOP) bagi Penyelia
Mitra Tani (PMT) tahun 2014,
4) Workshop Pengembangan Kinerja PMT PUAP,
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5) Melaksanakan

pembinaan

dan

pemantauan

terhadap

pelaksanaan tugas PMT.
Pada Tahun Anggaran 2014 Sub Direktorat Kelembagaan dan
Pemberdayaan Agribisnis mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.
48.858.800.000- dan dialokasikan untuk kegiatan sesuai dengan
tupoksi dan kegiatan penugasan yaitu :
Tabel 12. : Alokasi Anggaran Sub Direktorat Kelembagaan Dan
Pemberdayaan Agribisnis

No
1
2

Jumlah Biaya
(Rp)

Kegiatan
Pengembangan LKM-A
pada Gapoktan PUAP
Pembinaan Penyelia
Mitra Tani (PMT) dalam
rangka PUAP

Jumlah

Realisasi
(Rp)

Realisasi
(%)

1.128.500.000

1.022.415.782

90,60

47.730.300.000

43.176.985.325

90,46

48.858.800.000

44.199.401.107

90,46

c. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2014
1) Pengembangan LKM-A Pada Gapoktan PUAP
a) Penyempurnaan

Pedoman

Pengembangan

LKM-A

Gapoktan PUAP;
Dalam penyempurnaan buku Pedoman Pengembangan
LKM-A tahun 2014, secara umum buku pedoman tidak
mengalami

perubahan

yang

signifikan

dari

tahun

sebelumnya. Secara garis besar hasil penyempurnaan buku
pedoman LKM-A dirangkum sebagai berikut:
(1) Penyesuaian operasional LKM-A dengan peraturan
perundangan yang berlaku terkait dengan LKM.
(2) Penyesuaian persyaratan minimal Gapoktan PUAP
dalam membentuk LKM-A, dengan disempurnakan
berdasar pada ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku serta mempertimbangkan aspek dan persiapan
menuju LKM-A yang berbadan hukum.
(3) Pemilihan badan hukum yang akan digunakan oleh LKMA. Berdasarkan dengan peraturan perundangan yang
berlaku (UU No. 1/2013).
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(4) Penambahan bab baru berjudul Legalitas LKM-A.
b) Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Unit Usaha LKM-A pada Gapoktan PUAP TA. 2014;
Untuk meningkatkan kemampuan SDM dari LKM-A yang
telah ditumbuhkan oleh Gapoktan PUAP, maka Direktorat
Pembiayaan Pertanian c.q Subdit Kelembagaan dan
Pemberdayaan Agribisnis melaksanakan pelatihan LKM-A
Gapoktan PUAP dalam format Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Unit Usaha LKM-A. Dalam pelatihan/apresiasi
ini masing-masing Gapoktan/LKM-A diwakili oleh 2 (dua)
orang peserta yaitu pengurus Gapoktan dan pengelola LKMA.
Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk :
(1) Meningkatkan kemampuan manajemen keuangan mikro
pengurus Gapoktan dan pengelola Unit Usaha LKM-A
yang berasal dari Gapoktan penerima dana BLM-PUAP
tahun 2008 sampai dengan 2012;
(2) Meningkatkan

wawasan

pengurus

Gapoktan

dan

pengelola Unit Usaha LKM-A mengenai aspek-aspek
dasar pengelolaaan keuangan mikro;
(3) Meningkatkan pengetahuan dan informasi para pengurus
Gapoktan dan pengelola LKM-A Gapoktan PUAP tentang
sumber-sumber

pembiayaan

untuk

pengembangan

sektor pertanian dan cara untuk mengaksesnya.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Unit Usaha
LKM-A pada Gapoktan PUAP TA. 2014 dilaksanakan di
Hotel Mitra Bandung, Jl. W.R. Supratman No. 98, Bandung,
Provinsi Jawa Barat selama 5 (lima) hari dari tanggal 1-5 Juni
2014.
Jumlah peserta pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Unit Usaha LKM-A pada Gapoktan PUAP
adalah pengurus Gapoktan dan pengelola LKM-A sebanyak
100 (seratus) orang dari 50 (lima puluh) LKM-A dari
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Gapoktan Penerima dana BLM-PUAP tahun 2008 sampai
dengan 2012 yang terpilih di Provinsi Jawa Barat.
Narasumber yang memberikan materi pada kegiatan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Unit Usaha LKM-A
pada Gapoktan PUAP berasal dari Direktorat Pembiayaan
Pertanian; Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa
Barat; PT. PINBUKINDO; PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk dan Bank Jabar Banten.
Materi yang diberikan dalam pelatihan adalah berupa
pemberian pengetahuan dan pengembangan sikap serta
keterampilan, dengan titik berat pada studi kasus yang
bersumber

dari

pengalaman

peserta

dalam

bekerja.

Kerangka materi pelatihan di antaranya adalah melalui:
(1) Membangun suasana belajar,
(2) Strategi penghimpunan dan pengelolaan dana,
(3) Strategi Penyaluran Dana dan penanganan pembiayaan
bermasalah,
(4) Analisa Kelayakan Usaha,
(5) Sumber-sumber pembiayaan untuk Sektor Pertanian
(Linkage

Program)

dan

penyusunan

proposal

kredit/pembiayaan,
(6) Pengantar Akuntansi Keuangan Unit Usaha LKM-A,
(7) Penyusunan Laporan Kinerja LKM-A,
(8) Rencana Tindak Lanjut (RTL),

c) Pemutakhiran Basis data Unit LKM-A pada Gapoktan PUAP.
Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan PUAP adalah
tumbuhnya kelembagaan ekonomi petani (LKM-A) dari
Gapoktan penerima dana BLM-PUAP. Dalam rangka
pemutakhiran jumlah gapoktan penerima dana BLM-PUAP
yang telah membentuk LKM-A. Maka Direktorat Pembiayaan
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Pertanian melakukan pemutakhiran basis data LKM-A dari
gapoktan penerima PUAP dari tahun 2008-2013.
Proses pemutakhiran basis data dilakukan secara berjenjang
oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) untuk tingkat Kabupaten/Kota
dan tingkat Provinsi dikoordinir oleh Sekretariat Pembina
PUAP provinsi yaitu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
(BPTP). Dari jumlah desa/gapoktan penerima PUAP tahun
2008-2013, sesuai dengan hasil evaluasi basis data
perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) pada Gapoktan Penerima dana BLM PUAP tahun 20082013, yang sudah terbentuk/memiliki unit usaha LKM-A
sebanyak 3.898 unit dengan rincian terlampir.
d) Registrasi LKM-A Gapoktan PUAP
Berdasarkan data hasil pemutakhiran basis data LKM-A
Gapoktan PUAP TA. 2014 oleh Direktorat Pembiayaan
Pertanian, diperoleh data sebanyak 3.898 unit LKM-A dari
Gapoktan penerima dana BLM-PUAP tahun 2008-2013.
Data LKM-A sebanyak 3.898 unit yang telah diperoleh dari
pemutakhiran basisdata selanjutnya dikonfirmasi ulang
kepada Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota melalui Tim
Pembina PUAP Provinsi.
Direktur

Pembiayaan

Prasarana dan Sarana

Pembiayaan

Pertanian,

Ditjen

Pertanian melalui surat No.

261/TU.220/B.4/9/2014 tanggal 26 September 2014 telah
mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi
selaku Ketua Tim Pembina PUAP perihal Surat Keputusan
(SK) Registrasi LKM-A. Secara umum surat tersebut
meminta kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk
menugaskan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
melakukan verifikasi ulang data LKM-A hasil pemutakhiran
basisdata dengan mengacu kepada persyaratan teknis yang
tertuang dalam Pedoman Pengembangan LKM-A Tahun
2014.
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Hasil verifikasi ulang tersebut selanjutnya agar ditetapkan
melalui

Surat

Keputusan

Kepala

Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota selaku Ketua Tim Teknis PUAP. Sampai
dengan tanggal 15 Desember 2014, jumlah LKM-A yang
telah diregistrasi sebanyak 1.648 unit tersebar di 74
kabupaten/kota pada 22 provinsi.
2) Pembinaan Penyelia Mitra Tani (PMT) dalam rangka PUAP.
Pembinaan Penyelia Mitra Tani (PMT) TA. 2014 mendapat
anggaran sebesar Rp 47.730.300.000,00. Sampai dengan 31
Desember 2014 telah terealisasi sebesar Rp 43.176.985.325,00
atau 90,46%. Penyebab tidak terealisasi 100% dikarenakan:
a) Penyelia Mitra Tani (PMT) banyak yang mengundurkan diri
baik pada SK tahap I maupun SK Tahap II, sehingga realisasi
BOP, ATK dan Honor PMT tidak sepenuhnya terealisasi;
b) Perubahan kebijakan tentang belanja paket meeting luar
kota;
c) Kebijakan pengetatan belanja perjalanan biasa;
Rincian kegiatan pembinaan penyelia mitra tani (PMT) sebagai
berikut :
a) Rekruitmen Penyelia Mitra Tani (PMT).
Prosedur rekruitmen PMT sebagai berikut :
(1) Calon PMT Mengajukan Surat Lamaran ditujukan kepada
Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian;
(2) Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
dibantu Tim Pokja PMT melakukan verifikasi dan validasi
lamaran yang masuk;
(3) Selanjutnya dilakukan pemanggilan pelamar calon PMT
untuk diwawancara dan psikotes;
(4) Pelamar yang diwawancara dan psikotes, selanjutnya
diberikan pembekalan atau pelatihan sebagai calon PMT.
Pelaksanaan rekruitmen Penyelia Mitra Tani (PMT) dibagi
dalam 2 (dua) tahap, yakni :
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(1) Rekruitmen

dilakukan

dengan

melakukan

evaluasi

terhadap kinerja Penyelia Mitra Tani (PMT) tahun
sebelumnya yaitu PMT tahun 2013, dan hasil evaluasi
kinerja PMT tersebut diatas ditetapkan sebanyak 1.195
orang, dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor :
326/Kpts/OT.140/2/2014 tanggal 28 Februari 2014
(2) Rekruitmen dilakukan dengan cara melaksanakan seleksi
calon yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota guna mengisi
kekosongan Penyelia Mitra Tani (PMT) dan direkrut
sebanyak 388 orang PMT yang ditetapkan dengan
Keputusan

Menteri

Pertanian

Nomor

:

647/Kpts/OT.140/B/5/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang
perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian
Pertanian Nomor : 326/Kpts/OT.140/2/2014, sehingga
jumlah PMT TA 2014 berjumlah sebanyak 1.528 orang
yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia.
b) Pelatihan PMT
Agar Penyelia Mitra Tani (PMT) dapat bekerja dan
menjalankan tugas sesuai dengan yang diharapkan, maka
harus memiliki pengetahuan keterampilan dan sikap sesuai
dengan yang dibutuhkan. Untuk itu setiap Penyelia Mitra Tani
(PMT) sebelum menjalankan tugasnya, maka diberikan
pelatihan terlebih dahulu sesuai standar kompetensi yang
dibutuhkan. Adapun pelatihan untuk PMT tahun 2014
dilaksanakan di provinsi Jawa Barat dengan biaya sebesar
Rp 1.170.173.915,00 dengan rincian; biaya pelatihan
sebesar Rp 726.070.000,00 dan transportasi peserta Rp.
444.103.915,00 yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 24 Mei
2014 dengan jumlah peserta 224 orang yang berasal dari 16
Provinsi, pelatihan selanjutnya dilaksanakan di provinsi
Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan dengan biaya sebesar
Rp 1.086.840.330,00 dengan rincian: biaya pelatihan
sebesar Rp 599.405.000,00 dan transportasi peserta Rp.
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487.435.330,00 yang dilaksanakan pada tanggal 20 – 26 Mei
2014 dengan jumlah peserta 164 orang yang berasal dari 15
Provinsi.
Materi yang diberikan dalam adalah :
(1) Kebijakan Progam Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP)
(2) Peran, fungsi, dan tata hubungan kerja PMT
(3) Mengidentifikasi Potensi peluang Usaha Agribisnis
(4) Mengembangkan dan memberdayakan Kelembagaan
Gapoktan
(5) Mengembangkan Usaha Agribisnis
(6) Menumbuhkan LKM-A dalam Gapoktan
(7) Menganalisis Kelayakan Usaha
(8) Menghitung bagi produk yang dibiayai oleh LKM-A
(9) Mekanisme penarikan dan penyaluran dana BLM-PUAP
(10) Mengelola dana BLM-PUAP
(11) Melakukan pembukuan keuangan
(12) Menyusun pelaporan
(13) Rencana implementasi
(14) Kunjungan lapangan
3) Penandatanganan Kontrak Kerja dan Pembayaran Honor dan
Biaya Operasional Penyeliaan (BOP).
Sesuai dengan tahap rekruitmen, maka penandatanganan
kontrak kerja Penyelia Mitra Tani (PMT) juga dilaksanakan
dalam 2 (dua) tahap yaitu:
a) Penyelia Mitra Tani (PMT) yang menandatangani kontrak
kerja sebanyak 1.195 orang
b) Penyelia Mitra Tani yang menandatangani kontrak kerja
Honor dan Biaya Operasional Penyeliaan (BOP) sebanyak
388 orang setelah mengikuti seleksi wawancara, psikotes,
dan pelatihan. Penandatangan kontrak dilaksanakan di 1).
Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian
(PPMPK) Ciawi, Jawa Barat, dan 2). Balai Besar Pelatihan
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Pertanian Batangkaluku, Sulawesi Selatan. Kontrak kerja
Honor dan BOP tahap kedua ini dengan jangka waktu 6
(enam) bulan yaitu untuk kontrak honor terhitung dari tanggal
4 Juni 2014 dan berakhir tanggal 30 Nopember 2014.
Sedangkan untuk kontrak BOP terhitung dari tanggal 1 Juli
2014 dan berakhir tanggal 31 Desember 2014.
Pembayaran honor dan biaya operasional penyeliaan
dilakukan

berdasarkan

kontrak

kerja

yang

telah

ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu antara Penyelia
Mitra

Tani

(PMT)

dan

Pejabat

Pembuat

Komitmen

Pembinaan PMT-PUAP, Direktorat Pembiayaan Pertanian,
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,
Kementerian Pertanian.
Mekanisme pembayaran honor dan Biaya Operasional
Penyeliaan (BOP) melalui Pembayaran Langsung (LS)
ditransfer langsung ke rekening Penyelia Mitra Tani (PMT)
setelah

melengkapi

seluruh

persyaratan

yang

telah

ditentukan. Realisasi pembayaran Honor PMT TA. 2014
yakni sebesar Rp 26.029.100.000,00 sedangkan untuk BOP
sebesar Rp 10.960.000.000,00 serta ATK sebesar Rp
2.136.240.000,00.
4) Workshop Pengembangan Kinerja PMT PUAP
Untuk mengetahui kinerja PMT dan Gapoktan PUAP maka
Direktorat Pembiayaan Pertanian c.q Subdit Kelembagaan dan
Pemberdayaan Agribisnis melaksanakan evaluasi melalui
Workshop Pengembangan Kinerja PMT PUAP.
Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk:
a) Secara umum adalah untuk melakukan koordinasi dan
sinkronisasi dengan Tim Pembina dan Sekretariat Tim
Pembina PUAP terkait evaluasi kinerja PMT dan Gapoktan
PUAP;
b) Melakukan strategi percepatan penyaluran dana BLM-PUAP
tahun 2014;
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c) Melakukan identifikasi permasalahan dan rencana aksi
PUAP;
d) Melakukan sosialisasi proses registrasi LKM-A oleh Tim
Teknis Kabupaten/Kota dan PMT.
Kegiatan Workshop Pengembangan Kinerja PMT PUAP
dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 14-16 Oktober
2014 di The Sunan Hotel Solo, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 40,
Solo, Jawa Tengah.
Peserta Workshop berasal dari Inspektur II Inspektorat Jenderal,
Balai

Besar

Pengkajian

dan

Pengembangan

Teknologi

Pertanian (BBP2TP) Bogor, Dinas Pertanian Provinsi di 33 (tiga
puluh tiga) Provinsi, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
(BPTP) di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi dan Direktorat
Pembiayaan Pertanian.
Narasumber dalam workshop berasal dari:
a) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
b) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
c) Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
Pertanian (BBP2TP) Bogor.
Secara

umum

susunan

acara

pelaksanaan

workshop

Pengembangan Kinerja PMT PUAP dijelaskan sebagai berikut :
a) Hari Pertama
Agenda hari pertama adalah pembukaan workshop oleh
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
b) Hari Kedua
Pelaksanaan workshop hari kedua diisi dengan pengarahan
dari Direktur Pembiayaan Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian kepada seluruh peserta workshop dan dilanjutkan
dengan diskusi dari narasumber. Diskusi dibagi menjadi 2
(dua) sesi yaitu diskusi sesi kesatu dan sesi kedua.
Dalam diskusi sesi kesatu narasumber yang memberikan
materi yaitu: Direktur Pembiayaan Pertanian, Auditor
Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
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dan Perwakilan BBP2TP Bogor, Jawa Barat. Untuk diskusi
sesi kedua narasumber yang memberikan materi yaitu:
Kasubdit Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis serta
Kasubdit Pembiayaan Agribisnis.
c) Hari Ketiga
Hari ketiga dalam pelaksanaan workshop diisi dengan
verifikasi dokumen administrasi BLM-PUAP berdasarkan
dokumen yang dibawa oleh peserta workshop. Selain itu
dalam hari ketiga workshop juga dilanjutkan dengan
penutupan workshop secara resmi oleh Direktur Pembiayaan
Pertanian.
d) Pembinaan, Supervisi, dan Koordinasi PMT
Untuk mengetahui kinerja para Penyelia Mitra Tani (PMT) TA
2014, maka dilakukan pembinaan, supervisi, dan koordinasi,
baik secara langsung dilakukan ke lapangan oleh Tim Pokja
PMT maupun melalui laporan hasil evaluasi kinerja yang
dilakukan oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota dan Tim
Pembina PUAP Provinsi serta BPTP. Dari hasil pemantauan
dan pembinaan yang telah dilaksanakan dapat disampaikan
sebagai berikut :
(1) Sebagian besar PMT berkinerja baik dan sedang; yakni
91,4%;
(2) Sebagian kecil kurang; dan
(3) Ada yang meninggal dunia dan mengundurkan diri karena
alasan tertentu (jadi CPNS, pegawai Bank, anggota
Legislatif, dll).
4. Aspek Pupuk dan Pestisida
4.1. Sub Direktorat Pupuk Anorganik
a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi
1) Latar Belakang
Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang
pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga
eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV.
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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.
Pupuk yang disubsidi adalah Urea, ZA, SP-36, NPK dan Pupuk
Organik
pupuk

yang diproduksi oleh BUMN Pupuk. Rincian jumlah
yang

disubsidi

berdasarkan

Permentan

Nomor

122/Permentan/SR.130/11/2013 adalah a) Urea 3.418.000 Ton;
b) SP-36 760.000 Ton; c) ZA 800.000 Ton; d) NPK 2.000.000
Ton; e) Organik 800.000 Ton. Kemudian ditetapkan Permentan
Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan atas
Permentan Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2014 tanggal 26
November 2013 dengan alokasi pupuk urea sebanyak 4.100.000
ton, SP-36 sebanyak 850.000 ton, ZA sebanyak 1.050.000 Ton,
NPK 2.550.000 Ton dan Organik 1.000.000 Ton.
Perubahan Permentan Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013
menjadi

Permentan

Nomor:

103/Permentan/SR.130/8/2014

disebabkan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2013 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk mencukupi
kebutuhan pupuk sampai dengan Desember 2014.
Alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2014 berdasarkan DIPA
Nomor: SP DIPA-999.07.1.98149/2014 ditetapkan sebesar Rp.
21,047,254 milyar yang terdiri dari kegiatan subsidi pupuk
sebesar Rp. 18.047,254 milyar dan kegiatan kurang bayar tahun
2013 sebesar Rp. 3.000 milyar.
2) Realisasi Penyaluran
Realisasi kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2014
untuk semua jenis pupuk berdasarkan realisasi fisik sampai posisi
24 Desember 2014 sebanyak 8.858.069 ton dari target 9.550.000
ton atau 92,75%.
Realisasi

keuangan

untuk

penyaluran

pupuk

bersubsidi

merupakan realisasi penyerapan sementara, sampai dengan
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tagihan subsidi bulan November yakni mencapai Rp. 19.894,45
milyar atau 94,52%, terdiri dari subsidi pupuk sebesar Rp.
16.894,45 milyar dan kegiatan kurang bayar sebesar Rp. 3.000
milyar atau 100%. Sebagaimana ketentuan yang berlaku,
terhadap penyaluran Bulan Desember belum bisa diperhitungkan
karena masih dalam proses verifikasi. Untuk pembayaran subsidi
pupuk penyaluran Bulan Desember, pembayaran subsidi pupuk
akan dilakukan sampai dengan minggu kedua Bulan Februari
2015

melalui

mekanisme

pencadangan

subsidi

pupuk.

Berdasarkan sisa pagu kegiatan subsidi pupuk, pencadangan
subsidi diusulkan sebesar Rp. 1.152,81 milyar, sehingga realisasi
final subsidi pupuk akan diketahui setelah pelaksanaan pencairan
melalui mekanisme pencadangan.
Adapun rincian realisasi fisik dan keuangan per jenis pupuk
adalah sebagai berikut :
Tabel 13. : Realisasi Fisik Dan Keuangan Per Jenis Pupuk
Rencana
No.

Jenis Pupuk

Anggaran
(Rp milyar)

1
2
3
4
5

Urea
SP-36
ZA
NPK
Pupuk Organik
Jumlah

6.039,86
2.577,20
1.402,87
6.899,83
1.127,49
18.047,25

Kontribusi

kegiatan

Realisasi

Volume
(Ton)
4.100.000
850.000
1.050.000
2.555.000
1.000.000
9.555.000

Anggaran
(Rp milyar)
5.693,79
2.380,54
1.397,10
6.575,47
847,53
16.894,43

penyaluran

%

Volume
(Ton)

Angg

Vol

3.979.765
795.179
971.824
2.372.539
738.763
8.858.070

94,27
92,37
99,59
95,30
75,17
93,61

97,07
93,55
92,55
92,86
73,88
92,71

pupuk

bersubsidi

bagi

peningkatan produksi padi adalah jaminan ketersediaan pupuk
yang dapat menjaga/meningkatkan produktivitas padi di areal
sawah yang mendapatkan pupuk.
b. Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk
Bersubsidi
Kebijakan Pemerintah dalam penetapan sasaran surplus produksi
padi sebanyak 10 juta ton tahun 2014 telah diikuti dengan program
pengadaan pupuk yang mampu dibeli oleh petani melalui pupuk
bersubsidi. Pada tahun 2014 pemerintah telah menyediakan pupuk
subsidi sebanyak 7,778 juta ton dengan nilai Rp 18,04 triliun. Agar
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pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilaksanakan
secara tepat maka pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah
menerbitkan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2014.
Jumlah pupuk bersubsidi sebanyak 7,778 juta ton tersebut
diperkirakan hanya akan mencukupi kebutuhan sampai dengan akhir
Oktober 2014. Untuk memenuhi kebutuhan sampai dengan bulan
Desember 2014 pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2013 Tentang APBN TA. 2014 dapat menyalurkan pupuk
bersubsidi sesuai rencana kebutuhan maksimal sebanyak 9,55 juta
ton. Perubahan alokasi tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang
Perubahan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

122/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2014.
Berdasarkan peraturan tersebut telah dialokasikan volume masingmasing pupuk antara lain pupuk Urea sebanyak 4.100.000 ton, SP36 = 850.000 ton, ZA = 1.050.000 ton, NPK = 2.550.000 ton dan
Pupuk Organik = 1.000.000 ton.
Penyaluran pupuk bersubsidi tersebut dilakukan oleh Produsen
Pupuk dengan wilayah tanggung jawab masing-masing produsen
diatur oleh PT. Pupuk Indonesia (Holding Company).
Pembayaran atas penyaluran pupuk bersubsidi mengacu kepada
Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

nomor

209/PMK.02/2013 tentang tatacara Penyediaan, Pencairan dan
Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, dimana pembayaran
subsidi pupuk kepada Pelaksana Subsidi Pupuk berdasarkan
laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran subsidi pupuk
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yang memuat paling sedikit meliputi rencana dan realisasi
penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani.
Mencermati rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan pengadaan dan penyaluran
pupuk bersubsidi, tahun 2014 dilakukan verifikasi dan validasi
penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang mulai tingkat
Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi yang dilakukan oleh Tim
Verifikasi

yang

dibentuk

dengan

Keputusan

Ketua

Komisi

Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi, Kabupaten/Kota.
Penyempurnaan

sistem

pembayaran

subsidi

pupuk

dengan

melibatkan aparat pemerintah melalui Tim Verifikasi terhadap
penyaluran pupuk bersubsidi oleh Kios Pengecer kepada Kelompok
Tani/Petani tersebut dengan harapan subsidi pupuk yang dibayarkan
lebih akuntabel dan tepat sasaran. Konsekuensi dari ketentuan
tersebut menuntut sistim administrasi penjualan ditingkat kios
pengecer yang lebih tertib dan sempurna, yang selama ini
merupakan titik awal permasalahan penyaluran pupuk yang akan
mempengaruhi proses verifikasi.
1) Tujuan
a) Memberikan

gambaran

proses

verifikasi

dan

validasi

penyaluran pupuk bersubsidi di 16 Provinsi pada 290
Kabupaten/Kota,
b) Mengetahui kendala-kendala pelaksanaan verifikasi dan
validasi untuk perbaikan tahun 2015,
2) Keluaran
Laporan pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk
bersubsidi tahun 2014.
3) Manfaat
a) Memperkecil

terjadinya

penyimpangan

peredaran,

penyaluran, pupuk bersubsidi;
b) Memperbaiki

sistem

administrasi

penyaluran

pupuk

bersubsidi.
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4) Permasalahan
a) Belum semua daerah segera merespon pelaksanaan kegiatan
Verifikasi dan Validasi.
b) Ditinjau dari petugas verifikasi, baik ditingkat Kecamatan
maupun Kabupaten/Kota masih ditemukan pemahaman yang
berbeda dalam pelaksanaan verifikasi.
c) Keterlibatan

Tim

Verifikasi

yang

berasal

dari

Dinas

Perkebunan dan Dinas Perindustrian masih sangat terbatas,
sehingga pelaksanaan veifikasi masih dominan dilakukan oleh
Tim Verifikasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
d) Sistem administrasi ditingkat kos masih sangat lemah serta
masih adanya penjualan pupuk secara eceran, sehingga
menyulitkan Tim Verifikasi Kecamatan dalam mengumpulkan
data.
e) Kesalahan dan kurang cermat dalam perhitungan penyaluran
pupuk serta dokumen penyaluran pupuk yang tidak lengkap
ditingkat Kios Pengecer.
5) Tindak Lanjut
a) Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih terarah dengan
melibatkan Tim/Calon Tim Verifikasi secara berjenjang mulai
tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
b) Perlu

dipertimbangkan

lingkungan

Direktorat

pembagian
Pupuk

dan

wilayah

Binaan

Pestisida,

di

sehingga

pembinaan dapat dilakukan lebih terarah serta proses
evaluasi dan pemecahan masalah lebih mudah.
c. Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian
Untuk

mendukung

pencapaian

sasaran

produksi

komoditas

pertanian tahun 2015, fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi telah
ditetapkan

melaui

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

130/Permentan/SR.130/11/2014 tanggal 27 November 2014 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015. Permentan tersebut
selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Penerbitan Peraturan
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Gubernur dan Bupati/Walikota tentang penetapan alokasi pupuk
bersubsidi di masing-masing daerah.
d. Penyusunan Kebijakan Pupuk Bersubsidi
Pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui rapat
koordinasi Kelompok Kerja Pupuk yang diketuai oleh Deputi Bidang
Koordinasi

Perniagaan

dan

Kewirausahaan,

Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian terkait
diantaranya, Kemeterian Pertanian, Kementerian Perdagangan,
Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan PT. Pupuk
Indonesia Persero serta dengan para ahli pupuk dari berbagai
Perguruan Tinggi Negeri melalui Forum Group Discussion.
Pelaksanaan pertemuan koordinasi Kelompok Kerja Pupuk dan
Forum Group Discussion diantaranya:
1) Pertemuan Koordinasi Tim Teknis POKJA Pupuk dilaksanakan di
Makassar, 24 Januari 2014, dengan hasil sebagai berikut:
a) Volume kebutuhan yang tertuang dalam Permentan Nomor
122/Permentan/SR.130/11/2013 tanggal 26 November 2013
sebanyak 7,78 juta ton, dihitung atas dasar ketersediaan
anggaran subsidi tahun 2014 sebesar RP. 18,05 triliun.
Volume tersebut adalah 81% dari kebutuhan sesungguhnya
9,55 juta ton, Kelompok Kerja pupuk sepakat untuk kebutuhan
pupuk tahun 2014 disesuaikan kebutuhan sesungguhnya 9,55
ton dan kekurangan subsidi pupuk tahun 2014 akibat
tambahan volume pupuk dan penyesuaian HPP, akan
diusulkan untuk dapat disetujui dan ditetapkan dalam APBNP tahun 2014.
b) Untuk mendukung subsidi pupuk tepat sasaran kepada
petani/kelompok tani, RDKK menjadi syarat pokok dalam
penyaluran pupuk bersubsidi. Untuk itu Pemerintah Daerah
melalui Dinas Pertanian dan Bakorluh beserta BP4K
meningkatkan pendampingan ke kelompok tani dalam
penyusunan RDKK sehingga lebih akurat dan tepat waktu,
peningkatan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
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Provinsi maupun Kabupaten serta diperkuat dengan verifikasi
dokumen penyaluran pupuk dari kios kepada kelompok tani
oleh Dinas Pertanian di Kabupaten dan Provinsi. Sebagai
produsen PT. Pupuk Indonesia melalui produsen pupuk
penanggungjawab

wilayah

penyaluran

agar

lebih

meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas kemampuan
dan

kepedulian

kios/pengecer

membuat

administrasi

penyaluran dengan lebih akurat.
c) Peningkatan peran dan tanggungjawap Pemerintah Daerah
dalam pengawasan pengadaan penyaluran pupuk, dalam
rakor POKJA pupuk sepakat untuk melakukan desentralisasi
dan akan dilakukan pembahasan teknis yang menyangkut
kebutuhan pupuk, sistem distribusi/penyaluran dan ketentuan
pembayaran subsidi pupuk.
d) Permasalahan PPN final dalam penyaluran pupuk bersubsidi
oleh POKJA pupuk akan diklarifikasi kepada BPK RI, yang
perlu dihadirkan dalam Rakor POKJA pupuk selanjutnya.
2) Rapat

Koordinasi

Tim

Teknis

Kelompok

Kerja

Pupuk

dilaksanakan di IPB Convention Center-Bogor tanggal 13
Februari 2014, dengan hasil sebagai berikut:
a) Dalam rangka mendukung ketahanan pangan berkelanjutan
Tim POKJA Pupuk meminta Kementerian Pertanian untuk
tetap mengusulkan kebutuhan pupuk disesuaikan kebutuhan
sesungguhnya sebanyak 9,55 juta ton.
b) Realokasi anggaran subsidi pupuk organik ke pupuk
anorganik merupakan kebijakan yang tidak konsisten, oleh
karena itu Tim POKJA Pupuk menyarankan pupuk organik
tetap disubsidi.
c) Terhadap

kebijakan

Kementerian

Pertanian

mengenai

Verifikasi dan Validasipenyaluran pupuk bersubsidi, Tim
Teknis

Pokja

Pupuk

menyarankan

agar

Kementan

mengirimkan hasil uji coba Verifikasi dan Validasi di 5 (lima)
Kabupaten kepada Menko Perekonomian sebagai dasar
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Pokja Pupuk melakukan pembahasan lebih lanjut dalam
tangka perumusan skema pembayaran subsidi pupuk
sebagaimana surat Menteri Pertanian Nomor 276 tanggal 16
September 2013 kepada Menko Perekonomian.
3) Rapat Koordinasi Tim Pokja Pupuk dengan Agenda Pembahasan
Roadmap

Pengurangan/Penghapusan

Subsidi

Pupuk,

dilaksanakan tanggal 12 Agustus 2014 di Yogyakarta.
4) Pertemuan

Forum

Group

Discussion

Tim

Pokja

Pupuk

dilaksanakan di Bogor tanggal 11 September 2014 di dihadiri oleh
Prof. Dr. Ir. Pantjar Simatupang, Perwakilan dari Perguruan tinggi
(IPB, UGM, Unila, Unand, Unpad, Unsri, dan Unlam), perwakilan
dari Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian, perwakilan dari
balai Penelitian Tanah dan perwakilan dari Pusat Sosial Ekonomi
dan Kebijakan Pertanian, dengan hasil sebagai berikut:
a) Sebagai upaya mengurangi beban subsidi pupuk, perlu
dilakukan efisiensi HPP pupuk bersubsidi melalui perubahan
formula NPK bersubsidi dari yang existing 15-25-25 menjadi
15-10-10.
b) Untuk perkebunan, dibutuhkan formula NPK yang bersifat
“slow realese” dan akan dikaji lebih lanjut oleh Badan Litbang
Pertanian (paling lambat hasil kajian akan diterima oleh Ditjen
PSP pada tanggal 19 September 2014).
c) Jika terdapat keterbatasan anggaran subsidi, alternatifnya
antara lain:
(1) Mengurangi disparitas harga antara HET dan HPP
(2) Memfokuskan subsidi pupuk hanya untuk subsektor
tanaman pangan, dengan konsekuensi sebagai berikut:
(a) Potensi kebocoran dalam penyaluran pupuk bersubsidi
akan meningkat, sehingga diperlukan pengawasan
yang lebih ketat dan optimal,
(b) Masih banyaknya pekebun, petambak, dan peternak
rakyat yang membutuhkan pupuk bersubsidi,
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d) Skenario

kenaikan

HET

dan

waktu

pelaksanaannya

memerlukan kajian yang lebih detail dan akan dituangkan
dalam Kerangka Acuan Kerja penuntasan rencana aksi
Kabinet Indonesia Bersatu II.
e) Penggunaan beberapa alternatif teknologi khususnya asam
humic sebagai bahan coating untuk pupuk “slow realease” dan
penggunaan bio organic fertilizer diharapkan dapat didorong
dan diaplikasikan bagi petani.
Realisasi

keuangan

kegiatan

Penyusunan

Kebijakan

Pupuk

Bersubsidi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.514.248.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 1.182.098.917,- atau sebesar 78,1%. Sisa
keuangan tidak terealisasi sebesar Rp. 332.149.038,- atau sebesar
21,9% karena tidak semua rapat koordinasi yang direncanakan
terealisasi.
e. Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Pupuk Tahun 2015.
Pertemuan

Perencanaan

Kebutuhan

Pupuk

Tahun

2015

dimaksudkan untuk menghimpun data usulan kebutuhan pupuk dari
Pemerintah Daerah. Untuk dijadikan pertimbangan dalam alokasi
pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2015 di masing-masing provinsi.
Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 1-3 Juni 2014 di Bogor, dengan
hasil pertemuan sebagai berikut:
1) Optimalisasi
ditetapkan

penyediaan
dalam

pupuk

Peraturan

bersubsidi
Gubernur

sebagaimana

dan

Peraturan

Bupati/Walikota di masing-masing wilayah dapat dilakukan
melalui realokasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 122 Tahun 2013.
2) Upaya pengamanan penyediaan penyaluran pupuk bersubsidi
dapat dilakukan melalui pelaksanaan verifikasi dan validasi
penyaluran pupuk bersubsidi dari kios/pengecer resmi kepada
petani/kelompok tani guna mengetahui ketepatan sasaran
penyaluran pupuk.
3) Pusat Penyuluhan Pertanian menargetkan akomodasi petani
untuk berkelompok dan pelatihan petugas penyuluh diantaranya
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untuk melakukan pembinaan kepada kelompok, salah satunya
guna penyusunan Rencana Defenitif Kelompok (RDK) dan
Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pengawalan
penyusunan

RDKK

menjadi

syarat

pembayaran

Biaya

Operasional Penyuluh (BOP).
4) Pengawalan

petugas

lapangan

mulai

dari

perencanaan

kebutuhan pupuk, penetapan kebutuhan mingguan, persetujuan
penyaluran pupuk kepada distributor dan kios/pengecer atas
usulan penebusan petani/kelompok tani dengan skala prioriotas
pada kondisi pertanamaan saat itu.
5) Memberikan

apresisasi

kepada

warga/masyarakat

yang

melaoprkan adanya penyimpangan.
6) Perlunya dibangun koordinasi antar Dinas Pertanian terkait
dengan Lembaga Penyuluhan baik di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota dalam pengawalan perencanaan kebutuhan
pupuk melalui penyusunan RDKK, pengawalan penyediaan dan
penyaluran pupuk bersubsidi dengan skala prioritas pada
wilayah/kondisi pertanaman/kebutuhan untuk masing-masing
komoditas. Mengoptimalkan peran Komisi Pengawasan Pupuk
dan Pestisida tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai
wadah koordinasi Satuan Kerja Dinas dan stakeholder.
7) Dalam upaya penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor
pertanian mendukung pencapaian sasaran produksi tahun 2015,
telah disepakati rencana kebutuhan pupuk yang berbasis pada
data RDKK yang menjadi salah satu pertimbangan dalam
pengalokasian

kebutuhan

pupuk

bersubsidi

untuk

sektor

pertanian per provinsi per subsektor Tahun Anggaran 2015
sebagaimana tabel terlampir.
8) Pertimbangan penetapan alokasi pupuk bersubsidi per provinsi
dalam Peraturan Menteri Pertanian juga memperhatikan luas
lahan, sasaran tanam, daya beli petani, data serapan tahun
sebelumnya, dan ketersediaan anggaran subsidi pupuk tahun
2015.
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Realisasi keuangan kegiatan Perencanaan Kebutuhan Pupuk Tahun
2015 bersubsidi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 261.907.000,dan terealisasi sebesar Rp. 258.977.250,- atau sebesar 98,9%.

4.2. Sub Direktorat Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
a. Pengembangan Rumah Kompos melalui Unit Pengolah Pupuk
Organik (UPPO)
Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) merupakan
kegiatan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tani
sebagai salah satu upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk
meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan memberikan fasilitasi
bantuan berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) diharapkan
petani dapat memproduksi dan dan menggunakan pupuk organik
insitu secara optimal. 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 10 ekor ternak sapi.
Adapun sasaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah
dioptimalkannya pembangunan UPPO 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.
Pada tahun 2014 target untuk pembangunan UPPO adalah 830 unit.
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pupuk Organik Melalui Unit
Pengolah Pupuk Organik (UPPO) terdiri dari 2 kegiatan, yakni
Pengadaan UPPO dan Pendampingan Pengembangan UPPO.
Adapun capaian kegiatan Pengadaan Bantuan Sosial Unit Pengolah
Pupuk Organik (UPPO) adalah sebagai berikut :
Pembangunan UPPO sebanyak 830 unit dengan anggaran Rp.
166.000.000.000,00 tersebar di 24 provinsi, 166 kabupaten. Sampai
akhir Desember 2014 realisasi fisik dan keuangannya mencapai
100%.
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Kontribusi kegiatan UPPO adalah untuk memenuhi kebutuhan pupuk
organik anggota kelompok tani, mendukung kegiatan SRI di lokasi
setempat dan masyarakat sekitar.
b. Fasilitasi Pengembangan Rumah Kompos
Penggunaan pupuk anorganik ditingkat petani dari tahun ke tahun
cenderung

mengalami

peningkatan,

namun

didalam

pengaplikasiannya ditingkat lapang semakin tidak efisien/tidak
sesuai

dengan

dosis

pemupukan

spesifik

lokasi

yang

direkomendasikan. Guna mendukung peningkatan produktivitas dan
kualitas hasil pertanian serta mengatasi ketergantungan petani
terhadap penggunaan pupuk anorganik, maka perlu digalakkan
penggunaan pupuk organik terutama pada lahan pertanian tanaman
pangan.
Kebutuhan akan pupuk organik relatif tinggi untuk setiap hektarnya,
sehingga untuk mendorong pengembangan penggunaan pupuk
organik perlunya fasilitasi dari pemerintah dalam upaya pemanfaatan
bahan organik yang ada di lapangan yaitu bahan organik yang
berasal dari dari sisa tanaman (jerami) atau sampah organik dari
rumah tangga.
Sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap pupuk organik,
Kementerian Pertanian juga telah membangun Rumah Kompos yang
dimulai dari tahun 2006 diawali di lingkungan kantor pusat
Kementerian Pertanian. Rumah kompos tersebut tidak saja sebagai
unit pengolahan limbah pertanian, tetapi juga telah menjadi pusat
pelatihan bagi masyarakat yang akan mengembangkan pertanian
organik.
Agar

pengolahan

sisa-sisa

bahan

organik

tersebut

dapat

berlangsung dengan cepat dan tepat, maka dibutuhkan peralatan
untuk mengolah pupuk organik. Oleh sebab itu, Pemerintah melalui
pendanaan APBN tahun 2010 telah mengalokasikan penyediaan alat
pembuat pupuk organik yang dilengkapi dengan rumah percontohan
pembuatan pupuk organik.
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Adapun hasil produksi yang telah dicapai selama tahun 2014 adalah
sebagai berikut :
1) Pupuk organik yang diproduksi selama tahun 2014 adalah
sebanyak 23.420 Kg.
2) Pupuk organik untuk sosial karyawan/ karyawati Kementerian
Pertanian selama tahun 2014 sebanyak 3.321,5 Kg.
3) Pupuk organik yang dijual ke masyarakat sebanyak 17.997 Kg.
4) Pupuk organik yang tersisa di gudang adalah sebanyak 3.012,5
Kg.
Untuk menunjang operasional Rumah Kompos tersebut telah
dialokasikan dana operasional, yang antara lain dipergunakan untuk
pembelian perlengkapan penunjang rumah kompos yang terealisasi
Rp. 990.000,- (49,5%) dari target Rp 2.000.000,-, untuk pembelian
bahan operasional harian seperti sekop dan pacul, untuk pembelian
bahan renovasi bak fermentasi seperti kayu, semen, paku, terpal, dll,
untuk pembelian dekomposer (EM4) sebanyak 75 botol/6 bulan,
pembelian bahan bakar berupa bensin dan solar serta pembelian oli
yang digunakan untuk merawat mesin alat-alat yang ada di rumah
kompos tersebut. Selain itu dialokasikan dana honorarium untuk
pengelola rumah kompos sebanyak 3 orang/bulan.
c. Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Pupuk dan Pembenah Tanah.
Kegiatan pelayanan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah
ditujukan dalam rangka menjamin pupuk dan pembenah tanah yang
beredar di pasaran mengandung kadar unsur hara yang sesuai
dengan persyaratan teknis minimal mutu yang ditetapkan oleh
Menteri Pertanian. Selain itu juga harus terjamin efektivitasnya yaitu
terbukti efektif/bermanfaat bagi tanaman setelah dibuktikan melalui
proses uji efektivitas/uji manfaat, sehingga upaya perbaikan kualitas
dan

peningkatan

produktivitas

lahan

dapat

tercapai,

tidak

mengganggu kelestarian hidup dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Adapun capaian kegiatan pelayanan pendaftaran pupuk dan
pembenah tanah adalah sebagai berikut :
170

1) Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah.
Selama tahun 2014 telah masuk surat

tentang permohonan

pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah
sebanyak 526 surat yang terdiri dari surat pengantar uji mutu,
surat pengantar uji efektivitas, surat pengantar uji mutu ulang,
surat lain-lain (penyampaian hasil uji mutu dan hasil uji efektivitas,
surat persetujuan perubahan komposisisi, persetujuan perubahan
merk dan alamat, surat pengalihan alamat perusahaan,
penyampaian laporan produksi, surat keterangan dalam proses).
Dari proses pelayanan pendaftaran pupuk organik, pupuk
hayati/dekomposer dan pembenah tanah sepanjang tahun 2014
telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor Pendaftaran
sebanyak 98 buah, yang terinci :
a) 55 buah SK nomor pendaftaran pupuk organik.
b) 27 buah SK nomor pendaftaran pupuk hayati/dekomposer
c) 16 buah SK nomor pendaftaran pembenah tanah
2) Pupuk An-Organik.
Selama tahun 2014 telah masuk surat untuk pupuk an-organik
tentang pendaftaran sebanyak 1.181 surat, dengan rincian surat
pengantar uji mutu, surat pengantar uji efektivitas, surat
pengantar uji mutu ulang dan surat lain-lain (surat persetujuan
pengalihan

pemegang

nomor

pendaftaran,

pengalihan

perusahaan (pemilik), penambahan distributor dan produsen,
penambahan ukuran kemasan, penambahan bentuk formula,
pesanan khusus).
Dari proses pelayanan pendaftaran pupuk anorganik sepanjang
tahun 2014 telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor
Pendaftaran pupuk an-organik sebanyak 252 buah.
3) Rapat Koordinasi Tim Evaluasi Teknis Pendaftaran Pupuk.
Selama tahun 2014 dilakukan 4 kali rapat koordinasi Tim Evaluasi
Teknis Pendaftaran Pupuk dan Pembenah Tanah, yakni (1)
tanggal 7 Maret 2014, (2) 9 Juni 2014, (3) 12 September 2014
dan (4) 17 Oktober 2014. Disamping dilakukan pembahasan
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beberapa permasalahan rutin dalam menangani pendaftaran
pupuk dan pembenah tanah, dilakukan juga pembahasan revisi
Permentan

Nomor:

43/Permentan/SR.140/08/2011

dan

Permentan Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Syarat
dan Tata Cara Pendaftaran

Pupuk An-Organik serta Pupuk

Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah. Rapat koordinasi
tim teknis yang dilakukan pada

tanggal 12 September 2014

mendapat usulan dari Biro Hukum dan Informasi Publik
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian bahwa Permentan
Pendaftaran Pupuk Nomor 43 dan 70 tidak boleh direvisi menjadi
satu Permentan dan tetap harus terpisah. Mengingat masingmasing Permentan tersebut ada dasar hukumnya. Sampai
dengan Desember 2014, pembahasan revisi yang dapat
diselesaikan adalah penyempurnaan kembali pasal-pasal dalam
batang tubuh dan persyaratan teknis minimal pupuk dan
pembenah tanah. Revisi Permentan selanjutnya akan dibahas
lebih lanjut di tahun 2015.
d. Fasilitasi Pengembangan Pupuk Organik (UPPO).
Limbah pertanian seperti sisa panen (jerami) dan limbah peternakan
yakni kohe yang dihasilkan dari sentra-sentra produksi tanaman
pangan dan peternakan sangat potensial sebagai bahan baku pupuk
organik. Potensi tersebut sebagian telah didukung dengan fasilitasi
bantuan prasarana pengolah pupuk organik yang diberikan
pemerintah diantaranya bantuan mesin APPO, rumah kompos,
RP3O dan UPPO. Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 total
prasarana tersebut telah mencapai jumlah sebagai berikut: Jumlah
Rumah Kompos sebanyak 371 unit, UPPO 2.423 unit dan ternak sapi
55.080 ekor.
Apabila potensi dan sarana tersebut dapat disinergikan dalam
pengembangan

pupuk

organik

maka

upaya

meningkatkan

kesuburan lahan pertanian melalui aplikasi pupuk organik dapat
dilaksanakan secara optimal. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pengembangan pupuk organik tersebut maka telah dilakukan
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pembinaan, inventarisasi dan evaluasi oleh petugas dinas pertanian/
peternakan/perkebunan di sejumlah daerah di 79 kabupaten/kota.
Realisasi keuangan kegiatan pendampingan UPPO/RP3O terealisasi
sebesar Rp. 742.803.605,- atau 53,4% dari dana tersedia sebesar
Rp. 1.391.800.000,-.

4.3. Sub Direktorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida
a. Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Realisasi keuangan Kegiatan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida
telah terealisasi sebesar Rp. 563.343.045,00 atau 87,4% dari dana
tersedia sebesar Rp. 644.491.000,00.
Berikut diuraikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka
pengawasan pupuk dan pestisida tahun 2014 :
1) Pelatihan Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida
Dalam rangka membatasi terjadinya penyimpangan pengadaan,
penyaluran dan pengunaan pupuk dan pestisida, banyak tertuang
dalam produk hukum yang mengatur tentang pengawasan
termasuk petugas yang melaksanakan pengawasan pupuk dan
pestisida. Pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida antara
lain telah diatur dalam Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1992
tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP. No. 7 Tahun 1973
tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan
Penggunaan

Pestisida,

diatur/dituangkan

sedangkan

dalam

untuk

dan

operasionalnya

Kepmentan

Nomor:

239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk
An-Organik, MoU Kementerian Perdagangan, Kementerian
Perindustrian,
Kepolisian

Kementan

Negara

dan

dan

Kemeneg

Kejagung

BUMN

tentang

dengan

Pelaksanaan

Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi,
Permendag 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Permentan
No.

42/Permentan/SR.140/5/2007

tentang

Pengawasan

Pestisida, Permentan No. 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang
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Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida. Permentan No.
43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara
Pendaftaran Pupuk An-Organik. Peraturan Menteri Pertanian No.
70/ Permentan/ SR.130/ 10/ 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk
Hayati dan Pembenah Tanah. Penerapan dari peraturan tersebut
dapat dilaksanakan oleh pengawas pupuk dan pestisida baik
pusat maupun daerah yang disiapkan oleh pusat (Direktorat
Pupuk dan Pestisida).
a) Tujuan
Pelatihan teknis petugas pengawas pupuk dan pestisida
bertujuan dalam rangka meningkatkan jumlah petugas
pengawas pupuk dan pestisida di seluruh Indonesia yang
mampu mengatasi permasalahan dibidang pupuk dan
pestisida yang masih terjadi di daerah.
b) Keluaran
Laporan

akhir

pelaksanaan

pelatihan

teknis

petugas

pengawas pupuk dan pestisida.
c) Manfaat
Meningkatnya wawasan petugas pengawas pupuk dan
pestisida tentang pengawasan pupuk dan pestisida.
d) Permasalahan
Tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan
kegiatan ini.
e) Tindak Lanjut
Seluruh peserta pelatihan mengikuti diklat PPNS kerjasama
Mabes Polri di Mega Mendung selama ± selama 2 bulan.
2) Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat
menentukan dalam pencapaian sasaran produksi nasional. Oleh
sebab itu pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan azas
6 (enam) tepat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam
rangka penyediaan pupuk dan pestisida untuk mencapai azas
tersebut. Khusus untuk penyedian pupuk, pemerintah telah
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menerapkan subsidi pupuk yang menyebabkan harga pupuk
relatif lebih murah dan terjangkau oleh kemampuan modal petani.
Kebijakan lain yang telah ditempuh dibidang pupuk dan pestisida
adalah dengan diberlakukannya deregulasi dibidang pendaftaran
pupuk dan pestisida. Kebijakan tersebut memberikan dampak
dengan semakin banyaknya jenis pupuk dan pestisida yang
beredar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian. Kondisi ini
diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada petani untuk
memilih jenis pupuk dan pestisida yang sesuai dengan
kemampuannya.
Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan terkait
dengan peredaran pupuk dan pestisida telah diterbitkan, namun
kenyataannya di lapangan masih ditemukan pupuk dan pestisida
ilegal dan palsu yang tidak diketahui mutu dan efektifitasnya.
Kasus lainnya pada pupuk subsidi yang sangat menonjol yakni
ekspor serta penggantian karung pupuk subsidi. Mengingat
kondisi tersebut maka pengawasan pupuk dan pestisida harus
dilaksanakan secara terkoordinir antara pusat dan daerah serta
antara instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida.
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) merupakan
wadah koordinasi pengawasan antar intansi terkait dibidang
pupuk dan pestisida baik tingkat provinsi yang ditetapkan oleh
Gubernur maupun tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh
Bupati/Walikota. Disamping wadah koordinasi tersebut upaya
mengatasi permasalahan pupuk dan pestisida juga sangat
diharapkan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan
Pestisida terutama dalam penyelesaian tindak kasus pidana
sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1)
Undang-undang no. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman.
Dalam mendukung upaya peningkatan pengawasan pupuk dan
pestisida, maka pada tahun 2014 Direktorat Pupuk dan Pestisida
mengadakan

Rapat

Koordinasi

Pengawasan

Pupuk

dan
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Pestisida dengan melibatkan seluruh komponen petugas yang
berwenang dalam pengawasan pupuk dan pestisida.
a) Tujuan
Pertemuan Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
(KP3) bertujuan untuk menyamakan persepsi

tentang

pengawasan pupuk dan pestisida yang dilakukan oleh Komisi
Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) serta mendapatkan
informasi hasil temuan KPK dan BPK terkait dengan
penyaluran pupuk bersubsidi selama ini.
b) Keluaran
Terkoordinasinya kegiatan di masing-masing provinsi serta
adanya arahan bagi petugas pengawas pupuk

provinsi

terhadap kegiatan pelaksanaan pengawasan di tingkat
pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.
c) Manfaat
(1) Terciptanya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida
antar instansi terkait,
(2) Terciptanya koordinasi penyelidikan kasus pupuk dan
pestisida antar petugas pengawas pupuk dan pestisida
pusat dan daerah serta lintas sektoral antar instansi terkait.
d) Permasalahan
(1) Adanya otonomi daerah sering menyebabkan terjadinya
pergantian pegawai di daerah sehingga koordinasi yang
telah dilakukan tidak berjalan sesuai harapan.
(2) Perbedaan prioritas utama bidang pekerjaan di masingmasing sektor di daerah menyebabkan sulitnya koordinasi
lintas sektor untuk pengawasan pupuk dan pestisida.
e) Tindak lanjut
(1) Melakukan koordinasi antara petugas pengawas pupuk
dan pestisida pusat dengan Sekretaris Daerah tingkat
provinsi seluruh Indonesia.
(2) Menghimbau kepada seluruh Gubernur dan Bupati agar
mengoptimalkan pengawasan pupuk dan pestisida.
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3) Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan
Pestisida
Kegiatan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Pupuk

dan

Pestisida

dimaksudkan

untuk

menciptakan

kemandirian PPNS dalam melaksanakan tugas fungsinya
sebagaimana yang diemban dalam amanat Undang-Undang No.
12 Tahun 1992 tentang Sitsem Budidaya Tanaman. Kegiatan ini
juga selaras dengan kegiatan yang sama diberikan kepada PPNS
di tingkat provinsi dan beberapa Kabupaten/Kota. Keterbatasan
jumlah PPNS di pusat (baru 3 orang) menjadi kendala dalam
pelaksanaan kegiatan yang sudah disiapkan, terutama dalam
melakukan koordinasi dengan Polda terkait dengan kasus pupuk
dan pestisida yang terjadi di beberapa daerah. Namun demikian
hal positif yang dapat diambil terkait dengan peran PPNS pupuk
dan pestisida adalah terciptanya koordinasi antara instansi terkait
khususnya yang menangani pestisida seperti Kementerian
Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta
Mabes Polri. Salah satu hasil koordinasi dengan instansi tersebut
adalah dalam penanganan kasus peredaran pestisida berbahan
aktif endosulfan yang masih banyak beredar didaerah.
Bahan aktif endosulfan termasuk kepada kelompok POP’s
(Persistent Organic Pollutans), dan sesuai dengan konvensi
Stocholm termasuk bahan B3 yang dilarang digunakan. Hasil
konvensi tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Pertanian
No. 24 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran
Pestisida yang menyebutkan bahan aktif endosulfan termasuk 1
dari 42 bahan aktif yang dilarang untuk semua bidang
penggunaan.
Di lapangan pestisida berbahan aktif endosulfan yang banyak
beredar adalah “Akodan, Akodani, Endodan dan Thiodan” .
Keempat formulasi tersebut sudah dicabut nomor pendaftarannya
sejak tahun 2005.
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Upaya untuk mengatasi peredaran pestisida tersebut telah
diserahkan kepada daerah, namun masih terkendala karena sulit
mengetahui distributor yang mengirimkan formulasi pestisida
tersebut ke kios karena dilakukan secara sembunyi dan tanpa
alamat distributor yang jelas.
Sehubungan dengan masih banyaknya beredar pestisida
berbahan aktif endosulfan di daerah, maka PPNS pupuk dan
pestisida pusat didampingi staf Direktorat Pupuk dan Pestisida
bersama-sama dengan Mabes Polri (Biro Korwas PPNS,
Direktorat Tindak Pidana Tertentu), Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan
monitoring peredaran pestisida berbahan aktif endosulfan ke
Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung,
Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Selain melibatkan instansi
tersebut diatas, monitoring juga melibatkan Polda, Polres, Dinas
Pertanian, Dinas Perikanan, Bapedalda dan PPNS (Provinsi dan
Kabupaten) setempat.
a) Tujuan
Untuk memberdayakan PPNS pupuk dan pestisida di pusat
dan masing-masing provinsi/kabupaten/kota dan instansi
terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran
pestisida dilarang.
b) Keluaran
(1) Total jumlah pestisida berbahan aktif endosulfan yang
ditemukan di 6 (enam) provinsi tersebut sebanyak 5.968
botol dengan kemasan 100 ml, 200 ml dan 500 ml dan
sudah disita sebagai barang bukti.
(2) Terkait dengan temuan formulasi pestisida dalam jumlah
yang cukup besar telah dilimpahkan ke Polres setempat
yakni Polres Kota Tegal, Polres Kota Binjai, Polres Kota
Tebing Tinggi, Polres Maros dan Polres Pangkajene
Kepulauan
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c) Manfaat
(1) Untuk memberdayakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) pupuk dan pestisida dalam melaksanakan
penyidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
(2) Untuk meningkatkan wawasan penyidikan sesuai dengan
Perundang-undangan yang berlalu serta merumuskan
rencana kerja PPNS pupuk dan pestisida Tahun 2014.
d) Permasalahan
(1) Belum

optimalnya peran pengawasan oleh Komisi

Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) dan PPNS di
daerah

karena

masih

ditemukan

berbagai

kasus

penyimpangan dalam penyediaan dan distribusi pupuk
subsidi;
(2) Masih maraknya penjualan pupuk bersubsidi secara
eceran di Kios Pengecer;
(3) Masih maraknya penjualan pestisida dilarang dan illegal
serta pestisida palsu dikios-kios secara tersembunyi.
e) Tindak Lanjut
(1) Meningkatkan kinerja dan pengawasan yang optimal dari
petugas pengawas dan PPNS Pupuk dan Pestisida;
(2) Sesuai

dengan

pasal

36

ayat

(2)

pelaksanaan

pemusnahan menjadi tanggungjawab pemilik pestisida
berkoordinasi dengan instansi terkait yang ditunjuk dalam
pemusnahan dan disaksikan oleh Pengawas Pupuk dan
Pestisida dan aparat yang berwenang
(3) Sebagai tindak lanjut proses hukum akan dilakukan
pemusnahan formulasi pestisida dimaksud oleh Instansi
yang berwenang.
4) Diklat Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan

Pestisida Kerjasama dengan Mabes Polri
Pupuk dan pestisida merupakan input sarana produksi dalam
budidaya tanaman yang wajib memenuhi standar mutu dan
terjamin efektivitasnya serta aman penggunaannya baik bagi
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manusia maupun bagi lingkungan hidup. Untuk itu, pemerintah
berkepentingan untuk mengawasi penggunaan dan peredaran
pupuk dan pestisida serta pupuk bersubsidi. Diketahui bersama
bahwa beredarnya pupuk dan pestisida yang belum terdaftar,
tidak sesuai label pendaftaran, pemalsuan serta kasus-kasus
penyelundupan

dan

rembesan

pupuk

bersubsidi

diluar

peruntukkan merupakan permasalahan yang perlu mendapat
perhatian

bersama

dalam

rangka

pengamanan

terhadap

peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida. Untuk itu,
Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS)
Pupuk dan Pestisida diadakan atas kerjasama Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Badan Reserse dan
Kriminal (BARESKRIM) Polri.
Amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana, penyidik terdiri dari anggota Polri dan PNS tertentu yang
diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan.
Berkaitan

dengan

Undang-Undang

tersebut

dan

untuk

mengemban Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 maka pejabat
PNS bidang pertanian dapat diberikan wewenang sebagai
penyidik di bidang budidaya tanaman.
Sebagai pengembang fungsi Kepolisian yang diatur dalam
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, maka PPNS mempunyai
wewenang penyidikan di lingkungan kerjanya yang dalam
pelaksanaannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan
Penyidik Polri.
a) Tujuan
Menambah tenaga PPNS reguler untuk dapat memperkecil
tingkat penyimpangan pupuk dan pestisida di lapang yang
memiliki kemampuan dalam melakukan penyidikan terhadap
kasus pelanggaran di bidang pupuk dan pestisida.
b) Keluaran
Bertambahnya PPNS untuk mengurangi terjadinya kasus
penyimpangan

dalam

pengadaan,

peredaran

dan
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penggunaan pupuk serta peredaran

dan penggunaan

pestisida maupun pemalsuan pupuk dan pestisida.
c) Manfaat
(1) Terdapat dan Terlatihnya petugas PPNS reguler Pupuk
dan Pestisida di tingkat pusat dan daerah;
(2) Bertambahnya tenaga petugas PPNS reguler Pupuk dan
Pestisida yang memiliki pengetahuan dan keterampilan
dalam melakukan penyidikan kasus pelanggaran di bidang
pupuk dan pestisida;
(3) Penyidik dapat berkerja lebih profesional, percaya diri dan
berani

dalam

menangani

kasus-kasus

pupuk

dan

pestisida;
(4) Terkoordinasinya penanganan kasus-kasus pupuk dan
pestisida dengan lebih baik sehingga dapat memberikan
hasil yang sesuai harapan.
d) Permasalahan
(1) Berkurangnya jumlah tenaga penyidik reguler di bidang
pupuk dan pestisida karena beberapa faktor antara lain
pensiun, meninggal dunia serta mutasi ke bidang tugas
lain;
(2) Minimnya dukungan anggaran bagi penyidik baik di Pusat,
Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
(3) Penyiapan tenaga penyidik pupuk dan pestisida yang
sudah

dirintis

sejak

tahun

2003

tersebut,

belum

sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah
setempat hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya
kasus peredaran pupuk dan pestisida yang terjadi di
daerah.
e) Tindak Lanjut
(1) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik
Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida yang
diadakan atas kerjasama Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian dengan Badan Reserse dan
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Kriminal (BARESKRIM) Polri;
(2) Menambah jumlah tenaga PPNS pupuk dan pestisida di
daerah;
(3) Menambah dukungan anggaran bagi penyidik baik di
Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
(4) Kontribusi

dari

Kegiatan

Pengawasan

Pupuk

Dan

Pestisida adalah untuk meningkatkan koordinasi petugas
pengawas pupuk dan pestisida serta meningkatkan
kemampuan PPNS pupuk dan pestisida.
b. Pengawasan Pupuk
Dalam rangka pengawasan pupuk Direktorat Pupuk dan Pestisida
menargetkan melakukan pengujian sampel pupuk sebanyak 50
contoh. Realisasi kegiatan pengawasan pupuk telah terealisasi
secara fisik sebesar 100%. Realisasi keuangan Pengawasan Pupuk
sebesar Rp. 1.430.867.736,- atau 79,1% dari anggaran tersedia
sebesar Rp. 1.807.925.000,-.
Berikut ini diuraikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka
pengawasan pupuk yaitu :
1) Pelaksanaan Pengawasan Pupuk
Keberhasilan

program

ketahanan

pangan

salah

satunya

ditentukan oleh penyediaan sarana produksi pertanian terutama
ketersediaan pupuk di tingkat petani, karena pupuk merupakan
saran produksi pokok yang diperlukan oleh pelaku kegiatan usaha
tani.
Menyadari akan pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan
produksi

hasil

perkembangan
berkepentingan

pertanian
rekayasa
untuk

dan

menghadapi

formula

mengatur

pupuk,

penyediaan

pesatnya
pemerintah

pupuk

yang

memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya. Untuk itu,
pemerintah telah mengamanatkan kepada Menteri Pertanian
untuk melaksanakan pendaftaran pupuk dan pengawasan pada
tingkat rekayasa formula. Pupuk yang dipasarkan untuk
keperluan sektor pertanian harus memenuhi standar mutu dan
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terjamin efektivitasnya serta wajib terdaftar di Kementerian
Pertanian. Sampai dengan akhir tahun 2014 jumlah pupuk yang
terdaftar dan belum berakhir izinnya di Kementerian Pertanian
berjumlah 2.307 merk dagang yang terdiri dari pupuk an-organik
sejumlah 1.368 merk dan 939 merk pupuk organik, pupuk hayati
dan pembenah tanah.
Untuk melindungi petani dari peredaran dan penggunaan pupuk
yang tidak memenuhi standar, sangat diperlukan adanya
pengawasan

yang

komprehensif

mulai

dari

pengadaan,

peredaran serta penggunaannya.
Salah satu kegiatan pelaksanaan pengawasan pupuk adalah
dengan pengambilan sampel pupuk di tingkat pengecer atau
distributor, kemudian melakukan pengujian sampel pupuk di
laboratorium/lembaga uji yang ditunjuk oleh Kementerian
Pertanian sebanyak 50 contoh.
a) Tujuan
Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan,
peredaran maupun penggunaan pupuk, sehingga pupuk dapat
tersedia sampai di tingkat petani secara tepat waktu, jumlah,
jenis, tempat, mutu yang terjamin dan harga yang terjangkau.
b) Keluaran
(1) Laporan hasil pengujian pupuk
(2) Laporan perjalanan dinas
c) Manfaat
(1) Untuk mengetahui kebenaran mutu pupuk yang beredar di
lapangan.
(2) Untuk mengetahui kondisi ketersediaan pupuk subsidi
(3) Untuk mengetahui penerapan ketentuan peredaran pupuk
non subsidi.
d) Permasalahan
Tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan
kegiatan ini.
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e) Tindak Lanjut
Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap pupuk
yang beredar.
2) Fasilitasi Tim Pupuk
Menyadari akan pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan
produksi

hasil

pertanian

dan

mengahadapi

pesatnya

perkembangan rekayasa formula pupuk, maka pemerintah
berkewajiban mengawal penyaluran pupuk hingga sampai
kepada petani yang berhak atas pupuk subsidi. Pupuk subsidi
diperuntukkan kepada petani tanaman pangan, hortikultura,
pekebun, peternak dan pembudidaya ikan/udang; dan tidak
diperuntukkan bagi perusahaan sektor pertanian. Penyaluran
pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan
yang

ditetapkan

dalam

Peraturan

Menteri

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan
peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Gubernur atau
Bupati/Walikota.
Hubungan kerja produsen dengan distributor diatur dengan SPJB
sesuai Ketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi
antara produsen dengan distributor sebagaimana tercantum
dalam

Lampiran

I

PER/4/2013

tentang

pengadaan

dan

penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian. Distributor
wajib melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian
terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk
bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di wilayah
tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan
penilaiannya tersebut kepada produsen yang menunjuknya.
Pembayaran

atas

penyaluran

pupuk

bersubsidi

yang

dilaksanakan selama ini berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor: 94/PMK.02/2011 dimana pembayaran subsidi
pupuk kepada produsen berdasarkan hasil verifikasi Tim
Verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
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Verifikasi tagihan dilakukan berdasarkan dokumen pengadaan
dan penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor sebagaimana
usulan penagihan pembayaran subsidi pupuk dari PT. Petrokimia
Gresik, PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Pupuk Kujang
Cikampek, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Pupuk Iskandar
Muda.
Dalam rangka pengawalan terhadap pupuk subsidi dan kaitannya
dengan pembayaran tagihan pupuk subsidi yang disalurkan oleh
produsen maka dibentuk Tim Pupuk atau Tim Verifikasi Pupuk.
Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Subsidi Pupuk yang mempunyai tugas melakukan
pemeriksaan/verifikasi dokumen administrasi dan fisik yang
berkaitan dengan pengadaan, penyaluran dan pembayaran
subsidi pupuk.
a) Tujuan
(1) Memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen serta
nilai tagihan subsidi pupuk yang diajukan oleh produsen
pupuk.
(2) Melakukan

pengecekan

kebenaran

dokumen

atas

penyaluran pupuk bersubsidi melalui verifikasi fisik/lapang,
(3) Menghitung volume penyaluran pupuk bersubsidi yang
akan dibayarkan kepada produsen
(4) Menghitung nilai subsidi yang akan dibayarkan kepada
produsen.
b) Keluaran
Laporan pelaksanaan verifikasi dokumen penyaluran pupuk
bersubsidi Tahun 2014
c) Manfaat
(1) Memperkecil

terjadinya

penyimpangan

peredaran,

penyaluran, pupuk bersubsidi;
(2) Termonitornya nilai subsidi yang akan dibayarkan kepada
produsen.
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d) Permasalahan
(1) Tim pengawas pupuk bersubsidi pusat yang ditetapkan
oleh Menteri Pertanian belum bekerja secara maksimal.
Hal ini disebabkan sebagian dari anggota tim dimaksud
berasal dari instansi terkait.
(2) Pembentukan

tim

verifikasi

ditingkat

provinsi,

kabupaten/kota dan kecamatan yang dimaksudkan dapat
membantu proses verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi
di daerah belum bekerja maksimal.
e) Tindak Lanjut
(1) Memberikan pembinaan kepada tim pupuk di daerah agar
dapat melakukan verifikasi secara benar dengan data yang
valid .
(2) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi
terkait yang tergabung dalam Tim Pengawas Pupuk
Bersubsidi Pusat.
c. Pengawasan Pestisida
Dalam rangka pengawasan pestisida Direktorat Pupuk dan Pestisida
menargetkan melakukan pengujian sampel pestisida sebanyak 50
contoh. Realisasi kegiatan pengawasan pupuk telah terealisasi
secara fisik sebesar 100%. Realisasi keuangan pengawasan pupuk
sebesar Rp. 334.623.400,- atau 90,5% dari anggaran tersedia
sebesar Rp. 369.870.000,-.
Berikut ini diuraikan kegiatan yang dilakukan dalam rangka
pengawasan pestisida yaitu:
Permasalahan pestisida di lapangan tidak hanya sebatas beredarnya
pestisida illegal/tidak terdaftar, tetapi juga pestisida palsu, tidak
sesuai mutu, repacking dan habis masa berlaku izinnya. Khusus
untuk pestisida terbatas pelanggaran yang umum terjadi adalah
pengguna pestisida terbatas maupun kios penjual pestisida terbatas
belum

mengikuti

diamanatkan

pelatihan

dalam

pestisida

Peraturan

terbatas

Menteri

sebagaimana

Pertanian

Nomor:
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24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tata Cara
Pendaftaran Pestisida.
Disadari keberadaan petugas pengawas, PPNS serta Komisi
Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) baik provinsi maupun
Kabupaten/Kota

belum

mampu

mengatasi

permasalahan

di

lapangan. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya kinerja komisi
tersebut

serta

masih

lemahnya

pemahaman

mekanisme

pengawasan.
Salah satu kegiatan pelaksanaan pengawasan pestisida adalah
dengan

pengambilan

sampel

pestisida

distributor/pengecer, kemudian melakukan

ditingkat

pabrik/

pengujian sampel

pestisida di lembaga uji mutu pestisida yang ditunjuk oleh
Kementerian Pertanian atau laboratorium yang sudah memiliki
standar KAN (Komite Akreditasi Nasional) sebanyak 50 contoh.
1) Tujuan
Mencegah

terjadinya

penyimpangan

dalam

pengadaan,

peredaran maupun penggunaan pestisida, sehingga pestisida
dapat tersedia sampai di tingkat petani secara tepat waktu,
jumlah, jenis, tempat, mutu yang terjamin dan harga yang
terjangkau.
2) Keluaran
a) Laporan hasil pengujian pestisida
b) Laporan perjalanan dinas
3) Manfaat
a) Untuk mengetahui kebenaran mutu dan efektivitas pestisida
yang beredar di lapangan.
b) Untuk mengetahui kondisi peredaran pestisida
4) Permasalahan
Masih ditemukan pestisida yang habis masa izin berlakunya serta
pestisida terbatas yang belum melakukan pelatihan.
5) Tindak Lanjut
Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap pestisida yang
beredar
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4.4. Sub Direktorat Pestisida
a. Fasilitasi dan Evaluasi Dokumen Pendaftaran Pestisida
Pendaftaran

pestisida

merupakan

salah

satu

bagian

dari

pengelolaan pestisida yang bertujuan untuk mendapatkan nomor
pendaftaran dan izin pestisida melalui proses evaluasi atau kajian
ilmiah yang didasarkan pada efektivitas dan keamanan lingkungan.
Karena sifat pestisida yang berpotensi dapat menimbulkan dampak
negatif

terhadap

lingkungan

dan

keanekaragaman

hayati,

menyebabkan resistensi, resurjensi, timbulnya hama baru, serta
gangguan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, pestisida
harus dikelola dengan penuh kehati-hatian. Untuk itu, pendaftaran
pestisida merupakan kegiatan penting dalam pengelolaan pestisida.
Pendaftaran pestisida untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan
izin pestisida dilakukan melalui beberapa tahap yang meliputi:
1) Penyerahan dokumen persyaratan administrasi, teknis, dan
lainnya;
2) Pemeriksaan dan penilaian dokumen oleh tim teknis; dan
3) Evaluasi pendaftaran oleh Komisi Pestisida melalui rapat pleno
sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam

penerbitan

nomor pendaftaran dan izin pestisida.
Untuk mengetahui tingkat keamanan pestisida yang didaftarkan
dilakukan pengujian dengan mengikuti pendekatan pengujian
berjenjang (tiered approach). Uji di lapangan hanya boleh dilakukan
jika data uji laboratorium menunjukkan bahwa toksisitas pestisida
memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Uji tersebut meliputi uji
toksisitas mamalia, uji resurjensi, uji toksisitas lingkungan, pengujian
Dalam menetapkan kebijakan pestisida Menteri Pertanian dibantu
oleh Komisi Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 642/Kpts/OT.160/2/2012, tentang Komisi Pestisida.
Dalam Kepmentan tersebut ditetapkan pula Tim Teknis Evaluasi
Pendaftaran Pestisida yang anggotanya terdiri dari perguruan tinggi
IPB, ITB, UI, UGM, LIPI, dan Litbang Kementerian Kesehatan dan
Kementerian Pertanian.
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Tugas Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida adalah:
1) Menyiapkan bahan evaluasi data teknis/informasi dalam rangka
pendaftaran;
2) Melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan pendaftaran
pestisida dan pestisida yang telah terdaftar/telah mendapat izin
Menteri Pertanian;
3) Ketua Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab dan wajib melaporkan kepada Ketua Komisi Pestisida.
Ketua

Komisi

Pestisida

dalam

melaksanakan

tugasnya

bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada Menteri
Pertanian.
Pada tahap awal evaluasi dokumen pendaftaran pestisida dilakukan
oleh Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida, melalui rapat Tim
Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida. Rapat Evaluasi Tim Teknis
dilakukan sebanyak 4 kali sepanjang tahun 2014 yaitu:
1) Periode I dilaksanakan tanggal 6 Pebruari 2014, dengan hasil
sebagai berikut:
a) Evaluasi permohoan pendaftaran pestisida 199 produk
mengacu pada Permentan Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida.
b) Peninjauan ulang kembali terhadap penolakan permohonan ijin
perluasan Insure Max 510 FS sebagai zat pengatur tumbuh
tanaman. Pemberian izin fungisida juga sebagai ZPT dapat
menimbulkan

kerancuan/kesalahan

dalam

penggunaan,

karena pestisida (fungisida) digunakan hanya apabila terdapat
serangan penyakit. Efek tambahan tersebut dapat dibunyikan
pada label produk tersebut tetapi bukan sebagai zat pengatur
tumbuh tanaman.
c) Peninjauan ulang kembali pestisida berbahan aktif antibiotika
Agrept 20 WP (bahan aktif: streptomisin sulfat: 20%) yang telah
ditolak permohonan pendaftaran ulang Izin Tetap.
Dalam Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun
2011

tentang

Pendaftaran

Pestisida,

telah

diusulkan
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pelarangan pestisida berbahan aktif antibiotika pada semua
bidang penggunaan.
d) Permohonan PT Monagro Kimia untuk melakukan uji efikasi
keperluan perluasan penggunaan Roundup Biosorp 486 SL
pada jagung
jagung

PRG event NK603 dapat dilakukan setelah

tersebut

memenuhi

persyaratan

yaitu

sertifikat

Keamanan Pangan, Sertifikat Keamanan Pakan,

Sertifikat

Keamanan Lingkungan dan pelepasan varietas oleh Menteri
Pertanian.
e) Konsep Inpres tentang Pengelolaan Pestisida
Prof Emil Salim sebagai Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan
Presiden (Wantimpres) Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup
telah menyampaikan surat pada tanggal 3 Januari 2014
kepada Sekretaris kabinet (Sertkab) tentang Izin Prakarsa
Inpres.
2) Periode II dilaksanakan tanggal 13 Mei 2014, dengan hasil
sebagai berikut:
a) Evaluasi permohonan terhadap 230 produk mengacu pada
Permentan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata
Cara Pendaftaran Pestisida.
b) Pelaksanaan uji efikasi untuk perluasan Roundup Biosorp 486
SL jagung PRG event NK603 dapat dilakukan setelah
pemohon menyelesaikan persyaratan pelepasan varietas
baru jagung produk rekayasa genetika (PRG).
c) Mengusulkan untuk menerima permohonan pendaftaran izin
percobaan PT Tempo Group dengan bahan aktif cajuput oil
(minyak kayu putih) 25 g. Berdasarkan hasil uji toksikologi
yang dilakukan di Unit Kajian Pengendalian Hama Pemukiman
(UKPHP), Fakultas Kedokteran Hewan-IPB: LD50 oral > 5000
mg/kg dan LD50 dermal > 2000 mg/kg.
d) Setelah mengevaluasi hasil uji efikasi banding Bahan
Pengawet Kayu Recruit II 0,5 RB terdaftar dengan Keputusan
Menteri Pertanian Nomor 87/Kpts/SR.140/1/2012 pada pada
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rayap tanah dengan bentuk pellet kertas, maka diusulkan
permohonan dapat diterima untuk dapat dipasarkan produk
dalam dua bentuk yaitu (pellet dan batangan) dengan tidak
mengubah komposisi formulasi.
e) Menolak permohonan peninjauan kembali herbisida berbahan
aktif parakuat diklorida (Gramotop 288 SL* dan Revoker 310
SL*) karena hasil analisa laboratorium untuk uji emetik di
bawah konsentrasi emetik yang dipersyaratkan FAO.
3) Periode III dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2014, dengan hasil
sebagai berikut:
a) Evaluasi permohonan terhadap 252 produk mengacu pada
Permentan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Syarat dan
Tatacara Pendaftaran Pestisida.
b) Menolak permohonan pencantuman klaim kill germ/bunuh
kuman pada produk HIT 0,405 AE karena tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan Tim Teknis berpendapat bahwa
pengajuan pendaftaran pestisida hanya untuk pestisida rumah
tangga, tidak untuk “double klaim”.
4) Periode IV dilaksanakan tanggal 4 November 2014, dengan hasil
sebagai berikut:
a) Evaluasi permohonan terhadap 254 produk mengacu pada
Permentan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata
Cara Pendaftaran Pestisida.
b) Permohonan PT Arysta Life Science Tirta untuk meninjau
kembali pencabutan pendaftaran Trebon 95 EC (bahan aktif:
etofenproks: 95 g/l) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 4708/Kpts/SR.140/9/2013 tanggal 25 September
2013. Etofenproks termasuk dalam golongan sintetik piretroid
(“Pyrethroid like” compound), Berdasarkan hasil pengujian
yang dilakukan oleh Prof. Dr. Ir. Y. Andi Trisyono, M.Sc.
bahwa penggunaan Trebon 95 EC (bahan aktif: etofenproks:
95 g/l) tidak menimbulkan resurjensi terhadap hama wereng
coklat.
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c) Berdasarkan Permentan Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida, bahan aktif
klorpirifos dilarang untuk pestisida rumah tangga, hygiene dan
sanitasi yang digunakan untuk pengendalian serangga rumah
tangga. Sehingga menolak permohonan PT Pimaimas Citra
untuk pendaftaran obat hewan Gusanex.
d) Berdasarkan Permentan Nomor 24 Tahun 2011 tentang syarat
dan tata cara Pendaftaran Pestisida bahwa setiap formulasi
yang terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian harus
didaftarkan atas nama satu pemohon. Permohonan izin PT
BASF Indonesia untuk Re-branding Interceptor 200 K (bahan
aktif : alfa sipermetrin 200 mg/m2) dengan PT Unilever
Indonesia ditolak.
b. Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan Pestisida
Telah dilakukan pembinaan dan evaluasi penggunaan pestisida
melalui

monitoring

pengujian

efikasi

pestisida,

monitoring

penggunaan pestisida baik di kios maupun di lapangan, peninjauan
terhadap sarana produksi.
c. Fasilitasi Komisi Pestisida
Hasil dari evaluasi rapat Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida
direkomendasikan untuk dievaluasi kembali pada Rapat Pleno
Komisi Pestisida. Pelaksanaan Rapat Pleno Komisi Pestisida telah
dilakukan sebanyak 4 (empat) kali sepanjang tahun 2014 yaitu:
1) Rapat Pleno periode I dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari
2014, dengan hasil sebagai berikut:
a) Evaluasi pendaftaran pestisida Periode I Tahun 2014 mengacu
pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2011
tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida.
b) Permohonan perluasan penggunaan pestisida Insure Max Max
510 FS sebagai zat pengatur tumbuh tanaman ditolak,
sebelumnya telah terdaftar sebagai fungisida.
c) Hasil uji mutu Fumigan Vaporph30s 99,3 GA* (bahan aktif:
fosfin: 99%) yang dilaksanakan di luar negeri yaitu di Welland
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Laboratory, Canada tahun 2013 dapat diterima. Pelaksanaan
uji mutu yang dilakukan diluar wilayah Indonesia diperbolehkan
sepanjang laboratorium uji mutu di Indonesia belum mampu
melakukannya, dan laboratorium tersebut memiliki kualitas
laboratorium yang diakui secara internasional.
d) Pelaksanaan uji efikasi Roundup Biosorp 486 SL (bahan aktif:
isopropil amina glifosat 486 g/l) pada jagung PRG (produk
rekayasa genetika) event NK603 dapat dilakukan dengan uji
efikasi secara terbatas/khusus.
e) Pelarangan penggunaan pestisida berbahan aktif antibiotika
pada semua bidang penggunaan telah diusulkan dalam konsep
revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2011
tentang Pendaftaran pestisida.
2) Rapat Pleno Komisi Pestisida periode II dilaksanakan pada
tanggal 5 Juni 2014, dengan hasil sebagai berikut :
a) Rapat Pleno Komisi Pestisida memutuskan permohonan
pendaftaran pestisida SOS 25 SL dengan bahan aktif Cajuput
Oil (minyak kayu putih) dapat diberikan izin percobaan dengan
catatan mengganti nama dagang produk tersebut.
b) Permohonan pestisida Roundup Biosorp 486 SL (bahan aktif:
isopropil amina glifosat 486 g/l) untuk melakukan uji efikasi
terbatas/khusus pada jagung PRG event NK603.
c) Rapat Pleno Komisi Pestisida menyetujui memberikan izin
untuk melakukan uji efikasi terbatas pada jagung PRG event
NK603 sepanjang sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian
tentang Produk Rekayasa Genetika (PRG).
d) Repat Pleno Komisi Pestisida memutuskan menyetujui
pemasaran produk Recruit II 0,5 RB berbentuk pellet dan
berbentuk batangan dengan catatan dilakukan pemisahan
label. Sebelumnya telah dilakukan evaluasi dan penilaian
terhadap uji banding efikasi Recruit II 0,5 RB.
e) Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode II Tahun 2013
memutuskan

pestisida berbahan aktif antibiotika dilarang
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untuk

semua

bidang

penggunaan.

Selanjutnya

akan

dimasukkan dalam Lampiran Revisi Permentan Nomor 24
Tahun 2011.
f) Sehubungan dengan hal tersebut, permohonan peninjauan
pendaftaran ulang pestisida Agrept 20 WP (bahan aktif :
streptomisin sulfat: 20%) ditunda. Diharapkan revisi Permentan
Nomor 24 Tahun 2011 dapat segera difinalkan supaya
ketentuan pelarangan pestisida berbahan aktif antibiotika dapat
segera dilegalkan dan segera diberlakukan secara sah.
g) Pestisida berbahan aktif golongan HCH termasuk lindan sudah
dilarang penggunaannya di Indonesia sejak tahun 1992.
Sehubungan dengan hal tersebut telah ditemukan pemalsuan
dokumen terhadap bahan aktif lindan.
h) Perlu segera dilakukan koordinasi

KP3, KLH, BPOM, K3,

Perdagangan, Perindustrian, Bea Cukai, dan instansi terkait
untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
3) Rapat Pleno Komisi Pestisida periode III dilaksanakan pada
tanggal 28 Agustus 2014, dengan hasil sebagai berikut :
a) Permohonan PT Megasari Makmur untuk mencantumkan klaim
kill germ/bunuh kuman pada produk HIT 0,405 AE. HIT 0,405
AE terdaftar izin tetap untuk mengendalikan nyamuk Aedes
aegypti dan Culex quinquefasciatus, kecoa Blatella germanica,
Periplaneta
berdasarkan

americana,

dan

Keputusan

37/Kpts/SR.140/1/2013

lalat

Menteri

dengan

Musca

domestica

Pertanian

nomor

Nomor

pendaftaran

RI.

06080121124469. Untuk melengkapi pengajuan klaim kill
germ/bunuh kuman, telah dilampirkan laporan hasil pengujian
internal

oleh

Laboratorium

Akreditasi

PT

Saraswanti

Indogenetech.
b) Rapat

Pleno

Komisi

Pestisida

menolak

pencantuman

penambahan klaim kill germ/bunuh kuman karena tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan fungsi sebagai kill
germ/bunuh kuman tidak termasuk dalam klasifikasi pestisida.
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4) Rapat Pleno Komisi Pestisida periode IV dilaksanakan pada
tanggal 26 November 2014, dengan hasil sebagai berikut :
a) Rapat Pleno Komisi Pestisida memutuskan untuk menerima
hasil uji efikasi Trebon 95 EC (bahan aktif: etofenproks: 95 g/l)
karena tidak menimbulkan resurjensi terhadap hama wereng
coklat, sehingga Trebon 95 EC dapat didaftarkan kembali untuk
mengendalikan hama wereng coklat pada tanaman padi.
Pengujian dilakukan oleh Prof. Dr. Ir. Y. Andi Trisyono, M.Sc.
bahwa penggunaan Trebon 95 EC (bahan aktif: etofenproks:
95 g/l) tidak menimbulkan resurjensi terhadap hama wereng
coklat.
b) Permentan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata
Cara Pendaftaran Pestisida, bahan aktif klorpirifos dilarang
untuk pestisida rumah tangga, hygiene dan sanitasi yang
digunakan untuk pengendalian serangga rumah tangga.
Berdasarkan hal tersebut Rapat Pleno Komisi Pestisida
memutuskan tidak akan memberikan rekomendasi pendaftaran
ulang obat hewan Gusanex (bahan aktif: klorpirifos: 2,5%) di
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian
Pertanian. PPOH.
c) Permentan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata
Cara Pendaftaran Pestisida bahwa setiap formulasi yang
terdaftar

dan

diizinkan

oleh

Menteri

Pertanian

harus

didaftarkan atas nama satu pemohon. Atas dasar hal tersebut,
Rapat Pleno Komisi Pestisida menolak memberikan izin Rebranding kepada PT BASF Indonesia dengan PT Unilever
Indonesia untuk produk Interceptor 200 K.
d) Berdasarkan International Agency for Research on Cancer
(IARC), telah diusulkan bahan aktif dan bahan tambahan yang
akan ditetapkan sebagai pestisida yang dilarang untuk semua
bidang penggunaan. Selanjutnya akan diusulkan dalam revisi
Permentan tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran
Pestisida.
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Daftar bahan aktif dan pestisida yang dilarang penggunaannya
terdapat pada lampiran.
d. Pertemuan Sosialisasi Permentan Tentang Syarat dan Tata Cara
Pendaftaran Pestisida.
Revisi Permentan tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran
Pestisida masih dalam proses sehingga kegiatan sosialisasi belum
dapat dilaksanakan.
e. Pertemuan Koordinasi Lembaga Uji Pestisida (Mutu, Efikasi dan
Toksisitas)
Sehubungan dengan Permentan tentang Syarat dan Tata Cara
Pendaftaran Pestisida belum diterbitkan sehingga pertemuan
lembaga uji pestisida belum dapat dilaksanakan.
f. Rapat Koordinasi Kebijakan Pestisida
Menyadari pentingnya pengelolaan pestisida diperlukan koordinasi
dengan

instansi

terkait.

Penggunaan

pestisida

tidak

hanya

digunakan di sektor pertanian tetapi juga sektor lain misalnya
kesehatan dan kehutanan. Dalam rangka pengelolaan pestisida telah
dilakukan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait yaitu lingkup
Kementerian
Kementerian

Pertanian,

Kementerian

Perdagangan,

Lingkungan

Kementerian

Hidup,

Perindustrian,

Kementerian Kesehatan dan Perguruan Tinggi.

5. Aspek Alat dan Mesin Pertanian
5.1 Sub Direktorat Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
a. Pendampingan Kegiatan Pelatihan Rice Transplanter
Pelatihan dilaksanakan oleh PT. Yanmar Diesel Indonesia (Yadin)
sebagai pabrikan mesin tanam bibit padi bantuan alsintan Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2014. Type mesin ini adalah
AP4. Pelatihan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu teori dan praktek.
Teori dilaksanakan di ruangan sementara praktek dilakukan di lahan
sawah. Teori berisi mengenai pengenalan rice transplanter
sementara praktek lapangan berupa operasionalisasi mesin dan
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pembuatan bibit padi. Instrukturnya berasal dari PT. Yadin dibantu
oleh operator kelompok tani/Gapoktan/UPJA yang telah menguasai
operasionalisasi rice transplanter.
Rice transplanter adalah alat penanam bibit padi dengan jumlah,
kedalaman penancapan, jarak tanam dan kondisi penanaman yang
seragam dan teratur. Tujuan pelatihan Rice Transplanter adalah
untuk mengenalkan rice transplanter kepada penerima bantuan
tentang

tata

cara

penggunaan

rice

transplanter

dan

cara

pemeliharaannya
Dengan adanya bantuan rice transplanter yang merupakan jenis
alsintan baru pada TA. 2013 sebanyak 153 unit yang tersebar di 27
provinsi di 119 kabupaten kota, maka diperlukan pelatihan
penggunaan rice transplanter tersebut.
Pelatihan telah dilaksanakan di 13 provinsi, yaitu Provinsi NAD,
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat (Kabupaten
Bogor 2x pelatihan dan Kabupaten Indramayu), Jawa Tengah, Jawa
Timur, Bali, kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan (Kabupaten
Maros 2x pelatihan). Peserta pelatihan penggunaan rice transplanter
berjumlah 238 orang yang terdiri dari perwakilan Dinas Pertanian dan
anggota penerima bantuan rice transplanter.
Metode pelatihan dengan memberikan teori dilaksanakan di ruangan
diikuti oleh seluruh peserta pelatihan. Materi pelatihan ini terdiri atas
1) pengenalan bagian-bagian mesin tanam merek Yanmar type AP4;
2) cara penanaman di lahan sawah; 3) cara perawatan dan
pemeliharaan; 4) cara pembenihan; dan 5) analisa bisnis rice
transplanter.
Praktek yang dilaksanakan dilahan sawah adalah cara pembenihan,
praktek penggunaan, dan cara perawatan serta pemeliharan rice
transplanter.

Peserta

khususnya

operator

diharuskan

untuk

mengoperasionalkan mesin ini secara langsung dilahan sawah yang
sudah disediakan dengan praktek secara langsung ini diharapkan
peserta dapat mengenal cara mengoperasikan mesin.
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b. Gerakan Perluasan Areal Tanam Kedelai TNI Bersama Rakyat di
Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur
Kegiatan Gerakan Perluasan Areal Tanam Kedelai TNI Bersama
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 di Dusun Kedung
Celeng, Desa Ketawang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk,
Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan Gerakan PAT Kedelai ini

bertujuan untuk mendukung

program peningkatan produksi pangan khususnya pencapaian target
swasembada kedelai pada tahun 2014 dan memotivasi masyarakat
tani dalam mengembangkan usaha tani kedelai yang berkelanjutan
sesuai dengan pola tanam yang dikembangkan di wilayah setempat
serta

meningkatkan

sinergitas

yang

berkelanjutan

antara

Kementerian Pertanian dengan TNI AD dan Pemerinntah Daerah
untuk pencapaian swasembada pangan.
Acara dibuka langsung oleh Menteri Pertanian dan KASAD TNI AD
dan dihadiri oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Pangdam
V/ Brawijaya, Aster Panglima TNI, Aster KASAD, Asop KASAD,
Korem 081 Madiun, Kodim Nganjuk, Direktur Alat dan Mesin
Pertanian, Direktur Pasca Panen Ditjen Tanaman Pangan, Direktur
Aneka Kacang dan Umbi Ditjen Tanaman Pangan, Kepala Dinas
Pertanian Provinsi Jawa Timur, Bupati Nganjuk, Wakil Bupati
Nganjuk, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dan Muspida
Tingkat II, Pimpinan SKPD lingkup Provinsi Jawa Timur, perwakilan
dari Kementerian BUMN, Prajurit TNI, perwakilan stakeholder bidang
pertanian, serta perwakilan Kelompok Tani/Gapoktan lingkup
Kabupaten Nganjuk, Penyuluh Pertanian dan Pengamat Hama, serta
petani di sekitar Kabupaten Nganjuk serta undangan lainnya
Selain melaksanakan kegiatan tanam kedelai, dilaksanakan juga
panen raya padi. Pokok kegiatan ini adalah pelibatan secara aktif
personil TNI AD untuk membantu petani melakukan penanaman
kedelai dan panen padi di Kabupaten Nganjuk.
Pada tahun 2014 Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi kegiatan
PAT Kedelai seluas 72.000 ha sementara di Kabupaten Nganjuk
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mendapat alokasi kegiatan PAT Kedelai seluas 5.000 ha. Di
Kabupaten Nganjuk sasaran tanam untuk padi seluas 88.315 ha,
kedelai 14.076 ha sementara sasaran panen padi seluas 79.925 ha
dengan produksi 479.099 ton, dan sasaran panen kedelai seluas
13.513 ha dengan produksi 25.460 ton. Realisasi panen sampai
bulan Mei 2014 untuk padi seluas 45.678 ha dan kedelai 3.176 ha.
c. Monitoring dan Evaluasi Brigade Tanam TA. 2013 dan TA. 2014
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi brigade tanam dilakukan
dengan

meninjau

lokasi

gudang

penyimpanan

dan

lokasi

pengolahan tanah alsintan Brigade Tanam di 13 provinsi/kab/kota
dari sejumlah 16 provinsi/kab/kota yang ada brigade tanam. Rincian
lokasi monitoring dan evaluasi brigade tanam sebagai berikut :
Tabel 14. Lokasi Monitoring dan Evaluasi Brigade Tanam
No.
1.

Provinsi
Sumatera Utara

1)
2)

2013
Tapanuli Selatan
Agam

2.

Sumatera Barat

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lampung
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Bali
Nusa Tenggara Barat
Sulawesi Utara

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Lampung Selatan
Cianjur
Pati
Madiun
Kubu Raya
Kota Banjarbaru
Tabanan
Lombok Tengah
Kota Manado

12.

Sulawesi Selatan

12) Kota Makassar

13.

Sulawesi Tengah

13) Kota Palu

2014
1)
2)

Padang Pariaman
Pesisir Selatan

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Sukabumi
Grobogan
Ngawi
Bengkayang
Tabalong
Jembrana

9) Kota Manado
10) Kota Makassar
11) Sidenreng Rappang

Berdasarkan rencana, lokasi yang dievaluasi adalah 16 provinsi
penerima bantuan brigade tanam TA. 2013 ditambah dengan lokasi
brigade tanam TA. 2014 yang masih dalam wilayah provinsi brigade
tanam TA. 2013. Namun karena keterbatasan waktu dan petugas
maka yang terlaksana di 13 provinsi sebagaimana tabel diatas. Untuk
3 (tiga) lokasi yang belum dilakukan monitoring dan evaluasi adalah
Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan (Kab. Ogan Komering Ilir),
dan Provinsi Banten (Kab. Tangerang). Namun ketiga Dinas
Pertanian penerima bantuan tersebut telah mengirimkan laporan
tertulisnya pada bulan Maret 2014 sehingga data-data tersebut dapat
dimasukkan dalam laporan ini.
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Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan
Brigade Tanam TA. 2013 dilaporkan sebagai berikut :
1) Realisasi pemanfaatan Brigade Tanam untuk pengolahan tanah
musim tanam Oktober 2013-Maret 2014 hanya seluas 9,93
ha/unit. Luas areal pengolahan tanah ini masih jauh dibawah
kapasitas optimal traktor roda 2 yaitu seluas 20 ha/unit/MT.
2) Penerima bantuan alsintan brigade tanam secara keseluruhan
belum memanfaatkan bantuan ini secara optimal. Hanya ada 4
(empat) provinsi yang realisasinya diatas rata-rata realisasi yaitu
Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Bali dan
Provinsi Sulawesi Tengah. Selain 4 (empat) provinsi tersebut,
realisasi pemanfaatan masih dibawah 9,93 ha/unit/MT, bahkan
alsintan Brigade Tanam di Provinsi Sulawesi Selatan belum
dimanfaatkan sama sekali. Untuk Brigade Tanam di Kab. Agam
juga sangat rendah, hal tersebut dikarenakan belum adanya surat
penyerahan aset kepada daerah dari pusat sehingga Petugas
Dinas Pertanian belum berani untuk meminjamkan kepada
poktan/Gapoktan/UPJA.
3) Pada musim tanam Oktober 2014 – Maret 2015 sudah disusun
rencana pemanfaatan olah tanah dengan luas rata-rata 16,04
ha/unit.
4) Dukungan pemerintah daerah dalam operasionalisasi Brigade
Tanam ini diantaranya adalah ketersediaan gudang dan dana
pendamping. Untuk penyediaan gudang, hanya Dinas Pertanian
Provinsi Bali saja yang belum menyediakan gudang. Hal ini
dikarenakan ketika traktor roda 2 tiba langsung dipinjam oleh
poktan/Gapoktan/UPJA untuk digunakan mengolah tanah dan
sampai sekarang belum dikembalikan ke dinas pertanian.
5) Di beberapa provinsi/kab seperti Kab. Tapanuli Selatan, Provinsi
Jawa Barat, dan Provinsi Lampung, gudang berada di beberapa
lokasi. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan lokasi traktor roda 2
ke wilayah operasionalnya sehingga biaya mobilisasi dan
transportasi lebih rendah.
200

6) Dana

pendamping

dari

APBD

I/II

belum

semua

provinsi/kabupaten menyediakan. Dana pendamping yang
disediakan oleh Dinas Pertanian tersebut digunakan untuk
pemeliharaan traktor roda 2, pembangunan/rehabilitasi gudang,
dan pembelian alat transportasi seperti truk. Khusus untuk
Provinsi Sulawesi Tengah, dana pendamping sebagian besar
digunakan untuk menambah jumlah traktor roda 2 brigade tanam
sebanyak 71 unit.
7) Untuk Tim Pengelola Brigade Tanam sendiri, belum semua Dinas
Pertanian penerima bantuan membuat organisasi pengelola. Hal
ini bisa dilihat dari belum adanya Surat Penetapan Tim Pengelola
Alsintan Brigade Tanam. Untuk dinas yang belum membuat tim
khusus pengelola brigade tanam, pengelolaan dilakukan oleh
petugas

pertanian

yang

menangani

alsintan

di

provinsi/kabupaten tersebut.
8) Pengelolaan

Brigade

Tanam

sebagian

besar

adalah

Kesepakatan Kerja Sama Operasional (KSO) antara Dinas
Pertanian

dengan

kelompok

tani/Gapoktan/UPJA

sebagai

pengguna jasa dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
Ketentuan

dan

persyaratan

diantaranya

adalah

biaya

operasionalisasi pengolahan tanah ditanggung oleh pengguna
jasa dan segala kerusakan maupun kehilangan menjadi tanggung
jawab pengguna jasa. Pengguna jasa menyediakan operator
sendiri dengan jangka waktu tertentu peminjaman traktor roda 2.
Untuk area pengolahan

tanah yang

jauh dari gudang,

kesepakatan kerjasama biasanya selama 1 (satu) atau 2 (dua)
musim tanam. Hal ini untuk mengurangi ongkos transportasi
pengguna jasa. Dalam hal ini tugas Pengelola Brigade Tanam
mengatur distribusi operasionalisasi bantuan ke area yang
membutuhkan dengan membuat jadwal operasionalisasi bantuan
yang disesuaikan dengan kalender tanam.
Monitoring pemanfaatan brigade tanam TA. 2014 dari 24
kabupaten/kota penerima bantuan hanya 11 kabupaten/kota
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yang dikunjungi dikarenakan belum semua traktor roda 2 tiba
dilokasi. Hasil monitoring sebagai berikut:
a) Provinsi/Kabupaten yang sudah memanfaatkan traktor roda 2
Brigade Tanam adalah Dinas Pertanian Kab. Jembrana (300
ha) dan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara (20 ha).
b) Kelengkapan administrasi pengelolaan seperti SK Tim
Pengelola Brigade Tanam dan jadwal operasional masih
dalam proses penyusunan
c) Traktor roda 2 yang sudah tiba dilokasi masih tersimpan di
gudang dan belum dimanfaatkan, kecuali traktor roda 2 di
Kab. Sukabumi sudah disebar ke 10 Gapoktan/UPJA yang
berada di wilayah Kabupaten Sukabumi, namun hasil
pantauan di lapangan TR-2 Brigade belum dimanfaatkan. Ini
berpotensi dimiliki oleh pengguna jasa.
d) Sebagian besar penerima bantuan belum mempunyai gudang
penyimpanan alsintan sehingga alsintan tersebut

hanya

diletakkan di halaman Kantor Dinas Pertanian dan ditutup
dengan terpal saja.
e) Provinsi/Kabupaten yang belum mempunyai gudang seperti
Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, dan Kab.
Tabalong telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan
gudang dan operasional Brigade Tanam melalui dana APBD
II perubahan.
f) Kelengkapan dokumen pendukung antara lain proposal, surat
kesediaan menyediakan dana pendamping, surat pernyataan
bersedia mengelola brigade tanam, dan surat bersedia
menyiapkan

gudang

belum

semua

Dinas

Pertanian

melengkapi berkas tersebut.
d. Kunjungan Kerja Menteri Pertanian di Kabupaten Soppeng Provinsi
Sulawesi Selatan
Hasil Kunjungan Kerja Menteri Pertanian ke Provinsi Sulawesi
Selatan tanggal 17-19 Desember 2014, antara lain dapat kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut :
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1) Pada tanggal 17 Desember 2014 dilakukan pertemuan di Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi
Selatan yang dihadiri oleh Bapak Pangdam Wirabuana, Wakil
Gubernur, Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan, Walikota
Makassar, Pakar Pertanian dari Universitas Hasanuddin, Dinas
Perkebunan dan Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan,
Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota

se-Sulawesi

Selatan,

perwakilan PT. Petro Kimia, perwakilan Pt. Pupuk Kaltim,
perwakilan PT. Pertani, perwakilan PT. Sang Hyang Seri, dan
stakeholder pertanian terkait.
2) Pertemuan dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan dan rapat
dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan dilanjutkan
arahan oleh Bapak Menteri Pertanian. Dalam arahan Bapak
Menteri

Pertanian

menyatakan

bahwa

untuk

menuju

swasembada pangan diperlukan perbaikan jaringan irigasi,
ketersediaan pupuk, ketersediaan benih, ketersediaan alat dan
mesin pertanian serta peran penyuluh pertanian di lapangan.
3) Tanggal 19 Desember 2014, Bapak Menteri Pertanian, Bapak
Gubernur, dan Bapak KASAD melakukan kunjungan kerja ke
Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng.
Hasil Kunjungan kerja ke Kab. Soppeng dapat disampaikan sebagai
berikut :
1) Bapak Menteri Pertanian, Bapak Gubernur, dan Bapak KASAD
melakukan peletakan batu pertama perbaikan jaringan irigasi
seluas 3.362 Ha di lokasi Percontohan Pertanian Modern di
Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.
2) Melakukan demo olah tanah menggunakan traktor roda empat.
3) Menyaksikan

demo

Babinsa

dalam

mengoperasikan

rice

transplanter.
4) Bapak Menteri Pertanian menyerahkan bantuan alsintan untuk
Kegiatan Percontohan Pertanian Modern, berupa: traktor roda 4
sebanyak 1 unit, rice transplanter sebanyak 2 unit, combine
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harvester sebanyak 1 unit, UPPO sebanyak 2 paket, sarana
produksi sebanyak 1 paket, dan traktor roda dua sebanyak 60 unit
kegiatan kontingensi TA. 2014.
5) Direncanakan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan akan meninjau
kembali ke lokasi Percontohan Pertanian Modern di Kabupaten
Soppeng pada bulan Januari 2015.
e. Pelaksanaan Kegiatan Kotingensi TA. 2014 di Provinsi Sulawesi
Selatan
Perkembangan Kegiatan Kotingensi TA. 2014 di Provinsi Sulawesi
Selatan sampai saat ini dapat disampaikan sebagai berikut:
Telah dilakukan validasi data CPCL oleh Tim Validasi CPCL
Kegiatan Kontingensi TA. 2014 untuk mengetahui lahan yang belum
tanam dan sudah tanam. Data CPCL berasal dari Dinas Pertanian
TPH Provinsi Sulawesi Selatan. Pembagian Tim adalah sebagai
berikut :
1) Group A wilayah Kabupaten Gowa, Jeneponto, dan Bulukumba
oleh Kapuslitbang TP, Kepala BB SDLP, Kepala Balitsereal
Maros, Staf BPTP Provinsi Sulawesi Selatan.
2) Group B wilayah Kabupaten Bone dan Sinjai oleh Kepala BB
Biogen, Kepala STTP Gowa, Kepala Bidang PE BP2TP, Staf
BPTP Provinsi Sulawesi Selatan.
3) Group C wilayah Kabupaten Maros, Pangkep, Barru dan Sidrap
oleh Kepala BB Balitvet, Kepala BPP2TP, Kepala BPTP Provinsi
Sulawesi Selatan.
4) Group D wilayah Kabupaten Pinrang, Enrekang dan Toraja Utara
oleh Kepala Balitklimat, Peneliti Puslitbun, Peneliti BP2TP, Staf
BPTP Provinsi Sulawesi Selatan
Dari hasil validasi data CPCL tersebut dapat diketahui bahwa tidak
terjadi perubahan luasan lahan per daerah untuk Kegiatan
Percepatan Optimasi Lahan yaitu tetap seluas 31.151 Ha.
Dana pengadaan benih sebesar Rp. 7.554.118.000,00, pengadaan
pupuk terdiri atas urea dan NPK sebesar Rp. 50.820.945.000,00, dan
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pengadaan

alat

dan

mesin

pertanian

sebesar

Rp.

29.039.484.000,00.
Dana pendampingan provinsi sebesar Rp. 74.481.000,00 dan dana
pendampingan kabupaten/kota sebesar Rp. 182.410.000,00.
Untuk alokasi alat dan mesin pertanian terjadi perubahan
alokasi/realokasi antar kabupaten/kota berdasarkan kebutuhan dan
tingkat kejenuhan alsintan di wilayah tersebut.
Pengadaan benih, pupuk dan alat dan mesin pertanian yang telah
kontrak adalah sebagai berikut :
Tabel 15. : Pengadaan Benih, Pupuk Dan Alat Dan Mesin Pertanian
Yang Telah Kontrak
NO

JENIS PENGADAAN

PENYEDIA

PT. Pertani
PT. SHS

Ha
kg
kg
kg

PT. Pupuk Kaltim
PT. Petro Kimia

kg
kg

Luas Areal Optimasi Lahan
1 Benih

2 Pupuk
a. Urea
b. NPK
3 Alat dan Mesin Pertanian
a. Traktor Roda 2

SATUAN

TARGET PENGADAAN
JUMLAH
RP.
31.151
87.805.299.000
778.775
7.554.117.500

unit

6.230.200
3.688.700
1.207
869

50.816.217.000
30.185.319.000
20.630.898.000
29.039.484.000
20.470.164.000

unit
unit

319
19

7.368.900.000
1.200.420.000

Yanmar
Quick Kubota
b. Pompa Air
c. Rice Transplanter

PT. Rutan
Yanmar

KONTRAK
JUMLAH
778.775
211.800
566.975
6.230.200
3.688.700
1.207
869
441
191
237
319
19

HARGA
RP.
SATUAN (RP.)
12 kabupaten/kota
7.164.730.000
9.200
1.948.560.000
5.216.170.000
50.814.373.750
30.185.319.000
4.845
20.629.054.750
5.592,5
26.540.659.000
18.742.839.000
21.568.284
9.444.510.000

6.620.450.000
1.177.370.000

20.753.762
61.966.842

f. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Pengadaan Alsintan
di 3 Provinsi
1) Provinsi Riau
Pada tanggal 20 Desember 2014 dana UPJA sudah ditransfer ke
rekening ketua UPJA (100%) dan selanjutnya ketua UPJA
mengadakan

alsintan berupa TR-2 sebanyak 10 unit sesuai

dengan RUKK melalui verifikasi Dinas TPH dan Peternakan
Kabupaten Indragiri Hilir. Rincian transfer dana untuk masingmasing UPJA sebagai berikut :
a) UPJA Gemah Ripah : 4 unit TR 2 (Rp.144.360.000)
b) UPJA Arif Jaya

: 4 unit TR 2 (Rp. 144.360.000)

c) UPJA Setia Karya

: 2 unit TR 2 (Rp.72.180.000)
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d) Jadi total anggaran yang sudah di transfer ke 3 UPJA tsb.
sebesar Rp. 360.900.000
Sesuai dengan jadwal yang ada, setelah alsintan Traktor Roda-2
diadakan oleh Ketua UPJA, disarankan segera membuat laporan
beserta dokumentasi untuk dikirimkan ke Direktorat Alat dan
Mesin Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana PertanianKementan.
2) Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Hulu Sungai
Utara mendapat bantuan alat dan mesin pertanian yaitu Traktor
Roda 2 pada APBN TA 2014. Dalam mengalokasikan bantuan
alat dan mesin pertanian berupa Traktor Roda 2 diberikan kepada
kelompok tani yang membutuhkan.
Bantuan sosial diberikan kepada kelompok tani melalui transfer
ke rekening masing-masing kelompok tani, dengan bukti surat
keterangan rekening masih aktif oleh bank, serta dokumen
kelengkapan

lainnya

dari

Kepala

Dinas

Pertanian

dan

Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kelompok tani akan
membelikan alat mesin setelah dana cair atas rekomendasi dari
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai
RUKK, kemudian akan melaporkan perkembengan operasional
kelompok tani secara berkala dari Dinas ke Direktorat Alat dan
Mesin Pertanian.
Rincian transfer dana untuk masing-masing kelompok tani adalah
sebagai berikut :
Tabel 16. : Rincian Transfer Dana Untuk Masing-Masing Kelompok
Tani
No
1

2

Nama
Kelompok
Bangun
Bersama

Nama Ketua
Kelompok
Norifansyah

Setia Kawan

Fahruji

Desa/
Kecamatan
Desa
Teluk
Sinar
Kec. Sungai
Pandan
Desa Babirik
Hilir
Kec. Babirik

Bank
BRI
Unit
Alabio

BRI
unit
Danau
Panggang

Nilai Bantuan
(Rp)
37.490.000,00

37.490.000,00
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No
3

Nama
Kelompok
Tawakal

Nama Ketua
Kelompok
Ardiansyah

Desa/
Kecamatan
Desa Sungai
Durat Hulu
Kec. Babirik

Bank
BRI
unit
Danau
Panggang

Nilai Bantuan
(Rp)
37.490.000,00

3) Provinsi Maluku
Kunjungan ke Kabupaten Maluku tengah terkait bantuan alat dan
mesin pertanian yang diserahkan kepada UPJA setempat
merupakan tindak lanjut dari surat permohonan Kepala Dinas
Pertanian dan Peternakan Kabupaten Maluku Tengah nomor
521.3/3939 tanggal 12 November 2014 perihal Permohonan
Bantuan.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa kelompok tani yang
berada diwilayah Kabupaten Maluku Tengah membutuhkan alat
dan mesin pertanian sebagai bagian dari upaya peningkatan
produksi tanaman pangan baik padi maupun jagung untuk dua (2)
kelompok tani.
Mengingat keterbatasan dana dari Ditjen PSP Kementan
akhirnya bantuan tersebut disetujui hanya untuk 1 kelompok.
Berkenaan dengan kebijakan dari Direktorat Alsintan bahwa
penerima bantuan alat dan mesin pertanian harus dikelola oleh
Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) maka bantuan ini
diserahkan kepada UPJA yang diusulkan oleh pihak dinas.
UPJA yang terpilih adalah UPJA Usaha Bersama dengan nama
ketua Andi Lala, Desa Dusun Simalouw KM.7 Kec. Amahai
Kabupaten Maluku Tengah. Jenis bantuan alat dan mesin
tersebut antara lain 1 Unit Traktor roda 4; 1 unit Alat Penanam
Jagung dan 1 Unit Alat Pemipil Jagung.
g. Kegiatan Percontohan Pertanian Mandiri (PPM) di 2 Provinsi
1) Kegiatan

Percontohan

Pertanian

Modern

di

Kabupaten

Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
a) Kesiapan Penerima Manfaat
Penerima manfaat baik UPJA dan Gapoktan telah siap
melaksanakan kegiatan, antara lain :
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(1) Bersedia

menghilangkan

batas

sawah

untuk

operasionalisasi alat dan mesin pertanian, dan saat ini
sebagai pembatas sawah menggunakan parit kecil.
(2) Secara swadaya melaksanakan kegiatan percontohan ini
di lahan sawah yang tersedia yaitu 170 ha.
b) Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo
Dukungan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo pada
kegiatan ini antara lain melakukan pendampingan dan
pembinaan kepada penerima manfaat serta telah melakukan
koordinasi dengan stakeholder terkait untuk melakasanakan
kegiatan ini. Dinas telah berkoordinasi dan bekerjasama
dengan Kantor Pertanahan setempat untuk melakukan
pengukuran luas lahan sawah dengan menggunakan GPS.
Selain itu Dinas Pertanian juga memfasilitasi penerima
manfaat yaitu UPJA Bagyo Mulyo melakukan pelatihan
manajerial di UPJA Setia Dadi Cilacap.
c) Pelaksanaan Kegiatan
(1) Lahan sawah percontohan seluas 100 ha dibagi menjadi
4 kelompok tani dengan luas rata-rata 25 ha.
(2) Alat dan Mesin Pertanian yang telah dibeli adalah Traktor
Roda 4 sebanyak 2 unit, Combine Harvester sebanyak 2
unit, dan Rice Transplanter sebanyak 3 unit.
(3) Konsolidasi lahan dilakukan dengan menghilangkan
batas sawah dan menggantinya dengan parit kecil
dengan luas petakan 3 Ha.
(4) Dinas Pertanian telah bekerjasama dan berkoordinasi
dengan Kantor Pertanahan untuk mengukur luas lahan
sawah dan batas-batas kepemilikan menggunakan GPS.
Namun karena belum ada anggaran pengukuran maka
batas sawah untuk sementara digantikan dengan parit
kecil.
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(5) Benih yang digunakan adalah varietas Mekongga
disesuaikan dengan benih yang telah biasa digunakan
oleh petani setempat.
(6) Pembibitan dengan menggunakan dapok telah dilakukan
dengan kebutuhan 200 dapok per hektarnya.
(7) Telah disediakan lahan 1.000 m2 yang terintegrasi yang
diperuntukan sebagai

tempat penyimpanan alsintan,

tempat penyimpanan pupuk, dan pemeliharaan sapi yang
berada di sebelah utara Kantor Balai Desa.
(8) Pembangunan gudang alsintan sudah dalam proses dan
diharapkan akhir tahun ini bisa selesai, sambil menunggu
bantuan dari pemerintah daerah juga akan dibangun
tempat penyimpanan pupuk dan tempat pemeliharaan
sapi.
2) Kegiatan Percontohan Pertanian Modern di Kabupaten Blora,
Provinsi Jawa Tengah
a) Kesiapan Penerima Manfaat
Penerima manfaat yaitu UPJA Jasa Karya Utama dan
Gapoktan Sido Rukun telah bersedia untuk melaksanakan
kegiatan ini yaitu dengan membuat rencana pengelolaan
alsintan :
Direncanakan untuk pengelolaan keuangan hasil sewa alsin
adalah sebagai berikut :
(1) 30% untuk biaya bahan bakar
(2) 40% untuk biaya operator
(3) 30% masuk kas UPJA
Penyewaan Alsintan
(1) TR 4 : untuk anggota sewa direncanakan sebesar Rp. 500
ribu/Ha sedangkan untuk umum Rp. 680 ribu/Ha.
(2) Rice Transplanter: untuk anggota sewa direncanakan
sebesar Rp. 750 ribu/Ha. Biaya penanaman dengan
tenaga manusia sebesar Rp. 1,28 juta/Ha untuk 10 orang.

209

(3) Combine Harvester: Rp. 1,25 juta/Ha. Biaya panen
dengan tenaga manusia dan perontokan dengan power
thresher sebesar Rp. 2 juta/Ha.
b) Dukungan Pemerintah Daerah Kab. Blora
(1) Ada komitmen dari Bupati Blora untuk menyukseskan
kegiatan percontohan pertanian modern.
(2) Dukungan Dinas Pertanian Kab. Blora pada kegiatan ini
antara lain melakukan pendampingan dan pembinaan
kepada

penerima manfaat

koordinasi

dengan

serta

stakeholder

telah melakukan
terkait

untuk

melaksanakan kegiatan ini.
(3) Pelibatan unsur TNI dalam ruang lingkup wilayah
kabupaten

Blora

dalam

menyukseskan

Program

Percontohan Pertanian Modern.
c) Pelaksanaan Kegiatan
(1) Kepala Desa Gabus sudah menyiapkan lahan untuk
rumah kompos dan kandang komunal.
(2) Pelaksanaan konsolidasi lahan dilaksanakan secara
bertahap dan dapat diwujudkan sepenuhnya pada musim
tanam ke-2 (dua) dengan melibatkan seluruh pihak yang
berkepentingan.
(3) UPJA Jasa Karya Utama sudah membeli TR4 sebanyak
2 (dua) unit dan rice transplanter sebanyak 3 (tiga) unit
dengan merk Yanmar, dan Combine Harvester sebanyak
2 (dua) unit dengan merk Quick Kubota dengan total
pembelian

Rp.

968.750.000,00

dengan

rincian

sebagaimana tabel 17 berikut :
Tabel 17. : Rincian Pembelian Alat dan Mesin Pertanian
No
1
2
3

Uraian
Mesin Tanam Yanmar
AP4
TR4 Yanmar EF 393 T
Perlengkapan Rotary
Quick Harvester H140R Ladder Group
Total

Satuan
Unit

Vol
3

Harga
66.250.000

Jumlah
198.750.000

Unit

2

285.000.000

570.000.000

Unit

2

100.000.000

200.000.000
968.750.000
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(4) Gapoktan Sido Rukun sudah memesan saprodi (benih,
pestisida, dan PPC) kepada UD. Indra Mandala dengan
total pemesanan Rp. 102.500.000,00.
Tabel 18. : Rincian Pemesanan Saprodi
No.
1
2
3

Uraian
Benih
Pestisida
PPC/POC
Total

Satuan
Kg
Lt/Kg
Lt

Volume
2.500
300
1.500

Harga
8.000
75.000
40.000

Jumlah
20.000.000
22.500.000
60.000.000
102.500.000

(5) Pencairan dana per tanggal 11 Desember 2014 pada
UPJA Jasa Karya Utama sebesar Rp. 560 juta atau 40%
dari anggaran sebesar Rp. 1,4 M digunakan untuk
pengadaan alsintan.
(6) Pencairan dana per tanggal 11 Desember 2014 pada
Gapoktan Sido Rukun sebesar Rp. 102,5 juta atau 50%
dari anggaran sebesar Rp. 205 juta digunakan untuk
pengadaan saprodi.
3) Kegiatan Percontohan Pertanian Modern di Kabupaten Soppeng,
Provinsi Sulawesi Selatan
a) Kesiapan Penerima Manfaat
Penerima manfaat yaitu UPJA Semangat dan Gapoktan
Appanang telah bersedia untuk melaksanakan kegiatan ini
yaitu dengan membuat rencana pengelolan alsintan :
b) Dukungan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng
(1) Dukungan Dinas Pertanian Kab. Soppeng pada kegiatan
ini antara lain melakukan pendampingan dan pembinaan
kepada

penerima manfaat

koordinasi

dengan

serta

stakeholder

telah melakukan
terkait

untuk

melakasanakan kegiatan ini.
(2) Pelibatan unsur TNI dalam menyukseskan Program
Percontohan Pertanian Modern.
(3) Dinas Pertanian telah bekerjasama dengan Prof. Amir
Yasin Dosen Pertanian dari Universitas Hasanuddin
untuk membantu pelaksanaan kegiatan ini.
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(4) Selain dukungan dari Pemkab. Soppeng, Pemprov
Sulawesi Selatan melalui Dinas Pertanian Provinsi
Sulawesi Selatan telah bekerjasama dengan Mr. Kimura
dari Jepang pakar alat dan mesin pertanian untuk
membantu menyukseskan kegiatan ini.
c) Pelaksanaan Kegiatan
(1) Debit air untuk lahan sawah percontohan telah memadai.
(2) Konsolidasi lahan belum dapat dilaksanakan.
(3) Alat dan mesin pertanian yang telah dibeli adalah Rice
Transplanter sebanyak 2 unit dan Combine Harvester
sebanyak 1 unit dengan merk Yanmar. Untuk traktor roda
4 sudah dipesan namun belum tiba, masih menunggu
pengiriman dari pabrik di Pandaan, Jawa Timur.
(4) Pengolahan tanah sudah dilakukan dengan meminjam
traktor roda 4 milik Yanmar.
(5) Benih dan pupuk sudah dipesan namun belum dilakukan
pembibitan.
(6) UPJA Semangat secara umum telah melaksanakan
perannya dengan baik, dari sisi SDM secara kualitas dan
kuantitas masih kurang.
(7) Lahan yang digunakan untuk tempat berdirinya bangunan
gudang alsintan merupakan milik pribadi (Bapak Ihsan).
(8) Pembangunan gudang untuk alsintan belum selesai.
(9) Belum memiliki Business Plan terkait pengelolaan dan
pengembangan bisnis pertanian ke level yang lebih
mapan.
h. Kunjungan Kerja Presiden RI ke Kabupaten Subang, Provinsi Jawa
Barat.
Kunjungan Kerja Presiden RI ke Kabupaten Subang dilakukan pada
tanggal 26 Desember 2014, bersamaan dengan penyerahan hadiah
Adhikarya Pangan Nasional (APN) yang dilaksanakan di Kecamatan
Sukamandi, Kabupaten Subang. Kunjungan ke Kabupaten Subang
ada beberapa acara kegiatan antara lain :
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1) Pada jam 8.30 wib kunjungan kerja dengan Presiden RI di areal
persawahan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi
(BB Padi) Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan
dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan APN kepada 94
penerima penghargaan seluruh Indonesa dan 4 orang Gubenur
penerima penghargaan khusus, yang dihadiri oleh Gubenur Jawa
Barat dan Gubenur Provinsi lainnya penerima penghargaan,
Menteri Pertanian, Eselon I lingkup Kementan serta Dinas
Perkebunan,

Dinas

Peternakan

dan

Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota se Jawa Barat dll.
2) Pada jam 10.10 wib kunjungan kerja Presiden RI ke lokasi lahan
pertanian di Desa Bojong Jaya, Kecamatan Pusaka Jaya
Kabupaten Subang untuk menyerahkan Traktor Roda 2 sebanyak
1099 unit secara simbolis kepada 19 kelompok tani dari 19
Kabupaten/Kota pelaksana kontingensi Kabupaten se-Provinsi
Jawa Barat (rincian alokasi lihat lampiran 3), yang dihadiri oleh
Gubenur Jawa Barat dan Gubenur Provinsi lainnya penerima
penghargaan, Menteri Pertanian, Eselon I lingkup Kementan
serta Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota se Jawa Barat, perwakilan dari PT Petro Kimia,
PT.Pertani, PT Sang Hyang Seri dan PT. Yanmar serta stake
holder terkait.
3) Dalam kunjungan kerja dengan kelompok tani/gapoktan/UPJA
penerima alsintan TR-2 kontingensi Kabupaten se-Jawa Barat
tersebut di buka oleh Gubenur Jawa Barat, dilanjutkan oleh
Menteri Pertanian dan dilanjutkan arahan oleh Bpk Presiden RI,
dalam arahannya menyatakan bahwa bantuan alsintan ke
poktan/gapoktan/UPJA diupayakan untuk meningkatkan produksi
dengan target peningkatan 2 Juta ton padi untuk Jawa Barat.
Untuk menuju swasembada pangan diperlukan upaya-upaya
khusus,

salah

satunya

dengan

percepatan

tanam

yaitu

tersedianya alsintan TR2 , selain itu dengan perbaikan jaringan

213

irigasi, ketersedian pupuk dan ketersedian benih, serta diperlukan
peran pendampingan dari penyuluh pertanian di lapangan.
4) Melakukan demo cara pengunaan Traktor Roda-2 dan Combine
Harvester oleh wakil ketua poktan/gapoktan/UPJA.
5) Presiden RI menyerahkan bantuan alsintan secara simbolis ke
ketua poktan/gapoktan/UPJA dan dilanjutkan dengan diskusi
dengan perwakilan poktan dari penerima alsintan kontingensi.
6) Selanjutnya Jam 11.00 Presiden RI mengunjungi bendung
Jengkol, Dusun Cijengkol, Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan
Ciasem, Kabupaten Subang, Prop.Jawa Barat, terkait rencana
pengerukan Sungai Cijengkol, agar pada saat musim hujan tidak
terjadi kebanjiran di wilayah tersebut.
i. Pendampingan Pilot Project On Mechanized Rice Farming Complex
in Indonesia
Kegiatan Pilot Project on Mechanized Rice Farming in Indonesia ini
merupakan kegiatan kerjasama antara Pemerintah Indonesia
dengan Pemerintah Korea. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut
Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani
oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Pangan,
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Republik Korea tanggal 23
November 2011.
Pilot

percontohan

ini

bertujuan

untuk

untuk

meningkatkan

pendapatan dan keterampilan petani melalui mekanisasi pertanian,
meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui mekanisasi
pertanian,

dan

mentransfer

pengetahuan

dan

pengalaman

pengembangan mekanisasi pertanian. Lokasi kegiatan berada di
Desa Purwonegoro, Kecamatan Purwanegara, Kab. Banjarnegara,
Provinsi Jawa Tengah.
Proyek ini didanai oleh hibah Pemerintah Korea berbentuk
Barang/Jasa dengan total hibah sebesar KRW 1.700.000.000 (U$D
1. 588.785 dengan U$ 1 = KRW 1. 070).
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Tabel 19. : Rincian Biaya per Komponen
Komponen
Konstruksi Infrastruktur dan Fasilitas
Penguatan Kapasitas
Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian
Pelatihan di Korea
Pakar (Korea dan Indonesia)
Pengelolaan perkantoran
Lain-lain (Biaya Administrasi, dll)

%
27,9
1,7
29,3
5,4
25,2
7,5
3

Untuk pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dari proyek selama
27 bulan untuk periode 26 September 2012 sampai dengan
Desember 2014 sesuai dengan Record of Discussion yang telah
ditandatangani oleh Kementerian Pertanian dan Korea Rural
Community Cooperation.
Konsolidasi lahan dilaksanakan pada lahan seluas 6 Ha. Infrastruktur
yang dibangun meliputi jalan pertanian sepanjang 450 m, saluran
irigasi sepanjang 350 m, dan saluran drainase sepanjang 600 m.
Untuk fasilitas telah dibangun gudang penyimpanan alsintan, service
center dan Rice Milling Unit. Dalam pembangunan infrastruktur dan
fasilitas pihak Korea menggunakan konsultan yang berasal dari
Indonesia. Untuk proses pelaksanaan kegiatan, semua dilakukan
oleh pihak Korea.
Pelatihan mekanisasi pertanian dilaksanakan di lokasi pelatihan dan
dihadiri oleh petani, operator dan petugas dari Dinas Pertanian Kab.
Banjarnegara. Pelatihan ini meliputi pelatihan penggunaan alat dan
mesin pertanian, manajemen budidaya pertanian, pengelolaan
irigasi dan lain-lain.
Alat dan mesin pertanian yang dihibahkan kepada Indonesia antara
lain traktor roda 4, power tiller, combine harvester, rice transplanter,
rice milling unit, dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan di
lapangan.
Salah satu tujuan kegiatan ini adalah transfer teknologi. Pelatihan ke
Korea merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan transfer
teknologi tersebut. Pelatihan terdiri dari tingkat manejerial dan
pekerja, masing-masing diikuti oleh 5 orang peserta. Untuk
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manajerial selama 7 hari sementara manajerial selama 14 hari
dilaksanakan pada tanggal 13-27 Oktober 2014. Peserta yang hadir
dalam pelatihan tersebut antara lain adalah petugas Kementerian
Pertanian, petugas Dinas Pertanian Kab. Banjarnegara, dan operator
alat dan mesin pertanian.
Para pakar dari Korea berada di Indonesia sebagai pelaksana
kegiatan dan konsultan selama 21 bulan yang terdiri dari :
1) Project Manager : Dr. Park Sang Hyun ahli teknik pertanian
selama 15 bulan.
2) Pakar Mekanisasi Pertanian : Dr. Cho Yeoung Kill selama 3
bulan.
3) Pakar Agronomi : Dr. Ahn Sang Won selama 3 bulan.
Dari Indonesia, pakar mekanisasi yang terlibat pada kegiatan ini
adalah Ir. Eddy Trijono, MM. Agronomist adalah Agus Joko Dwi dan
ekonomi pertanian adalah Dr. Mohammad Sugiarto, dan arsitek
adalah Resiat. Selain pakar, untuk pelaksanaan kegiatan juga
dibantu

oleh

counterparts

yang

berasal

dari

Kabupaten

Banjarnegara, seperti Ir. Sudarso untuk counterpart agronomist, Dudi
sebagai counterpart mekanisasi pertanian.
Serah terima hasil pekerjaan baik itu alat dan mesin pertanian,
infrastruktur dan fasilitas telah dilaksanakan oleh Kementerian
Pertanian Korea kepada Kementerian Pertanian pada tanggal 19
Desember 2014.
5.2

Sub Direktorat Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin
Pertanian
a.

Penyusunan Data Alat dan Mesin Pertanian
Alat dan mesin pertanian merupakan salah satu prasarana
yang sangat penting untuk mendukung upaya peningkatan
produksi, mutu hasil dan pendapatan petani. Di Indonesia,
terdapat berbagai alat dan mesin pertanian yang digunakan
mulai dari kegiatan proses produksi sampai dengan proses
penanganan pasca panen. Alat dan mesin pertanian yang
digunakan untuk proses produksi meliputi alat dan mesin untuk
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penyiapan dan pengolahan lahan, pembenihan, penanaman,
pemeliharaan, perlindungan dan pemanenan. Sedangkan alat
dan mesin yang digunakan untuk pasca panen meliputi alat dan
mesin untuk perontokan, pemipil, perajang, pembersih,
penyortir,

pengolahan,

pelayu,

pengering,

penggilingan,

penyimpanan dan pengemasan/pengepakan.
Jenis, jumlah dan sebaran alat dan mesin pertanian yang
diadakan, beredar dan digunakan petani belum tersusun dan
tersaji secara baik. Oleh karena itu perlu dilakukan penyusunan
database alat dan mesin pertanian. Dengan adanya database
alat dan mesin pertanian tersebut diharapkan jenis, jumlah dan
sebarannya dapat tersusun dan tersaji dengan baik sehingga
dapat memberikan informasi data alat dan mesin pertanian
kepada semua pihak.
1) Tujuan
Menyusun data alat dan mesin pertanian yang meliputi data
alat dan mesin pra panen dan pasca panen.
2) Pelaksanaan
Rapat penyusunan database alsintan dilaksanakan pada
tanggal 7 s/d 8 Agustus 2014 di Hotel Permata, Bogor.
Rapat dibuka dan dipimpin langsung Direktur Alat dan Mesin
Pertanian dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pasca
Panen Ditjen Tanaman Pangan,

Sekretariat Ditjen

Hortikultura, Direktorat Pasca Panen dan dan Pembinaan
Usaha Ditjen Perkebunan, Direktorat Tanaman Semusim
Ditjen Perkebunan, Direktorat Pengolahan Hasil pertanian
Ditjen PPHP, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian,
Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Badan
Litbang Pertanian, Balai Pengujian Mutu Alsintan Ditjen
PPHP, Sekretariat BPPSDMP dan Direktorat Alat dan Mesin
Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
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3) Keluaran
a) Data ketersediaan alat dan mesin pertanian per jenis
alsin, per subsektor dan per provinsi.
b) Rancangan kebutuhan jenis bahan bakar minyak
tertentu (JBT) untuk usaha pertanian.
b.

Pembinaan,

Pemantauan,

Evaluasi

dan

Koordinasi

Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
Di Indonesia terdapat berbagai jenis alat dan mesin pertanian
yang beredar di daerah. Mutu alat dan mesin pertanian yang
beredar banyak yang tidak memenuhi standar dan tidak
terjamin efektifitasnya sehingga merugikan penggunanya.
Jenis alat dan mesin pertanian yang beredar di daerah meliputi
antara lain, traktor roda 2, pompa air, power thresher, APPO,
Chopper, rice transplanter, traktor roda 4, RMU, reaper. Untuk
melindungi pengguna dari alat dan mesin yang tidak layak
pakai dan mencegah terjadinya penyimpangan alat dan mesin
yang tidak sesuai standar, maka perlu dilakukan pengawasan
terhadap peredaran dan penggunaan alsintan. Pengawasan
alat dan mesin pertanian mulai dari tahap pembuatan prototipe,
produksi, peredaran dan penggunaannya.

Pengawasan

ditujukan terhadap alat dan mesin baik yang diproduksi dalam
negeri maupun alat dan mesin impor yang diperdagangkan
dengan maksud untuk melindungi pengguna dari alat dan
mesin yang tidak layak pakai dan tidak memenuhi standar dan
mencegah beredarnya alat dan mesin impor yang mutunya
tidak memenuhi standar serta tidak sesuai dengan kondisi
spesifik lokasi. Untuk mengetahui perkembangan peredaran
alat dan mesin pertanian perlu dilakukan pemantauan
pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian.
1)

Tujuan
a) Mengetahui perkembangan peredaran alat dan mesin
pertanian

untuk

mengetahui

ketersediaan

dan

kebutuhan alat dan mesin pertanian di daerah
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sebagai bahan perencanaan penyediaan alat dan
mesin pertanian.
b) Mengidentifikasi

permasalahan

peredaran

dan

penggunaan alat dan mesin pertanian yang terjadi di
lapangan untuk mencegah beredarnya alat dan mesin
pertanian yang tidak memenuhi standar.
2)

Sasaran
a) Tersedianya informasi perkembangan peredaran alat
dan mesin pertanian di daerah.
b) Teridentifikasinya

permasalahan

peredaran

dan

penggunaan alat dan mesin pertanian yang terjadi di
lapangan.
3)

Pelaksanaan
Pemantauan pengawasan dan peredaran alat dan mesin
pertanian telah dilakukan di beberapa provinsi antara lain
Provinsi

NAD,

Sumatera

Utara,

Sumatera

Barat,

Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa
Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah,

Sulawesi

Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Barat.
4)

Keluaran
Laporan hasil pembinaan, pemantauan, evaluasi dan
koordinasi pengawasan dan peredaran alsintan.

c.

Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan,
pemantauan, evaluasi dan koordinasi pengawasan dan
peredaran alat dan mesin pertanian antara lain:
1)

Pejabat/petugas

yang

menangani

alat

dan mesin

pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota kurang
memahami Peraturan Perundang-undangan di bidang
alat dan mesin pertanian yang meliputi UU RI No. 12
Tahun

1992

tentang

Sistem

Budidaya

Tanaman,
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Peraturan Pemerintah RI No. 81 Tahun 2001 tentang Alat
dan Mesin Budidaya Tanaman dan Permentan No.
65/Permentan/OT.140/12/2006

tentang

Pedoman

Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan
Alat atau Mesin Pertanian, serta peraturan perundangundang terkait lainnya.
2) Para pelaku usaha yaitu produsen, pengedar dan importir alat
dan mesin pertanian banyak yang tidak memahami ketentuan –
ketentuan tentang pengadaan dan peredaran alat dan mesin
pertanian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 81
tahun 2001 tentang alat dan mesin budidaya tanaman.
3) Pengguna alat dan mesin pertanian banyak yang tidak peduli
terhadap mutu alat dan mesin pertanian.
4) Petugas pengawas alat dan mesin pertanian di kabupaten/kota
banyak yang belum ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota.
5) Kompetensi Petugas Pengawas Alat dan mesin pertanian di
kabupaten/kota masih rendah.
6) Sarana kerja untuk pengawasan alat dan mesin pertanian di
kabupaten/kota masih belum tersedia.
7) Insentif untuk petugas pengawas alat dan mesin pertanian di
kabupaten/kota masih belum tersedia.
8) Dana operasional untuk pengawasan alat dan mesin pertanian di
kabupaten/kota masih minim sekali.
9) Perhatian pimpinan pusat, provinsi dan kabupaten/kota terhadap
pengawasan alat dan mesin pertanian masih kurang.
10) Pengawasan alat dan mesin pertanian belum tersosialisasikan
kepada semua pemangku kepentingan.
d. Kesimpulan dan Saran
1) Kesimpulan
a) Pengawasan alat dan mesin pertanian merupakan kegiatan
yang

penting

dalam

rangka

melindungi

kepentingan

pengguna, produsen, pengedar dan importer dalam rangka
pemenuhan kebutuhan alat dan mesin pertanian, menjamin
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keselamatan

dan

kesehatan

kerja

serta

kelestarian

sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
b) Pengawasan alat dan mesin pertanian harus dilaksanakan
secara terkoordinasi dan terpadu antar instansi pemerintah
terkait di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
c) Bimbingan teknis pengawasan alat dan mesin pertanian
merupakan
meningkatkan

kegiatan

yang

pengetahuan

penting
dan

dalam

rangka

keterampilan

petugas

pengawas alat dan mesin pertanian.
d) Sosialisasi pengawasan alat dan mesin pertanian mempunyai
peranan penting untuk meningkatkan kesadaran para
pejabat/petugas yang menangani alat dan mesin pertanian
tentang pentingnya pengawasan alat dan mesin pertanian.
e) Data alat dan mesin pertanian merupakan aspek yang penting
untuk perencanaan penyediaan dan pemenuhan kebutuhan
alat dan mesin pertanian.
f) Pemantauan pengawasan dan peredaran alat dan mesin
pertanian sangat penting untuk mengetahui perkembangan
peredaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian di
Kabupaten/Kota.
2) Saran
a) Pengawasan

terhadap

pengadaan,

peredaran

dan

penggunaan alat dan mesin pertanian perlu terus ditingkatkan
agar dapat melindungi kepentingan pengguna, produsen,
pengedar dan importer dalam rangka pemenuhan kebutuhan
alat dan mesin pertanian, menjamin keselamatan dan
kesehatan kerja serta kelestarian sumberdaya alam dan
lingkungan hidup.
b) Koordinasi pengawasan alat dan mesin pertanian perlu
dilaksanakan untuk mensinkronkan dan mensinergikan
kegiatan pengawasan antar instansi pemerintah terkait di
pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
c) Bimbingan teknis pengawasan alat dan mesin pertanian perlu
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terus dilaksanakan agar dapat meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan petugas pengawas alat dan mesin
pertanian.
d) Sosialisasi pengawasan alat dan mesin pertanian perlu
dilaksanakan

untuk

meningkatkan

kesadaran

para

pejabat/petugas yang menangani alat dan mesin pertanian
tentang pentingnya pengawasan alat dan mesin pertanian.
e) Penyusunan data alat dan mesin pertanian perlu dilakukan
agar dapat merencanakan penyediaan dan pemenuhan
kebutuhan alat dan mesin pertanian.
f) Pemantauan pengawasan dan peredaran alat dan mesin
pertanian perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan
peredaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian di
kabupaten/kota.
5.3 Sub Direktorat Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin
Pertanian
a. Pembinaan Kelembagaan dan Pelayanan Alsintan
Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) merupakan
suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang
pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan
mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di
dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan.
UPJA mempunyai peluang dan posisi sangat strategis dalam
penerapan mekanisasi pertanian. Secara operasional pembinaan
dan pengembangan UPJA diarahkan untuk mendorong penggunaan
alsintan oleh petani atau kelompok tani, dan sekaligus merupakan
terobosan dalam mengatasi masalah kepemilikan alsintan secara
individu

yang

kurang

menguntungkan.

Pada

hakekatnya

pengembangan UPJA dimaksudkan untuk dapat membangun sistem
Usaha Pelayanan Jasa Alsintan di sentra produksi pertanian yang
berorientasi bisnis. Keberadaan UPJA diharapkan juga mampu
memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan
meningkatkan pendapatan petani.
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Perkembangan

UPJA

selama

ini

masih

memiliki

berbagai

keterbatasan seperti keterbatasan modal, rendahnya ketrampilan
SDM, serta jangkauan pelayanan yang masih sempit dan tidak
bankable.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan UPJA, pada
tahun 2013 telah dilakukan penguatan terhadap UPJA Pemula dan
atau UPJA Berkembang menuju ke arah kemandirian yaitu dengan
kegiatan Pengembangan UPJA Mandiri TA 2013. Kegiatan ini
berupa bantuan sosial kepada 20 unit UPJA sebesar 250 juta rupiah
per UPJA yang dipergunakan untuk membeli alat dan mesin
pertanian sesuai kebutuhan UPJA penerima bantuan. Bantuan
Pengembangan UPJA Mandiri ini diharapkan akan meningkatkan
kapasitas UPJA dalam pengembangan usahanya.
Dalam tahun 2014 kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan
Pelayanan Alsintan dilaksanakan dengan fokus Monitoring dan
Evaluasi UPJA Dalam Pemanfaatan Alsintan.
Dari hasil monitoring dan kunjungan ke UPJA, didapatkan fakta
lapangan sebagai berikut :
1) Jenis alsintan yang dikelola oleh UPJA rata rata 1-4 jenis;
2) Penggunaan alsintan permusim tanam rata rata 10-15 ha;
3) Umumnya struktur organisasi UPJA tidak lengkap, hanya terdiri
dari Ketua merangkap Manajer, Sekretaris, Bendahara dan
operator merangkap mekanik;
4) Umumnya pengetahuan dan kemampuan SDM UPJA masih
terbatas;
5) Alsin yang dikelola belum dirawat secara maksimal;
6) Sekitar 70% alsintan sudah dimanfaatkan
Hasil evaluasi berdasarkan info melalu kuesioner dan fakta
lapangan hasil kunjungan lapang ke beberapa UPJA sebagai
berikut :
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1) Aspek Teknis
a) Pemanfaatan
Alsintan yang dikelola oleh UPJA berjumlah antara 3-5 unit
yang terdiri dari 2-3 jenis alsintan yaitu traktor roda 2 singkal,
traktor roda 2 rotary, cultivator, rice transplanter, power
weeder, paddy mower, pompa air dan power thresher. Adapun
alsintan yang dimanfaatkan oleh UPJA rata-rata 70% dari
jumlah alsintan yang dikelola/yang dimiliki UPJA.
b) Ketersediaan suku cadang
Suku cadang alsintan yang dimiliki umumnya tersedia di
toko/distributor alsintan dan bila di toko/distributor tidak ada
maka dapat dicarikan ke cabang dealer yang menyediakan
suku cadang.
c) Operasional penggunaan alsintan
Alsintan traktor roda 2 yang dikelola UPJA biasanya mampu
mengolah lahan antara 5-10 Ha per musim tanam, sedangkan
pompa air mampu mengairi 10 ha per musim tanam. Untuk
power thresher per musim panen bisa merontok produksi padi
10-12 Ha. Sedangkan power weeder dan paddy mower masih
tahap sosialisasi dan pengenalan alsintan ke petani.
2) Aspek Kelembagaan
a) Sumber Daya Manusia
Pengelola UPJA umumnya mempunyai skill dan keterampilan
terbatas dalam pengelolaan dan manajerial UPJA. Di
beberapa UPJA tugas dan pekerjaan pengadministrasi
keuangan, pencatat laporan keuangan operasional alsintan
dirangkap oleh bendahara; tugas pengadministrasi umum
dirangkap oleh sekretaris, ketua merangkap manajer, dan
tugas mekanik dirangkap oleh operator.
b) Organisasi
UPJA yang dikunjungi sebagian besar terbentuk karena
adanya bantuan pemerintah, pengelolaan UPJA belum berdiri
sendiri sebagai unit usaha mandiri karena masih tergabung
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dalam naungan kelompok tani. Berdasarkan fakta dilapangan,
umumnya UPJA yang tumbuh menjadi UPJA Profesional
merupakan UPJA yang terbentuk dikarenakan keinginan
sendiri karena mampu melihat peluang bisnis dalam
pengelolaan dan pemanfaatan alsintan.
UPJA umumnya masih mempunyai struktur organisasi yang
sangat sederhana yang hanya terdiri dari ketua merangkap
manajer, sekretaris, bendahara dan operator.
c) Pelatihan pengelolaan UPJA
Untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pengelola
UPJA,

dibutuhkan

pelatihan

seperti

pelatihan

pengoperasionalan alsintan untuk operator, pelatihan bongkar
mesin dan servis ringan alsintan untuk operator dan tenaga
teknis/bengkel, pelatihan pembukuan dan pencatatan laporan
keuangan bagi tenaga administrasi. Ke depan diharapkan
terus diberikan pelatihan teknis, administrasi dan managerial
bagi pengelola UPJA.
d) Pendampingan dari dinas
Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kinerja
UPJA, dibutuhkan pendampingan, pembinaan dan bimbingan
dari Dinas Pertanian Kabupaten dan atau Dinas Pertanian
Provinsi untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan serta
ketrampilan pengelola maupun operator UPJA.
3) Aspek ekonomi
a) Pendapatan UPJA
Berdasarkan data dari UPJA yang dikunjungi, didapatkan
fakta bahwa rata-rata pendapatan bersih dari usaha
penyewaan

alsintan

yang

dikelola

UPJA

sebesar

Rp.12.630.000,00 per musim tanam.
b) Keuntungan per musim tanam
Dari 18 UPJA yang dikunjungi terdapat 11 UPJA (61%)
dengan keuntungan kurang dari Rp. 10.000.000,00 per MT, 4
UPJA

(22%)

mempunyai

keuntungan

antara

RP.
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11.000.000,00 - Rp. 20.000.000,00 per MT, 1 UPJA dengan
keuntungan antara Rp. 21.000.000,00 - Rp. 30.000.000,00
per MT dan 2 UPJA dengan keuntungan lebih dari Rp.
30.000.000,00 per MT.
Pendapatan bersih yang didapat UPJA khususnya dari alsin
pengolah tanah (TR2) umumnya dari tahun ke tahun relatif
tetap bahkan cenderung menurun

dikarenakan selain

semakin banyaknya alsintan yang beroperasi diluar alsintan
yang dimiliki UPJA juga karena semakin berkurangnya
jangkauan

pelayanan

UPJA

akibat

dari

semakin

menyempitnya lahan pertanian.
b. Evaluasi Kinerja UPJA
Kegiatan Evaluasi Kinerja UPJA dilaksanakan berdasarkan Panduan
penilaian/evaluasi kinerja UPJA yang disusun oleh Tim Pusat yang
melibatkan beberapa pihak antara lain Balai Besar Pengembangan
Mekanisasi Pertanian, Badan Litbang Pertanian dan akademisi dari
Institut Pertanian Bogor. Tahapan pelaksanaan evaluasi dimulai dari
tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat pusat.
Dari hasil indentifikasi dokumen dan persyaratan serta usulan dari
Dinas Kabupaten dan Provinsi, diperoleh 10 UPJA yang dianggap
layak dan sesuai dengan persyaratan untuk diseleksi menjadi 3
besar. Adapun nama-nama UPJA peserta evaluasi kinerja UPJA TA.
2014 tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 20. : Nama-Nama UPJA Peserta Evaluasi Kinerja UPJA TA.
2014
NAMA, ALAMAT DAN MANAGER UPJA YANG IKUT PENILAIAN TAHUN 2014
No

Provinsi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Riau
Sumatera Selatan
Lampung
Banten
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Selatan
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat

Nama UPJA
Catur Setiya Abadi
Mukti Makmur
Rukun Tani
Suka Tani I
Marga Mukti
Sarono Tani
Jaya Makmur
Mandiri
Tonasa II
Harapan Makmur

Ketua/
Manager
Ngamiludin
Zaenal Topik
Suherman
Kartono
Gugun Gunawan
Sukarman
Wismanto
Rahmani
Bakri Sore
Subagio

Desa
Buantan Lestari
Lubuk Makmur
Gunung Sugih
Cikeusik
Sukamantri
Kutoharjo
Wringin Agung
Andaman
Tonasa
Bumiayu

Alamat
Kecamatan
Bungaraya
Lempuing Jaya
Gunung Sugih
Cikeusik
Sukamantri
Pati
Gambiran
Anjir Pasar
Sanrobone
Wonomulyo

Kabupaten
Siak
Ogan Komering Ilir
Lampung Tengah
Pandeglang
Ciamis
Pati
Banyuwangi
Barito Kuala
Takalar
Polewali Mandar
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Evaluasi kinerja UPJA dilihat dari 5 Aspek, yaitu: aspek Kemandirian
(30%) aspek kelengkapan (10%), aspek keuntungan (25%), aspek
kemajuan (15%), dan aspek keberlanjutan (20%). Metode penilaian
yang dilakukan adalah dengan cara:
1) Pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dan
observasi langsung dengan mengisi Kuisioner Penilaian Evaluasi
Kinerja UPJA.
2) Wawancara langsung dengan para pengurus UPJA.
3) Memeriksa/mengecek buku adminsitrasi dan keuangan (buku
Kas UPJA).
4) Memeriksa/mengecek

kondisi

fisik

alsintan

dan

gudang

penyimpanan yang dikelola UPJA.
5) Mengumpulkan data sekunder lainnya yang terkait dengan
pengelolaan UPJA.
Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Tim Pusat yang didampingi
oleh Tim Provinsi dan Tim Kabupaten yang dilaksanakan pada
tanggal 25 September s/d 7 November 2014. Dilanjutkan dengan
sidang pleno pada tanggal 27-28 November 2014 untuk menentukan
calon pemenang sebagai UPJA Berkinerja Terbaik Tahun 2014. Dari
hasil pleno tersebut diusulkan tiga UPJA Berprestasi Tingkat
Nasional Tahun 2014 sebagai calon pemenang.
Ke tiga UPJA calon pemenang tersebut telah ditetapkan sebagai
UPJA Berkinerja Terbaik Tahun 2014 melalui Keputusan Direktur
Jenderal

Prasarana

dan

Sarana

Pertanian

nomor

20/Kpts/OT.160/B/12/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang
“Penetapan

Penerima

Penghargaan

Dalam

Rangka

Penyelenggaraan Penilaian Evaluasi Kinerja Usaha Pelayanan Jasa
Alsintan (UPJA) Tahun 2014”. Adapun penerima penghargaan
tersebut adalah :
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Tabel 21. : Penerima Penghargaan Dalam Rangka Penyelenggaraan
Penilaian Evaluasi Kinerja Usaha Pelayanan Jasa
Alsintan (UPJA) Tahun 2014
Peringk
at
1
2
3

Masing

Nama UPJA

Manager/
Ketua
Wismanto

JAYA MAKMUR
CATUR
SETIYA ABADI
SARONO TANI

masing

Ngamiludin
Sukarman

UPJA

Alamat UPJA

Kab./Provinsi

Desa Wringin Agung
Kecamatan Gambiran
Desa Buantan Lestari
Kecamatan Bungaraya
Desa Kutoharjo
Kecamatan Pati

pemenang

Banyuwangi /
Jawa Timur
Siak /
Riau
Patii /
Jawa Tengah

mendapatkan

Piagam

Penghargaan dan hadiah berupa Dana Bantuan Sosial sebesar Rp.
25.000.000,00 untuk membeli satu unit Hand Traktor.
c. Kesimpulan
1) Pengembangan

Kelembagaan

dan

Pelayanan

Alsintan

dilaksanakan dengan fokus Monitoring dan Evaluasi UPJA Dalam
Pemanfaatan Alsintan
Umumnya

sejarah

awal

terbentuknya

UPJA dikarenakan

bentukan pemerintah, bukan karena inisiatif sendiri dari
UPJA/Poktan. Struktur organisasi belum lengkap, secara umum
belum ada pembagian tugas yang tegas dimana operator
merangkan manager.

Belum tertib pengelolaan administrasi

khususnya tidak adanya pencatatan yang baik dalam menyusun
jadwal rencana dan realisasi pemaanfaatan alsin yang dimiliki.
Cakupan wilayah kerja UPJA umumnya masih terbatas yaitu <30
ha. Jumlah alsin yang dikelola terbatas (rata rata 1 – 4 unit) dan
>75% dari alsin yang yang dimiliki berasal dari bantuan
pemerintah dan hanya <25 %

berasal dari

Keuntungan Usaha masih rendah, umumnya
Rp.10.000.000,00

per

beli sendiri.

masih dibawah

musim

tanam.

Kemitraan

belum

dan

Operator

belum

terlatih,

berkembang.
Kemampuan
Pendampingan

Manager
dan

pembinaan

oleh

Dinas

Pertanian

Provinsi/Kabupaten belum optimal
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Adanya kebijakan bantuan alsintan yang tidak berpihak ke pada
UPJA dikarenakan diberikan kepada salah satu kelompok tani
dan berada di wilayah kerjanya sehingga mengakibatkan jumlah
alsin yang tersedia di lapang menjadi tidak proporsional.
Perlu adanya Grand Design dalam pendayagunaan UPJA
sebagai penggerak ekonomi perdesaan yang diamanatkan dalam
Permentan No 25/PL 130/5/2008.
2) Evaluasi kinerja UPJA merupakan salah satu bentuk apresiasi
pemerintah terhadap para pengurus UPJA dimana dengan
adanya kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi para pengurus
agar lebih bersemanagat dalam menjalankan organisasi UPJA.
Selain itu, evaluasi kinerja UPJA juga sebagai gambaran kondisi
UPJA yang ada di Indonesia. Dilihat dari kelima aspek
(kemandirian,

kelengkapan,

keuntungan,

kemajuan

dan

keberlanjutan), sebagian besar UPJA masih memerlukan
pendampingan baik dari petugas Pusat, Dinas Pertanian Provinsi
maupun

Petugas

Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota.

Pengembangan dan Pembinaan, serta monitoring dan evaluasi
harus terus dilakukan terhadap UPJA agar organisasi UPJA yang
ada dapat lebih berkembang yang pada akhirnya dapat
memberikan manfaat bagi anggota maupun petani pengguna
jasa UPJA.
5.4 Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
a. Latar Belakang
Dalam

rangka

mendukung

keberhasilan

upaya

peningkatan

pelayanan kepada pegawai khususnya, instansi terkait dan kepada
masyarakat pada umumnya memerlukan koordinasi, integrasi serta
konsolidasi pekerjaan teknis. Untuk itu pegawai dilingkungan Sub
Bagian

Tata

administrasi,

Usaha

memerlukan

keuangan,

rumah

kualifikasi

tangga,

dalam

bidang

kepegawaian

dan

persuratan. Pengetahuan serta pemahaman yang lengkap tentang
peraturan, dan prosedur dibidang ketatausahaan, hal ini menjamin
kesesuaian rencana dan strategis Direktorat Alat dan Mesin
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Pertanian tersedianya fasilitas kerja pada Direktorat Alat dan Mesin
Pertanian.
Dalam rangka menunjang kegiatan Direktorat Alat dan Mesin
Pertanian, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi
Subbagian Tata Usaha yang meliputi urusan kepegawaian, urusan
keuangan, urusan

rumah tangga, urusan perlengkapan, urusan

surat menyurat, urusan kearsipan, urusan ketatalaksanaan dan
pelaporan Direktorat, maka untuk memperlancar pelaksanaan dan
keberhasilan kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian,
diperlukan peningkatan pelayanan ketatausahaan, bimbingan dan
pengendalian pengadaan barang, penertiban aset dan barang
inventaris serta pelaporan direktorat.
b. Pelaksanaan Kegiatan Kepegawaian
Kegiatan :
1) Menyiapkan usulan penyusunan rencana kebutuhan dan
pengembangan pegawai.
2) Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, pensiun dan
mutasi.
3) Menyiapkan bahan usulan dan memantau usulan pengurusan
kartu Taspen, dan Karsu/Karis.
4) Menyiapkan bahan evaluasi daftar hadir dan daftar penilaian
pelaksanaan pekerjaan pegawai.
5) Menyiapkan

bahan

pemberian

cuti

dan

perijinan

yang

berhubungan dengan kepegawaian.
6) Menyiapkan bahan dan melakukan bimbingan disiplin pegawai
7) Menyiapkan bahan usulan proses ke Tim Etika dan Disiplin
Pegawai

(bila

ada

masalah

yang

menyakut

dengan

kepegawaian).
8) Menyiapkan bahan usulan laporan mutasi pegawai.
9) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kepegawaian
(SIMPEG).
10) Menyiapkan bahan penyusunan dan memantau kesejahteraan
pegawai.
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Hasil Kerja
1) Draft

penyusunan

rencana

kebutuhan

pengembangan

kesejahteraan pegawai.
2) Draft usulan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai.
3) Draft usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
4) Draft usulan kesejahteraan pegawai.
5) Draft usulan pengurusan keanggotaan TASPEN, ASKES,
KARPEG, KARSU/KARIS dan penghargaan pegawai.
6) Draft evaluasi daftar hadir pegawai (absensi) dan daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3).
7) Pemrosesan pemberian ijin serta cuti pegawai.
8) Dokumen SOP,SKJ,LKIK dll
c. Pelaksanaan Kegiatan Keuangan
Kegiatan keuangan dan administrasi serta penggunaan anggaran
yang meliputi :
1) Terlaksananya penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan
penatausahaan untuk keperluan belanja Direktorat.
2) Terlaksananya pemeriksaan keabsahan dokumen SPJ dan buktibukti

pengeluaran

atas

pelaksanaan

kegiatan

Direktorat.

Terlaksananya penelitian kebenaran perhitungan tagihan dalam
dokumen SPJ serta ketersediaan dana dalam POK Direktorat.
3) Terlaksananya proses penyelesaian SPJ Direktorat antara lain
pertanggungjawaban TUP (Terima Uang Persekot).
4) Terlaksananya

pengambilan

uang

muka

dari

Bendahara

Pengeluaran untuk kegiatan operasioanal Direktorat.
5) Terlaksananya pembayaran setelah mendapatkan persetujuan
Pejabat Pembuat Komitmen.
6) Terlaksananya

penatausahaan

dan

pengarsipan

surat

kedinasan, SPJ dan dokumen-dokumen keuangan lainnya.
7) Terlaksananya pembukuan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
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8) Tersusunnya laporan perkembangan kegiatan dan laporan
realisasi anggaran belanja Direktorat

setiap bulan kepada

Bendahara Pengeluaran.
9) Terlaksananya pencocokan data realisasi anggaran dengan
Bendahara Pengeluaran setiap bulan.
10) Terlaksananya pencocokan data realisasi anggaran dengan
petugas penyusun laporan keuangan setiap minggu.
11) Membantu memungut dan menyetor pajak.
Hasil Kerja :
1) Arsip bukti-bukti pengeluaran, SPJ dan dokumen-dokumen
keuangan lainnya.
2) Bahan-bahan laporan bulanan.
3) Laporan

perkembangan

dan

realisasi

anggaran

belanja

Direktorat.
d. Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Urusan Pembayaran Gaji Dan
Lembur Pegawai Lingkup Direktorat.
1) Melakukan urusan pembayaran gaji Direktorat.
2) Melakukan urusan pembayaran uang makan pegawai lingkup
direktorat.
3) Melakukan pembayaran kekurangan gaji pegawai berupa
kekurangan kenaikan gaji berkala/KGB dan kekurangan gaji
kenaikan pangkat/golongan.
4) Melakukan Pembayaran gaji 13 Direktorat.
5) Mengentry data perubahan berupa SK KGB, SK Kenaikan
Pangkat/Golongan, Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, Surat
Keterangan Kuliah putra-putri pegawai Direktorat.
6) Melakukan tugas kedinasan berdasarkan penugasan pimpinan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya.
Hasil Kerja :
1) Daftar SPP Gaji, lembur, uang makan pegawai Direktorat.
2) Uang tunai untuk pembayaran lembur, uang makan pegawai
Direktorat.
3) Laporan realisasi pembayaran belanja pegawai Direktorat.
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4) Melakukan pembayaran kekurangan gaji pegawai berupa
kekurangan kenaikan gaji berkala/KGB dan kekurangan gaji
kenaikan pangkat/Golongan.
e. Pelaksanaan Kegiatan Urusan Rumah Tangga
1) Menyiapkan peneyelenggaraan rapat.
2) Memberikan pelayanan kepada pimpinan.
3) Mengusulkan perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor.
4) Menyiapkan usulan pemeliharaan dan biaya operasioanal
kendaraan dinas.
5) Menyiapkan bahan usulan dan proses perjalanan dinas pegawai.
6) Menyiapkan bahan kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK).
7) Menjaga keamanan dan kebersihan kantor.
8) Menyiapkan usulan pemeliharaan gedung/kantor.
f. Pelaksanaan Kegiatan Perlengkapan
1) Menyusun rencana kebutuhan peralatan kantor
2) Melaksanakan pengelolaan barang inventaris kantor
3) Mendistribusikan penggunaan peralatan kantor
4) Menyiapkan bahan usulan penghapusan barang inventaris kantor
g. Pelaksanaan Kegiatan Menyurat
1) Melakukan pengiriman dan penerimaan surat dinas, berita secara
langsung maupun melalui elektronik dan faximile.
2) Melakukan pengetikan dan penggandaan surat, naskah dan
dokumen dinas.
3) Menerima, mencatat dan menggandakan surat masuk serta
mendistrbusikan ke Sub Direktorat.
4) Memantau dan menindaklanjuti surat sesuai disposisi pimpinan.
5) Member nomor, kode klarifikasi dan mengirim surat keluar.
6) Menyusun laporan Direktorat.

h. Pelaksanaan Kegiatan Kearsipan
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1) Melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan pengendalian
kearsipan.
2) Melakukan penyiapan bahan data base klasifikasi kearsipan.
3) Melakukan pemberkasan, penyimpanan dan penataan dokumen.
4) Melakukan perawatan dan pemeliharaan arsip.
5) Melakukan penilaian dokumen.
6) Melakukan kegiatan penyusutan dokumen.
7) Menyiapkan bahan evaluasi pengelolaan kearsipan.
i. Pelaksanaan Kegiatan Ketatalaksanaan
1) Menghimpun menyusun rancangan penyempurnaan organisasi
dan tata kerja Direktorat, serta melakukan penyiapan bahan
evaluasi pelaksanaan tupoksinya.
2) Menghimpun,

menganalisis

dan

menyusun

rincian

tugas

pekerjaan eselon IV serta mengevaluasi pelaksanaanya.
3) Menyiapkan bahan perumusan sistem, prosedur, dan tata
hubungan kerja, serta pengembangan budaya kerja.
4) Menyiapkan bahan pembakuan sarana kerja.
Hasil Kerja :
1) Dokumen surat keluar dan surat masuk serta dokumen lainnya
pada Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.
2) Surat penugasan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.
3) Laporan kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.
4) Laporan penggunaan anggaran pada Direktorat Alat dan Mesin
Pertanian.
5) Tersedianya ATK sebagai sarana kerja kegiatan Direktorat Alat
dan Mesin Pertanian.
6) Terlaksananya dokumen draft Daftar Pelaksanaan Pekerjaan
Pegawai (DP3).
7) Dokumen kenaikan pangkat, pensiun dan mutasi.
8) Dokumen Kartu Taspen, Karis/Karsu dan Kartu Askes.
9) Surat Ijin Cuti Tahunan Maupun Ijin Cuti Bersalin.
10) Gaji Pegawai.
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11) Terkirimnya surat-surat keluar Direktorat Alat dan Mesin
Pertanian.
12) Tersedianya fasilitas-fasilitas kantor.
j. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan
1) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan laporan bulanan,
Laporan Tahunan, dan Laporan sewaktu-waktu serta bahan rapat
pimpinan.
2) Melakukan analisis, input, dan mengolah data berdasarkan hasil
pengumpulan bahan penyusunan laporan bulanan, triwulan,
semesteran, dan tahunan serta laporan sewaktu-waktu bahan
rapat pimpinan.
3) Melakukan penyusunan LAKIP.
4) Melakukan penyimpanan dokumen laporan Direktorat.
Maksud Dan Tujuan
Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk
menyusun laporan bahan ketatausahaan Direktorat Alat dan Mesin
Pertanian
Keluaran
Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya
laporan penyusunan bahan ketatausahaan dan pelaksanaan
kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
6.

Aspek Koordinasi Kelembagaan dan Manajemen Pembangunan

6.1. Program

Kerja

Sekretariat Direktorat

Jenderal

Prasarana

Dan

Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2014
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Program Kerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanain dijabarkan
berdasarkan aspek sesuai struktur organisasi yang ada yaitu :
a. Aspek Perencanaan
1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebijakan prasarana
dan sarana pertanian jangka pendek, menengah dan jangka
panjang
2) Menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran prasarana
dan sarana pertanian
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3) Menyiapkan

bahan

koordinasi

perencanaan,

program

dan

anggaran bidang prasarana dan sarana pertanian
4) Menyiapkan bahan kerjasama dalam negeri di bidang prasarana
dan sarana pertanian
5) Menyiapkan bahan kerjasama luar negeri di bidang prasarana dan
sarana pertanian
6) Mengumpulkan data dan informasi di bidang prasarana dan sarana
pertanian
7) Mengolah dan menyajikan data dan informasi di bidang prasarana
dan sarana pertanian
8) Melakukan pengelolaan Sistim Informasi Manajemen (SIM)
prasarana dan sarana pertanian
b. Aspek Keuangan dan Perlengkapan
1) Melakukan urusan perbendaharaan
2) Melakukan urusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
3) Melakukan urusan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan
Surat Perintah Membayar (SPM)
4) Melakukan urusan pembayaran gaji
5) Melakukan urusan akuntansi
6) Melakukan urusan verifikasi penggunaan anggaran
7) Melakukan urusan pengadaan Barang Milik/Kekayaan Negara
(BM/KN)
8) Melakukan urusan analisis kebutuhan dan investasi BM/KN
9) Melakukan urusan pengalihan, pemanfaatan dan penghapusan
BM/KN
10) Menyiapkan bahan permohonan ijin pemasukan barang bantuan
luar negeri
c. Aspek Umum
1) Melakukan penyiapan bahan evaluasi organisasi lingkup Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian
2) Melakukan penyiapan bahan penyempurnaan organisasi lingkup
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

236

3) Melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyempurnaan dan
pengembangan jabatan fungsional
4) Melakukan

penyiapan

bahan

pembinaan

evaluasi

dan

pengembangan budaya kerja
5) Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyempurnaan
ketatalaksanaan
6) Melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan
pegawai
7) Melakukan urusan tata usaha kepegawaian
8) Melakukan penyiapan bahan mutasi pegawai
9) Melakukan

urusan

kesejahteraan

pegawai

lingkup

Ditjen

Prasarana dan Sarana Pertanian
10) Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan
11) Melakukan penyiapan pemberian pertimbangan dan bantuan
hukum
12) Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat
13) Melakukan penyiapan bahan pameran, peragaan dan visualisasi
hasil kegiatan pengelolaan lahan dan air
14) Melakukan urusan perpustakaan Ditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian
15) Melakukan urusan tata usaha
16) Melakukan urusan kearsipan
17) Melakukan penyiapan bahan urusan rumah tangga
d. Aspek Evaluasi dan Pelaporan
1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan program di bidang prasarana dan sarana
pertanian
2) Melakukan penyiapan bahan analisis pelaksanaan program di
bidang prasarana dan sarana pertanian
3) Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta
penyajian pelaksanaan program di bidang prasarana dan sarana
pertanian
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4) Menatausahakan hasil evaluasi pelaksanaan program
5) Melakukan

penyiapan

bahan

analisis

tindaklanjut

hasil

pengawasan di bidang prasarana dan sarana pertanian
6) Melakukan

penyiapan

bahan

evaluasi

tindaklanjut

hasil

pengawasan di bidang prasarana dan sarana pertanian
7) Melakukan penyusunan bahan laporan kegiatan Sekretariat Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian
8) Melakukan penyusunan bahan laporan kegiatan Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
9) Menyiapkan bahan laporan untuk rapat pimpinan Direktorat
Jenderal, Pimpinan Kementerian Pertanian, Sidang Kabinet dan
rapat lainnya.
6.2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
a. Dukungan Sumber Daya Manusia
Untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Sekretariat
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tersedia sumber
daya manusia sebanyak 84 orang yang tersebar di Bagian
Perencanaan sebanyak 18 orang, Bagian Keuangan dan Perlengkapan
sebanyak 19 orang, Bagian Umum sebanyak 27 orang dan Bagian
Evaluasi dan Pelaporan sebanyak 18 orang. Sebaran sumberdaya
manusia di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian seperti pada tabel berikut.

Tabel 22. : Sebaran Sumberdaya Manusia Di Lingkup Sekretariat Direktorat
Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian
No.
1
2
3
4
5
6

Bagian
Dirjen
Sesditjen
Bagian Perencanaan
Bagian Keuangan &
Perlengkapan
Bagian Umum
Bagian Evaluasi & Pelaporan
Jumlah

IV
1
1
3

Golongan
III
12

II
3

I
-

Total
1
1
18

1

17

1

-

19

2
1
9

17
14
60

8
3
15

-

27
18
84
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b. Anggaran, Realisasi dan Sisa Anggaran
Pada Tahun Anggaran 2014, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.
102.194.929.000,00 yang digunakan untuk belanja pegawai sebesar
Rp. 27.866.445.000,- dengan realisasi 71,44%. Belanja modal sebesar
Rp. 13.133.555.000,- dengan realisasi 80,41%, belanja barang sebesar
Rp. 45.409.300.000,- dengan realisasi 59,36%. Belanja sosial lainnya
sebesar Rp. 15.409.300.000,- dengan realisasi 38,51%. Rincian target
dan realisasi anggaran yang dapat digunakan seperti tabel berikut :
Tabel 23. : Rincian Target Dan Realisasi Anggaran
No.

UNIT KERJA
Setditjen PLA

Pagu Anggaran
(Rp)

Realisasi (Rp)

%

Sisa Anggaran
(Rp)

%

102.194.929.000

63.505.703.691

62,14

38.689.225.309

37,86

1

Belanja Pegawai

27.866.445.000

19.831.033.815

71,16

8.035.411.185

28,84

2

Belanja Barang

45.785.629.000

27.179.369.380

59,36

18.606.259.620

40,64

3

Belanja Modal

13.133.555.000

10.560.650.496

80,41

2.572.904.504

19,59

4

Belanja Sosial Lainnya

15.409.300.000

5.934.650.000

38,51

9.474.650.000

61,49

c. Aspek Perencanaan
1) Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2014
Rapat dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 21 Januari 2014 di Hotel
Grand Senyiur Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan ini dihadiri
oleh peserta pusat terdiri dari Direktur Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian, Sekretaris Direktorat Jenderal PSP, Direktur
lingkup Ditjen PSP, Eselon III lingkup Ditjen PSP dan panitia
kegiatan serta para narasumber (Kepala BPPSDMP, Inspektur II,
DJA dan DJPB Kemenkeu). Peserta Daerah terdiri dari para Kepala
Dinas dan Kepala Bidang yang menangani Kegiatan PSP dari
dinas lingkup Pertanian Provinsi seluruh Indonesia.
Kegiatan

Rapat

Koordinasi

dan

Sinkronisasi

Pelaksanaan

Program/Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2014
dilatarbelakangi bahwa dengan diberlakukannya Otonomi Daerah
membawa implikasi pada hal perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan pertanian, untuk itu diperlukan suatu hubungan
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sinergis yang lebih harmonis antara Pusat dan Daerah, dan antara
tingkat Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan
pembangunan nasional khususnya di bidang pertanian. Semenjak
tahun 2011 anggaran Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian
(PSP)

sebagian

besar

dialokasikan

sebagai

Dana

Tugas

Pembantuan untuk Kabupaten/Kota di 32 Provinsi se-Indonesia.
Pada tahun 2014, alokasi anggaran Ditjen PSP sebagian besar
masih dialokasikan sebagai dana Tugas Pembantuan untuk
kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung
sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan di Kabupaten/Kota di 32 Provinsi se-Indonesia. Dalam
upaya melakukan sinergi antara program/kebijakan yang bersifat
nasional dan kebijakan yang bersifat lokal, maka dipandang perlu
melakukan

Koordinasi

dan

Sinkronisasi

Pelaksanaan

Program/Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian
TA. 2014. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan
maka disusun rumusan sebagai komitmen bersama. Berdasarkan
komitmen

bersama,

diharapkan

para

pelaksana

dapat

merencanakan kegiatan dan memanfaatkan anggaran secara
berdaya guna dan berhasil guna.
Tujuan dari Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Program/

Kegiatan

Pembangunan

Prasarana

dan

Sarana

Pertanian TA. 2014 adalah menyatukan sikap dan pandangan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan Prasarana dan Sarana
Pertanian TA. 2014 supaya lebih terfokus, efektif dan efisien, serta
membangun

Komitmen

Program/Kegiatan

Percepatan

Pembangunan

Pelaksanaan

Prasarana dan

Sarana

Pertanian TA. 2014.
Setelah memperhatikan arahan dari Direktur Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian dan pemaparan dari Direktur lingkup Ditjen
PSP, serta pemaparan dari seluruh narasumber, serta diskusi yang
berkembang, maka dapat dirumuskan beberapa hal sebagai
berikut :
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a) Tahun Anggaran 2014 Ditjen PSP mendapat alokasi anggaran
sebesar Rp. 3,195 trilyun yang terdistribusi pada 1 satker
pusat, 79 satker dekonsentrasi dan 79 satker tugas
pembantuan di Provinsi. Pada Tahun 2014 tidak ada satker
mandiri Tugas Pembantuan di Kabupaten/kota.
b) Fokus kegiatan Ditjen PSP pada Tahun 2014 adalah
mendukung upaya pencapaian surplus beras 10 juta ton pada
tahun 2014, maka kebijakan anggaran tersebut diprioritaskan
untuk kegiatan yang mempunyai dampak langsung terhadap
peningkatan produksi beras, yaitu : (1) pengembangan jaringan
irigasi seluas 500.000 Ha, (2) pencetakan sawah seluas 40.000
Ha,(3) Pengembangan Optimasi Lahan seluas 200.000 Ha, (4)
System of Rice Intensification (SRI) seluas 180.000 Ha, (5)
distribusi pupuk bersubsidi, dan (6) pengembangan alsintan.
c) Pada tahun 2014 terdapat 7 jenis kegiatan Ditjen PSP yang
masuk penilaian UKP4. Ketujuh kegiatan tersebut adalah : (1)
Perluasan Areal Sawah; (2) Perluasan Areal Hortikultura,
Perkebunan dan Peternakan; (3) Pengembangan SRI; (4)
Pengembangan Optimasi Lahan; (5) Pengembangan Jaringan
Irigasi; (6) Penyaluran Pupuk Bersubsidi; dan (7) Penyaluran
Dana PUAP. Seluruh kegiatan yang masuk dalam penilaan
UKP4 agar mendapat prioritas dan harus dilaksanakan serta
tidak boleh direvisi menjadi kegiatan lainnya dan tidak boleh
dikurangi volumenya.
d) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana
Pertanian tahun 2014 di daerah (keuangan dan fisik) akan
dilakukan pemantauan dan pengendalian berjenjang, serta
akan diterapkan reward and punishment secara konsisten
dengan

menekankan

peran

provinsi

untuk

eksekusi

punishment terhadap Kabupaten yang kinerjamya buruk dalam
pelaksanaan kegiatan PSP dengan cara melakukan realokasi
kegiatan

antar

Kabupaten/Kota.

Pemantauan

dan

pengendalian agar dilaksanakan secara intensif dan dilaporkan
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secara periodik dan berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten,
Tingkat Provinsi dan Tingkat Pusat.
e) Untuk mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan di
lapangan dan pencapaian sasaran pembangunan prasarana
dan sarana pertanian, tahun 2014 Ditjen PSP mengintensifkan
kerjasama dengan TNI AD dalam bentuk pendampingan.
Kegiatan-kegiatan yang akan dikerjasamakan/didampingi oleh
oleh TNI-AD yaitu kegiatan perluasan sawah, optimasi lahan,
pengembangan metode System Rice of Intensification (SRI),
brigade tanam dan kegiatan pemanfaatan sumber air.
f)

Sebagai bentuk komitmen percepatan pelaksanaan kegiatan
PSP TA. 2014, maka dilakukan penandatanganan Komitmen
Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Kegiatan TA. 2014
yang dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkup Pertanian Provinsi,
dengan kesanggupan pencapaian target realisasi keuangan
dan fisik yang telah ditetapkan yaitu: menetapkan CP/CL
selambat-lambatnya 31 Januari 2014 dan melakukan transfer
dana bansos selambat-lambatnya 31 Maret 2014.

g) Hal-hal yang harus menjadi perhatian bagi pelaksana teknis di
daerah terkait pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen PSP TA.
2014, sebagai berikut:
i.

Segera

mengambil

percepatan

langkah-langkah

pelaksanaan

kegiatan

dalam
dan

rangka

penyerapan

anggaran, melalui persiapan administrasi, CP/CL dan
segera transfer dana. Apabila sampai dengan 31 Maret
2014 belum transfer, akan dilakukan realokasi kegiatan ke
kabupaten/kota lain.
ii.

Agar sejauh mungkin dihindari revisi DIPA, apabila
terpaksa dilakukan revisi, maka batas akhir revisi realokasi
kegiatan antar kabupaten/kota pada tanggal 31 Mei 2014.

iii.

3) Lebih aktif dan segera menyelesaikan masalah/temuan
hasil pemeriksaan, baik temuan Itjen, BPK dan BPKP.
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iv.

4) Melaporkan

secara

periodik

perkembangan

pelaksanaan kegiatan, baik melalui laporan on-line
maupun laporan teknis dengan mencantumkan titik
koordinat. Tanpa laporan bulanan fisik dan keuangan,
maka kabupaten/kota dan provinsi tidak akan dapat
mencairkan anggarannya di KPPN.
v.

Mendorong terlaksananya kegiatan secara tuntas dan
dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan dan fisik.
Tidak ada toleransi lagi terhadap kegiatan tahun anggaran
2014 yang penyelesaian fisiknya melewati batas akhir
tahun anggaran atau dilaksanakan pada tahun 2015. Jika
sampai dengan 31 Desember 2014 kegiatan fisik belum
dlaksanakan, maka dana harus disetor kembali ke Kas
Negara.

vi.

SK pengelola Keuangan yang sudah di terbitkan bila
memerlukan perubahan agar secepatnya di usulkan
perubahannya ke Ditjen PSP melalui fax Sesditjen PSP
021-7816082.

vii.

Kegiatan Bansos yang sudah selesai fisiknya 100 %, hasil
pekerjaan selanjutnya diserahkan ke kelompok tani yang
dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan
dari PPK ke Ketua Kelompok Tani di ketahui KPA.

viii.

Untuk memenuhi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di masingmasing

Provinsi

maka

Gubernur

agar

segera

menyampaikan usulan tambahan alokasi yang akan
didapatkan dari realokasi dan atau dari tambahan
anggaran Pupuk Bersubsidi TA. 2014.
ix.

Untuk

mendukung

kelancaran

penyaluran

pupuk

bersubsidi sampai ke tingkat petani/kelompok tani harus
didukung dengan perangkat peraturan dan persyaratan
lainnya.

Peraturan

Menteri

Pertanian

No.

122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi harus
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dijabarkan

dengan

peraturan

Gubernur

selanjutnya

dijabarkan dengan peraturan Bupati/Walikota dan juga di
dukung dengan ketersediaan Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK) yang diharapkan sudah terbit sebelum
tanggal 1 Januari tahun berjalan.
x.

Sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK RI dan hasil
kajian KPK tentang kepastian penyaluran pupuk bersubsidi
sampai di tingkat petani/kelompok tani maka pada tahun
2014 akan dilaksanakan verifikasi dan validasi penyaluran
pupuk bersubsidi mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten,
provinsi dan pusat sebelum dilakukan pembayaran dan
diterapkan 260 kabupaten/kota di 16 provinsi.

2) Rapat Teknis Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota TA.2014
Kegiatan Rapat Teknis Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota TA.2014 Wilayah Barat,
Tengah dan Timur telah dilaksanakan di Hotel Golden Flower Jl.
Asia Afrika 15 – 17 Bandung pada tanggal 23 – 25 Januari 2014
(Wilayah Barat), 27 – 29 Januari 2014 (Wilayah Tengah) dan 2 – 4
Februari 2014 (Wilayah Timur). Kegiatan Rapat Teknis Ditjen PSP
dihadiri oleh Peserta Pusat yaitu Direktur Jenderal PSP, Sesditjen
PSP, Direktur Lingkup Ditjen PSP, Eselon III dan IV lingkup Ditjen
PSP dan Pusdatin, serta peserta daerah yaitu Kepala Bidang pada
Dinas Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura, Perkebunan dan
Peternakan Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Latar Belakang pelaksanaan kegiatan Rapat Teknis Ditjen PSP
TA.2014 adalah bahwa untuk menjamin adanya pembangunan
pertanian yang berkesinambungan dan mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan petani khususnya,
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas, nyata dan
bertanggung

jawab

dalam

mengatur

dan

melaksanakan

pembangunan pertanian atas prakarsa sendiri sesuai dengan
kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan peran Pemerintah
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Pusat sebagai fasilitator, regulator dan dinamisator merupakan
fungsi yang sangat strategis dan harus dijalankan dengan sebaikbaiknya dalam kerangka pembangunan nasional. Dalam upaya
menjalankan fungsi–fungsi tersebut kegiatan Rapat Teknis dan
Pengelolaan Anggaran antara Pusat dan Daerah menjadi mutlak
diperlukan. Dengan adanya pertemuan Rapat Teknis dan
Pengelolaan

Anggaran

T.A.

2014

ini

diharapkan

segala

permasalahan yang dihadapi dapat ditindaklanjuti, serta memacu
dalam peningkatan kinerja baik ditingkat daerah, provinsi dan pusat
untuk saling bersinergi dalam membangun pertanian sesuai
dengan sasaran yang telah diamanahkan. Sebagai acuan dalam
pelaksanaan program/kegiatan maka disusun rumusan sebagai
komitmen bersama. Berdasarkan komitmen bersama, diharapkan
para pelaksana dapat merencanakan kegiatan dan memanfaatkan
anggaran secara berdaya guna dan berhasil guna.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyatukan persepsi dan
sudut pandang terhadap percepatan pelaksanaan program dan
kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian T.A. 2014 supaya lebih
terfokus, efektif dan efisien.
Hasil dari kegiatan tersebut dapat dirumuskan sebagaimana berikut
:
a)

Tahun Anggaran 2014 Ditjen PSP mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp. 3,195 trilyun yang terdistribusi pada 1
satker pusat, 79 satker dekonsentrasi dan 79 satker tugas
pembantuan di Provinsi. Pada Tahun 2014 tidak ada satker
mandiri Tugas Pembantuan di Kabupaten/kota.

b)

Fokus kegiatan Ditjen PSP pada Tahun 2014 adalah
mendukung upaya pencapaian surplus beras 10 juta ton pada
tahun 2014, maka kebijakan anggaran tersebut diprioritaskan
untuk kegiatan yang mempunyai dampak langsung terhadap
peningkatan produksi beras, yaitu : (1) Pengembangan
Jaringan Irigasi seluas 500.000 Ha, (2) Pencetakan Sawah
seluas 40.000 Ha, (3) Pengembangan Optimasi Lahan seluas
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200.000 Ha, (4) System of Rice Intensification (SRI) seluas
180.000 Ha, (5) distribusi Pupuk Bersubsidi, dan (6)
Pengembangan Alsintan.
c)

Selain dalam upaya mendukung pencapaian Empat Sukses
Pembangunan Pertanian, seluruh program dan kegiatan 2014
lebih diarahkan pada pelaksanaan Rencana Aksi Bukit Tinggi
yang difokuskan untuk pengembangan 7 komoditas, yaitu
padi, jagung, kedelai, tebu, daging, bawang merah dan cabe.

d)

Pada tahun 2014 terdapat 7 jenis kegiatan Ditjen PSP yang
masuk penilaian UKP4. Ketujuh kegiatan tersebut adalah : (1)
Perluasan areal sawah; (2) Perluasan areal hortikultura,
perkebunan dan peternakan; (3) Pengembangan SRI; (4)
Pengembangan Optimasi Lahan; (5) Pengembangan jaringan
irigasi; (6) Penyaluran pupuk bersubsidi; dan (7) Penyaluran
dana PUAP. Seluruh kegiatan yang masuk dalam penilaan
UKP4 agar mendapat prioritas dan harus dilaksanakan serta
tidak boleh direvisi menjadi kegiatan lainnya dan tidak boleh
dikurangi volumenya.

e)

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana
Pertanian tahun 2014 di daerah (keuangan dan fisik) akan
dilakukan pemantauan dan pengendalian berjenjang, serta
akan diterapkan reward and punishment secara konsisten
dengan

menekankan

peran

provinsi

untuk

eksekusi

punishment terhadap Kabupaten yang kinerjamya buruk
dalam pelaksanaan kegiatan PSP dengan cara melakukan
realokasi kegiatan antar Kabupaten/Kota. Pemantauan dan
pengendalian

agar

dilaksanakan

secara

intensif

dan

dilaporkan secara periodik dan berjenjang mulai dari Tingkat
Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Pusat.
f)

Untuk mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan di
lapangan dan pencapaian sasaran pembangunan prasarana
dan

sarana

pertanian,

tahun

2014

Ditjen

PSP

mengintensifkan kerjasama dengan TNI AD dalam bentuk
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pendampingan.

Kegiatan-kegiatan

yang

akan

dikerjasamakan / didampingi oleh oleh TNI-AD yaitu kegiatan
perluasan sawah, optimasi lahan, pengembangan metode
System Rice of Intensification (SRI), brigade tanam dan
kegiatan pemanfaatan sumber air.
g)

Sebagai bentuk komitmen percepatan pelaksanaan kegiatan
PSP TA. 2014, maka dilakukan penandatanganan Komitmen
Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Kegiatan TA. 2014
yang dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkup Pertanian Provinsi,
dengan kesanggupan pencapaian target realisasi keuangan
dan fisik yang telah ditetapkan yaitu: menetapkan CP/CL
selambat-lambatnya 31 Januari 2014 dan melakukan transfer
dana bansos selambat-lambatnya 31 Maret 2014.

h)

Hal-hal yang harus menjadi perhatian bagi pelaksana teknis
di daerah terkait pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen PSP TA.
2014, sebagai berikut :
i.

Segera

mengambil

percepatan

langkah-langkah

pelaksanaan

kegiatan

dalam
dan

rangka

penyerapan

anggaran, melalui persiapan administrasi, CP/CL dan
segera transfer dana. Apabila sampai dengan 31 Maret
2014 belum transfer, akan dilakukan realokasi kegiatan ke
kabupaten / kota lain.
ii.

Agar sejauh mungkin dihindari revisi DIPA, apabila
terpaksa dilakukan revisi, maka batas akhir revisi realokasi
kegiatan antar kabupaten/kota pada tanggal 31 Mei 2014.

iii.

Lebih aktif dan segera menyelesaikan masalah/temuan
hasil pemeriksaan, baik temuan Itjen, BPK dan BPKP.

iv.

Melaporkan secara periodik perkembangan pelaksanaan
kegiatan, baik melalui laporan on-line maupun laporan
teknis dengan mencantumkan titik koordinat. Tanpa
laporan bulanan fisik dan keuangan, maka kabupaten /
kota

dan

provinsi

tidak

akan

dapat

mencairkan

anggarannya di KPPN.
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v.

Mendorong terlaksananya kegiatan secara tuntas dan
dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan dan fisik.
Tidak ada toleransi lagi terhadap kegiatan tahun anggaran
2014 yang penyelesaian fisiknya melewati batas akhir
tahun anggaran atau dilaksanakan pada tahun 2015. Jika
sampai dengan 31 Desember 2014 kegiatan fisik belum
dlaksanakan, maka dana harus disetor kembali ke kas
Negara.

vi.

SK pengelola Keuangan yang sudah di terbitkan bila
memerlukan perubahan agar secepatnya di usulkan
perubahannya ke Ditjen PSP melalui fax Sesditjen PSP
021-7816082.

vii.

Kegiatan Bansos yang sudah selesai fisiknya 100%, hasil
pekerjaan selanjutnya di serahkan ke kelompok tani yang
dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan
dari PPK ke Ketua Kelompok Tani di ketahui KPA.

i)

Untuk memenuhi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di masingmasing Provinsi maka Gubernur agar segera menyampaikan
usulan tambahan alokasi yang akan didapatkan dari realokasi
dan atau dari tambahan anggaran Pupuk Bersubsidi TA.
2014.

j)

Untuk mendukung kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi
sampai ke tingkat petani/kelompok tani harus didukung
dengan perangkat peraturan dan persyaratan lainnya.
Peraturan

Mentan

No.

122/Permentan/SR.130/11/2013

tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk
bersubsidi harus dijabarkan dengan peraturan Gubernur
selanjutnya dijabarkan dengan peraturan Bupati/Walikota dan
juga di dukung dengan ketersediaan Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diharapkan sudah terbit
sebelum tanggal 1 Januari tahun berjalan.
k)

Sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK RI dan hasil
kajian KPK tentang kepastian penyaluran pupuk bersubsidi
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sampai di tingkat petani/kelompok tani maka pada tahun 2014
akan dilaksanakan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk
bersubsidi mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi
dan pusat sebelum dilakukan pembayaran dan diterapkan
260 kabupaten/kota di 16 provinsi.
l)

Mekanisme pengusulan kegiatan PSP TA. 2015 dari
kabupaten/kota, termasuk kegiatan DAK bidang pertanian
dilakukan dengan menggunakan sistem e-proposal secara
satu

pintu

yang

Kementerian

dikoordinir

Pertanian.

oleh

Untuk

Biro

usulan

Perencanaan
kegiatan

PSP

diharapkan usulan kegiatan harus disampaikan melalui
provinsi, selanjutnya provinsi melakukan verifikasi dan
penelitian,

dan

setiap

usulan

kegiatan

sudah

harus

mencantumkan titik koordinat pelaksanaannya.
3) Finalisasi RKA-K/L Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian TA 2015
Pertemuan

Finalisasi

RKA-K/L

Ditjen

PSP

TA

2015

dilatarbelakangi bahwa penyusunan rencana anggaran merupakan
tahap pertama dari proses penganggaran. Proses penganggaran
ini disesuaikan dengan instrumen perencanaan diantaranya adalah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja
Pemerintah, Rencana Strategis, Rancangan Kerja Anggaran
Kementerian/Lembaga, Capaian Kinerja, Indikator Kinerja, Analisis
Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan
Minimal. Kebijakan yang ditempuh Kementerian Pertanian dalam
rangka pelaksanaan anggaran pembangunan pertanian di daerah
setiap tahunnya adalah melalui asas dekonsentrasi dan asas tugas
pembantuan. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang
dialokasikan

berdasarkan

kementerian/lembaga.

rencana

Dekonsentrasi

kerja

dan

adalah

anggaran
pelimpahan

wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah. Kegiatan dekonsentrasi di provinsi dilaksanakan oleh
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satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat
kepada kepala daerah. Kegiatan tugas pembantuan di daerah
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan
oleh Gubernur, bupati atau walikota.
Dengan adanya Pertemuan Finalisasi Rancangan Kegiatan dan
Anggaran (RKAKL) Ditjen PSP TA. 2015 ini diharapkan masingmasing daerah dapat menyusun dan membahas substansi teknis
yang dituangkan dalam dokumen RKAKL Ditjen PSP dengan
difasilitasi oleh Bagian Perencanaan Ditjen PSP. Dokumen RKAKL
Ditjen PSP TA. 2015 yang disusun merupakan hasil dari
pembahasan bersama antara pusat dan daerah, sehingga dapat
dipenuhi target kinerja Ditjen PSP TA. 2015.
Pertemuan Finalisasi RKA-K/L

Ditjen

PSP TA.2015

telah

dilaksanakan pada tanggal 2-4 September 2014 yang bertempat di
Grand Pasundan Convention Hotel Bandung, yang dihadiri oleh
Peserta pusat yang terdiri dari Sekretaris Ditjen PSP dan Direktur
Lingkup Ditjen PSP, Pejabat Eselon III dan IV lingkup Ditjen.
Prasarana dan Sarana Pertanian,
Perencanaan,

Kepala

Biro

Panitia dan Staf Bagian

Perencanaan

Ditjen

Anggaran

Kemenkeu, serta pseserta daerah yaitu Kepala Sub Dinas atau
petugas yang menangani aspek Prasarana dan Sarana Pertanian
pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan
dan Perkebunan tingkat Provinsi seluruh Indonesia.
Pertemuan Finalisasi Rancangan Kegiatan dan Anggaran TA.2015
di Grand Pasundan Convention Hotel Bandung menghasilkan
beberapa pointer diantaranya adalah :
a)

Pada

masa

transisi

pemerintahan,

segalam

macam

perubahan institusi, program dan lain sebagainya sangat
mungkin terjadi namun Ditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian segera merancang dan menyiapkan seluruh data
dukung dan kesiapan pengembangan infrastruktur pertanian
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ke depan sehingga dapat memenuhi kerangka pikir yang
diterapkan pada pemerintahan baru.
b)

Implementasi dukungan prasarana dan sarana pertanian
pada Tahun Anggaran 2015 antara lain melalui kegiatan: (a)
Pencetakan sawah seluas 40.000 Ha, (b) Optimasi Lahan
seluas 200.000 Ha, (c) Jalan pertanian sepanjang 500 Km, (d)
Pengembangan jaringan irigasi 350.000 Ha, (e) SRI 100.000
Ha, (f) Alsintan 7.596 Unit, (g) PUAP 5.000 Gapoktan, (h)
UPPO 500 Unit serta kegiatan lainnya.

c)

Alokasi anggaran harus berdasar perencanaan yang cermat
sesuai kebutuhan daerah/petani yang mengacu pada eproposal.

d)

Kegiatan yang dibatasi dalam RKA-KL 2015
i.

Penyelenggaraan rapat, rapat dinas,seminar, pertemuan,
lokakarya;

ii.

Pemasangan telepon baru, kecuali untuk satker baru atau
satker yang belum memiliki saluran telepon;

iii.

Pengadaan kendaraan bermotor roda 4 maupun roda 2,
kecuali kendaraan fungsional, satker baru yang telah ada
keputusan dari MenegPAN, penggantian kendaraan yang
rusak berat (telah ada surat penghapusan barang
inventaris);

iv.

Pembangunan Gedung/Mess/Rumah Dinas

v.

Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari
ulang tahun Kementerian/Lembaga;

e)

Melaksanakan kegiatan 2015 dari awal, sehingga bulan April
sudah selesai transfer, bulan Mei melakukan pengawalan dan
capaian output selesai pada tahun 2015.

f)

Fungsi dekonstrasi diharapkan lebih banyak melaksanakan
pembinaan, pengawalan dan supervisi terhadap kegiatan di
Kabupaten/Kota.
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g)

Peningkatan etos kerja yang lebih produktif dan bersaing
sehingga menghasilkan output yang optimal. Reward and
Punishment akan terus diterapkan secara tegas.

h)

Provinsi agar terus melakukan inisiatif dan mendorong
Kab/Kota untuk melaksanakan kegiatan tepat waktu dan
melaporkannya secara tertib dan rutin.

i)

Hasil penelaahan dari DJA menitikberatkan pada konsistensi
RKP dengan Renja KL dan RKAKL Ditjen PSP TA.2015,
beberapa hal yang harus disesuaikan telah dikomunikasikan
dan diselesaikan oleh Bagian Perencanaan Ditjen PSP. Halhal yg perlu diperhatikan dalam penyusunan RKAKL masih
mengacu pada Kepres 42 Tahun 2002.

j)

Kegiatan

Cetak

Sawah,

Pengembangan

Optimasi,

Pengembangan SRI, serta Perluasan areal hortikultura,
perkebunan, dan peternakan harus selesai pembangunan
fisiknya pada tahun 2014. Satker yang belum melakukan
transfer dana agar segera direalisasikan paling lambat bulan
September 2014. Jika ada permasalahan sehingga kegiatan
tidak dapat dilaksanakan, segera dilaporkan ke Pusat dan
Provinsi, dan segera REALOKASI ke kabupaten lain.
k)

Fokus pembangunan infrastruktur Direktorat Pengelolaan Air
Irigasi tahun 2015 adalah mendukung pencapaian target
sasaran produk padi 2015 yaitu 75,57 juta ton GKG

l)

Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi dan PIP diarahkan
pada DI yang primer dan sekundernya tidak ada masalah.
Kegiatan PSA, Konservasi Air (Embung/Dam Parit dan Sumur
Resapan) tetap untuk mendukung subsektor Hortikultura,
Perkebunan dan Peternakan

m)

Setiap penetapan kegiatan harus didukung oleh Lokasi,
Jadwal Waktu, Target Angka, Penanggung Jawab dan Sistem
Pemantauan yang sudah jelas. Penetapan lokasi kegiatan
lingkup Ditjen PSP TA.2015 didasarkan atas usulan kegiatan
yang disampaikan Dinas lingkup Pertanian Kab/Kota melalui
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e-proposal Kementan. Penetapan lokasi kegiatan disesuaikan
dengan daerah pengembangan kawasan sesuai dengan
Peraturan

Menteri

Pertanian

50/Permentan/OT.140/8/2012

tentang

nomor
Pedoman

Pengembangan Kawasan Pertanian.
4) Persiapan pelaksanaan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan
TA.2014
Latar belakang kegiatan adalah hasil Sidang Kabinet Paripurna
(halaman 35) pada tanggal 3 November 2014 bahwa Presiden RI
menyampaikan arahan : Presiden berharap pencapaian target
swasembada beras, jagung dan kedelai tidak membutuhkan waktu
lama dan semua kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai target
tersebut dapat diberikan kepada Menteri Pertanian, terutama
anggaran untuk perbaikan jaringan irigasi. Dengan demikian
selama tiga tahun kedepan, pemerintah sudah dapat mencapai
swasembada pangan. Maka dalam rangka menerjemahkan arahan
tersebut bahwa peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai
diperlukan optimasi lahan dan perbaikan jaringan irigasi tersier.
Namun dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan perbaikan
jaringan irigasi mengalami kendala dan berdasarkan usulan
Menteri

Pertanian

No.

277/KU.200/M/11/2014

tanggal

14

November 2014 hal Upaya Khusus Perbaikan Jaringan Irigasi
dalam rangka Pencapaian Swasembada Pangan dan berdasarkan
hasil Rakor di Kantor Wakil Presiden RI tanggal 28 November 2014
bahwa kegiatan rehab jaringan irigasi tersier dengan volume
460.000 Ha ditunda pelaksanaannya. Maka kegiatan APBNP
TA.2014 melalui dana kontingensi ini fokus pada kegiatan
Percepatan Optimasi Lahan.
Permasalahan substantif yang dihadapi dalam peningkatan
produksi pertanian menuju swasembada pangan antara lain: (1)
Belum terpenuhinya kebutuhan pupuk, benih sesuai rekomendasi
spesifik lokasi, (2) semakin berkurang dan mahalnya tenaga kerja
pertanian

serta,

(3)

keterbatasan

alat

mesin

pertanian.
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Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam upaya peningkatan
produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan dan
Program Jaring Pengaman Sosial maka Kementerian Pertanian
melalui APBN TA. 2014 melaksanakan kegiatan Percepatan
Optimasi Lahan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberian

bantuan prasarana dan sarana pertanian yang terdiri dari pupuk
NPK dan Urea, Benih Padi, Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)
serta pendampingan oleh penyuluh pertanian.
Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan difokuskan pada sawah
dilahan basah/kering yang ketersediaan air untuk pertanaman
tercukupi, IP masih dapat ditingkatkan minimal sebesar 50% dan
produktivitas dapat ditingkatkan minimal sebesar 0,3 Ton/Ha GKP.
Dengan adanya bantuan prasarana dan sarana pertanian tersebut
petani dapat melakukan proses usaha tani secara optimal,
sehingga peningkatan IP dan produktivitas dapat tercapai. Ruang
lingkup kegiatan Percepatan Optimasi Lahan berupa: Pengadaan
dan Penyaluran Pupuk, Pengadaan dan Penyaluran Benih,
Pengadaan dan Penyaluran Alsintan, Pendampingan Penyuluh,
dan Pembinaan Petugas.
Tujuan dari kegiatan Percepatan Optimasi lahan adalah :
a) Memberikan petunjuk dan acuan pengadaan serta penyaluran
bantuan pupuk, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan) baik
bagi petugas di Pusat maupun bagi Dinas Pertanian dan
petugas di Provinsi dan Kabupaten/Kota/Kota serta Penyuluh
Pertanian

beserta

Kelompok

Tani/

Gapoktan/

UPJA/

P3A/GP3A.
b) Memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana pertanian berupa
pupuk dan benih sesuai rekomendasi serta alsintan.
c) Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas padi
pada lahan sawah untuk mendukung pencapaian swasembada
pangan dan Program Jaring Pengaman Sosial.
Strategi Operasional pelaksanaan kegiatan Percepatan Optimasi
Lahan TA 2014 yang dilaksanakan oleh Ditjen PSP dengan
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melaksanakan perhitungan dan penyusunan anggaran, pada 13
provinsi sentra produksi beras utama; memfasilitasi ketersediaan
anggaran; menginventarisasi usulan dari daerah; dan koordinasi
dengan instansi terkait.
Pada tanggal 5 Desember 2014 Kementerian Keuangan melalui
Direktorat Jenderal Anggaran menyetujui penyediaan dan realokasi
anggaran BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya ke BA Kementan
sebesar Rp. 578.145.076.000 dengan keluarnya Surat Penetapan
Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) untuk Kebutuhan
Anggaran Belanja Tambahan Kementan TA.2014 dengan No. S2421/AG/2014 tangagl 5 Desember 2014. Proses revisi DIPA
anggaran lingkup Ditjen PSP kemudian disahkan melalui surat
Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen PSP
Kementan TA.2014 tanggal 9 Desember 2014.
d. Aspek Umum
1) Apresiasi Peningkatan dan Pengembangan Motivasi Kerja Sumber
Daya Manusia Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian
Dalam upaya memberikan dan menciptakan sumber daya manusia
yang memiliki motivasi kerja yang tinggi serta memiliki disiplin kerja
yang baik dalam suatu unit organisasi, maka telah dilaksanakan
apresiasi peningkatan dan pengembangan motivasi kerja sumber
daya manusia di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian selama 3 (tiga) hari efektif pada tanggal 12 s/d 14
Desember 2014 yang bertempat di PPMKP Ciawi, Komplek Tirta
Ciawi Bogor Jawa Barat.
2) Apresiasi Bidang Organisasi dan Kepegawaian Bagi Sumber Daya
Manusia (SDM) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian
Dalam upaya mewujudkan dan menyikapi tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance)

yang sesuai dengan arah dan

kebijakan reformasi birokrasi secara nasional, saat ini Kementerian
Pertanian sedang melaksanakan program reformasi birokrasi
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dengan titik berat pada perbaikan serta penyempurnaan di bidang
organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian. Mengingat begitu
kompleksnya urusan pekerjaan yang menyangkut

3M (Man,

Money, Material), maka telah dilakukan apresiasi bidang organisasi
dan kepegawaian bagi sumber daya manusia (SDM) lingkup
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Rabu –
Kamis, 17-18 September 2014 di The Royal Surakarta Heritage,
Jalan Slamet Riyadi No. 6 Solo, Jawa Tengah.
3) Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 43 Tahun
1999

bahwa

pembinaan

Pegawai

Negeri

Sipil

dilakukan

berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang
dititikberatkan pada sistem prestasi kerja serta untuk menjamin
obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam
jabatan dan kenaikan pangkat, maka telah dilakukan penyusunan
sasaran kerja

pegawai

(SKP) lingkup Direktorat

Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian selama 3 (tiga) hari pada tanggal
26 s/d 28 Nopember 2014 di PPMKP Ciawi Komplek Bumi, Ciawi
Bogor, Jawa Barat.
4) Mengikuti Pameran Parade Pangan Nusantara Tahun 2014
Pameran dilaksanakan di Lapangan Brawijaya Rampal, Kota
Malang, Jawa Timur tanggal 15-19 Januari 2014, yang mengangkat
tema “Bersama Rakyat TNI mengawal Ketahanan Pangan Menuju
Kedaulatan Pangan Nasional”.
Tujuan keikutsertaan Pameran
Keikutsertaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
dalam Pameran Parade Pangan Nusantara Tahun 2014 adalah
sebagai partisipasi dalam mendukung program-program yang
dilaksanakan Kementerian Pertanian selama ini, khususnya
mendukung pentingnya kesadaran dan kepedulian masyarakat
terhadap penguatan ketahanan pangan di tengah dinamika
perubahan iklim dan musim yang tidak menentu, tantangan
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penyediaan energi terbarukan yang kaitannya dengan penyediaan
bahan baku pangan bagi penduduk dunia. Sedangkan kemandirian
petani diperlukan untuk memperkokoh daya saing ekonomi
pertanian dipedesaan yang berani melakukan kemitraan dengan
lembaga /badan usaha yang bergerak dibidang pertanian.
Sasaran keikutsertaan Pameran
Sasaran yang ingin dicapai dalam keikutsertaan Pameran Parade
Pangan Nusantara Tahun 2014 adalah terinformasikannya
program-program dan kegiatan yang dilaksanakan Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada masyarakat
khususnya

petani

sehingga

mampu

diaplikasikan

ditingkat

lapangan.

5) Mutasi Kenaikan Pangkat
Telah mengusulkan mutasi Kenaikan Pangkat periode April 2014
pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
sejumlah 67 pegawai terdiri dari :
i.

Golongan IV/a ke IV/b sejumlah 2 orang;

ii.

Golongan III/d ke IV/a sejumlah 5 orang;

iii.

Golongan III/c ke III/d sejumlah 10 orang;

iv.

Golongan III/b ke III/c sejumlah 14 orang;

v.

Golongan III/a ke III/c sejumlah 28 orang;

vi.

Golongan II/d ke III/a 1 orang;

vii.

Golongan II/c ke II/d 4 orang;

viii.

Golongan II/b ke II/c 2 orang;

ix.

Golongan II/a ke II/b 1 orang.

6) Kunjungan Kerja Ke Jawa Barat (Kabupaten Cirebon, Indramayu,
Subang Dan Karawang)
Kunjungan dalam rangka mengikuti kunjungan kerja road show
Menteri Pertanian pada tanggal 4-7 Februari 2014 ke Provinsi Jawa
Barat. Kunjungan kerja Menteri Pertanian diikuti oleh Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Jenderal
Peternakan. Agenda kegiatan kunjungan kerja menteri pertanian
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adalah melakukan peninjauan lokasi sawah yang terkena bencana
banjir, melakukan temu wicara dan berdialog langsung ke
kelompok tani yang terkena musibah banjir serta Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan bantuan
berupa pompa air dan Hand Tractor kepada kelompok tani yang
lahannnya terkena bencana banjir. Pemberian Hand Tractor
dilakukan secara simbolis oleh Menteri Pertanian.
7) Kunjungan Kerja Menteri ke Subang, Jawa Barat
Melaksanakan Kunjungan Kerja Menteri Pertanian, Panglima TNI
dan Dirjen PSP pada kegiatan pencanangan gerakan perluasan
tanam kedelai kerjasama Kementerian Pertanian RI, Tentara
Nasional Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam
mendukung Ketahanan Pangan Nasional didesa Cijengkol,
Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang, Jawa Barat,
Rabu 14 Mei 2014 sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman
tentang kerjasama dalam program pembangunan pertanian dalam
rangka mewujudkan program ketahanan pangan nasional.
8) Kunjungan Kerja Menteri ke Jawa Timur dan Jawa Tengah
Mendampingi Menteri Pertanian melakukan Kunjungan Kerja
dalam rangka peninjauan kesiapan insfrastruktur, sarana dan
prasarana guna persiapan pemerintah menuju modernisasi
pertanian ke Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, 17-20
Nopember 2014.
9) Mengikuti Pameran
a) Berpartisipasi dalam Pameran Pekan Nasional (Penas) Petani
Nelayan ke 14 yang dilaksanakan di Malang, Jawa Timur pada
tanggal 7-12 Juni 2014. Dimana stand Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian mendapat juara harapan II.
b) Ikut serta dalam pameran PPID yang diadakan oleh Biro Umum
dan Humas di auditorium Kementerian Pertanian 18-19 Juni
2014.
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c) Ikut serta dalam pameran Hari Pangan Nusantara (HPS) Ke 34
yang dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada
tanggal 6-11 November 2014.
10) Telah diadakan acara pembahasan sekaligus penilaian dan
penetapan nominasi atas kegiatan Kinerja Perkumpulan Petani
Pemakai Air (P3A) dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai
Air (GP3A) tingkat Nasional Tahun 2014, yang dilaksanakan pada
tanggal 26-29 Agustus 2014 bertempat di Bandung, Jawa Barat.
11) Telah dilaksanakan kegiatan Workshop Penilaian Sasaran Kerja
Pegawai Negeri Sipil lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian pada tanggal 26-28 November 2014 di PPMKP
Ciawi, Jawa Barat.

12) Mengadakan acara Kunjungan Pers dalam rangka ekspose
keberhasilan program kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian dengan tema “Menuju Indonesia Mandiri dengan
Pertanian Ramah Lingkungan melalui Pengembangan SRI dan
UPPO” dengan mengundang Wartawan yang tergabung dalam
Forwatan

dan

Pejabat

Pranata

Humas

lingkup

Eselon

I

Kementerian Pertanian yang akan dilaksanakan di Bali pada
tanggal 24-26 September 2014.
e. Aspek Keuangan dan Perlengkapan
1) Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian Semester I
Telah dilaksanakan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Semester I
Tahun 2014 pada tanggal 10-12 Juli 2014 di Hotel Golden Flower
Bandung, Jawa Barat. Acara dihadiri 175 peserta terdiri dari 76
petugas SAK dan SIMAK-BMN provinsi, 74 peserta petugas SAI
kabupaten/kota dan 25 peserta dari pusat.
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2) Pra Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian Semester II
Telah dilaksanakan Kegiatan Pra Workshop Penyusunan Laporan
Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Semester II Tahun 2014 pada tanggal 08 s/d 10 Desember 2014 di
Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Ciawi,
Bogor. Materi yang disampaikan adalah sebagai berikut :
a) Pengarahan

dan

Pembekalan

oleh

Direktur

Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian yang diwakili oleh Sesditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian.
b. Penyampaian materi dari para narasumber yang berasal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara.
c. Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian Semester II Tahun 2014, melalui
verifikasi laporan dari satker dan penggabungan laporan satker
menjadi laporan tingkat eselon I.
Acara dihadiri oleh petugas yang menangani Sistem Akuntansi
Keuangan (SAK) dan petugas yang menangani Sistem Manajemen
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) lingkup Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian ditingkat Pusat dan di daerah
yang mengelola dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan
yaitu petugas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura,

Perkebunan

dan

Peternakan Provinsi

seluruh

Indonesia serta peserta dari kabupaten/kota pengelola dana Tugas
Pembantuan.
Dari arahan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, materi dari
wakil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
serta dari diskusi yang berkembang dapat dirumuskan beberapa
catatan hasil kegiatan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Semester II
Tahun 2014 sebagai berikut :
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a) Workshop

ditargetkan

dapat

melakukan

penyusunan/penggabungan laporan dari 159 satker lingkup
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang
terdiri dari 1 satker Kantor Pusat, 78 satker Dekonsentrasi, 78
satker Tugas Pembantuan Provinsi.
b) Dari 159 satker yang mengelola dana Ditjen Prasarana dan
Sarana Pertanian, keseluruhan satker lingkup Ditjen PSP telah
melaporkan realisasi keuangan terdiri dari 1 satker Pusat, 78
satker Dekonsentrasi, 78 satker Tugas Pembantuan Provinsi.
c) Dari pagu anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
sebesar Rp. 3.294.030.743.000,- telah dapat diinput dan
dilaporkan

seluruhnya

dengan

realisasi

sebesar

Rp.

2.907.298.709.246,- atau 88,26 % terhadap total pagu
anggaran.
d) Aset per tanggal Desember 2014 sementara yang dilaporkan
sebesar Rp. 894.692.553.142,- terdiri dari Aset Lancar sebesar
Rp.

732.673.217.739,-

128.571.774.684,-

dan

Aset
Aset

Tetap
Lainnya

sebesar
sebesar

Rp.
Rp.

33.447.560.719,e) Jumlah Kewajiban per tanggal Desember 2014 yang dapat
dilaporkan sebesar Rp. 969.408.809,- keseluruhan merupakan
kewajiban jangka pendek
f)

Setiap satker agar segera menyusun Laporan Keuangan
secara lengkap beserta SOR dan CaLK yang dilampiri dengan
Laporan inventarisasi asset (Laporan SIMAK-BMN) dan data
pendukung lainnya.

g) Untuk aset-aset pada satker in aktif (secara anggaran) karena
tidak mendapatkan alokasi anggaran agar segera dilakukan
upaya penyerahan ke satker aktif di Dekonsentrasi maupun
hibah dan penghapusan yang langsung dapat diproses oleh
satker bersangkutan ke KPKNL setempat sesuai KMK 271
Tahun 2011. Satker melaksanakan rekonsiliasi dengan KPKNL
setempat yang menujukkan telah dilakukan transaksi pada
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SIMAK BMN yaitu transfer masuk bagi satker yang menerima
dan transfer keluar bagi satker yang menyerahkan. Copy Berita
Acara Serah Terima ke satker aktif, Berita Acara Pinjam Pakai,
dokumen hibah dan penghapusan agar disampaikan ke
Sekretariat

Direktorat

Jenderal

Prasarana

dan

Sarana

Pertanian.
h) Setiap Satker diharapkan dapat menguasai Aplikasi SAIBA
yang akan digunakan untuk Tahun Anggaran 2015 mendatang.
i)

Tindak

lanjut

penyelesaian

kerugian

Negara

hasil

pemeriksanaan BPKP maupun Itjen harus segera diselesaikan
sesuai rekomendasi dan progresnya dilaporkan ke Sekretariat
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian disertai
dengan bukti setor maupun bukti pendukung lainnya.
j)

Beberapa

permasalahan

yang

masih

dihadapi

dalam

penyusunan laporan keuangan diantaranya :
i. Kurangnya kedisiplinan pengiriman laporan dari daerah
(satker dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).
ii. Kurangnya pengawasan/pengendalian internal dari atasan
langsung.
iii. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM, prasarana dan
dukungan anggaran operasional pelaporan keuangan.
iv. Petugas Pelaporan Keuangan (SAI) yang sudah pernah
dilatih belum lama sudah dimutasi dan diganti yang baru
sebelum adanya pengkaderan.
k) Untuk mempercepat arus pelaporan, penyampaian Arsip Data
Komputer (ADK) berupa backup data Laporan Keuangan/SAI
dari Satker Dekonsentrasi dan Satker Tugas Pembantuan
Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian ke UAPPA
Eselon I Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian disepakati
melalui E-Mail ke alamat : sai_pla@yahoo.com

atau

verifikasi.psp@gmail.com.
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3) Penyusunan laporan keuangan kementerian tingkat Wilayah di 33
Provinsi. Ditjen PSP ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana
kegiatan workshop di Provinsi Sumatera Utara (Medan) dari
tanggal 17 s/d 21 Januari 2014. Satker Iingkup Provinsi Sumatera
Utara sebanyak 65 satker yang terdiri dari 10 Eselon I Lingkup
Kementerian Pertanian yang melibatkan seluruh satker pada
eselon I Iingkup Kementerian Pertanian, Panitia pelaksana BPTP
Wilayah Sumatera Utara, Tim Reviuw dari Itjen dan BPKP sebagai
Pendamping Teknis. Berdasarkan jumlah DIPA tahun 2013,
Wilayah Sumatera Utara memperoleh DIPA sebanyak 65 DIPA.
Hasil dari pelaksanaan workshop penyusunan laporan keuangan
tingkat Satker telah dikumpulkan sebanyak 59 ADK SAK dengan
rincian terkumpul KP sebanyak 0, KD sebanyak 9, DK sebanyak 8
dan TP sebanyak 42. sedangkan ADK SIMAK BMN terkumpul
sebanyak 59, KD sebanyak 9, DK sebanyak 8 dan TP sebanyak
42.
f.

Aspek Evaluasi dan Pelaporan

1) Penyiapan Bahan Laporan Prasarana dan Sarana Pertanian
Latar Belakang
Pelaksanaan kegiatan adalah suatu tahap merealisasikan rencana
yang telah disusun untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu pada tahap pelaksanaan ini perlu dilakukan
pemantauan agar hasilnya tidak menyimpang dari apa yang telah
ditentukan dan tujuan akhir dapat terwujud. Sebaliknya dari pihak
pengelola perlu pula secara periodik proaktif menyampaikan laporan
yang sekaligus dapat melengkapi bahan monitoring yang diperlukan
atasan.
Program pengembangan prasarana dan sarana pertanian yang telah
ditetapkan dan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang dijalankan
oleh para pelaksana perlu untuk secara periodik dipantau agar dapat
berdaya guna dan berhasil guna seperti yang telah ditetapkan. Salah
satu cara pemantauan adalah melalui pembahasan dalam Rapat
Pimpinan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Rapat Pimpinan
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Kementerian Pertanian (bulanan) dan Rapat Kerja atau Dengar
Pendapat Menteri Pertanian dan Dirjen Prasarana dan Sarana
Pertanian dengan Komisi IV DPR-RI.
Pelaksanaan Kegiatan
a)

Mengumpulkan data bahan pelaporan dari daerah

b)

Menyajikan bahan laporan dan pemantauan yang dibahas dalam
Rapat Pimpinan Kementerian Pertanian dan Rapat Pimpinan
lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
Bahan ini mencakup kebijakan dan perkembangan pelaksanaan
aspek pendukung prasarana dan sarana pertanian

c)

Menyajikan bahan laporan dan pemantauan yang dibahas dalam
rapat Pimpinan Kementerian Pertanian. Bahan ini mencakup
kebijakan dan perkembangan pelaksanaan berbagai aspek
prasarana dan sarana pertanian

d)

Menyajikan bahan laporan hasil kunjungan kerja dan bahan rapat
kerja antara Menteri Pertanian dan Dirjen Prasarana dan Sarana
Pertanian dengan Anggota Komisi IV DPR-RI

e)

Mengumpulkan data perkembangan pelaksanaan kegiatan yang
dipantau oleh Tim UKP4. Laporan UKP4 disampaikan setiap 3
bulan sekali, Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian yang
termasuk dalam pantauan Tim UKP4 antara lain : Perluasan
Sawah,

Pengembangan

Jaringan

Irigasi,

Pengembangan

Embung, Penyaluran Bantuan Alsintan, Penyaluran Pupuk
Bersubsidi, Pengembangan LKMA, Penyaluran Dana BLMPUAP.
f)

Membuat Buku Laporan Tahunan yang berisikan rangkuman
kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu TA. 2014.

2) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Prasarana dan Sarana
Pertanian
Latar Belakang
Sesuai dengan Inpres No. 7 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dalam Inpres tersebut setiap instansi pemerintah sebagai
unsur

penyelenggara

pemerintahan

negara

diwajibkan

untuk
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mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu
perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Eselon II
lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan negara menyusun LAKIP sebagai bentuk
pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
dilakukan pada tahun anggaran 2014. Sekretariat Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian berkewajiban menyusun LAKIP
lingkup keseketariatan dan LAKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian yang menjelaskan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan program/kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada
TA. 2014 dan laporan disampaikan kepada Menteri Pertanian.
Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan penyusunan LAKIP dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut :
a)

Mengumpulkan laporan kinerja kegiatan dari masing-masing
Bagian pada lingkup Setditjen untuk bahan penyusunan LAKIP
Setditjen PSP

b)

Mengumpulkan laporan kinerja kegiatan dari masing-masing
Eselon II pada lingkup Ditjen PSP untuk bahan penyusunan
LAKIP Ditjen PSP

c)

Berdasarkan Renstra Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun
2014, telah ditetapkan kontrak kinerja tahunan yang dituangkan
dalam lembar Penetapan Kinerja (PK) Ditjen Prasarana dan
Sarana Pertanian Tahun 2014. Dalam naskah Penetapan Kinerja
terdapat 4 (empat) Kegiatan Utama sebagai pokok acuan
penilaian berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

d)

Berdasarkan

pengukuran

kinerja

kegiatan

(PKK),

tingkat

pencapaian sasaran empat kegiatan tersebut adalah :
i.

Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian :
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 Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air 446.810 ha
terealisasi 443.836 Ha (99,33%).
 Pengembangan Kelembagaan Petani Pemakai Air (melalui
Pemberdayaan

P3A

dan

Pengembangan

Irigasi

Partisipatif) sebanyak 500 unit terealisasi 498 unit (99,6%).
ii.

Perluasan dan Pengelolaan Lahan untuk Pertanian :
 Perluasan sawah 2013 (Carry Over) seluas 39.800 Ha
terealisasi 39.800 Ha (100%).
 Perluasan sawah 2014 seluas 29.282 Ha terealisasi 25.597
Ha (87,42%).
 Pengembangan Optimasi Lahan Pertanian Tanaman
Pangan seluas 147.394 Ha terealisasi 122.485 Ha (83,1%).
 Pengembangan

Metode

SRI

(System

of

Rice

Intensification) seluas 167.438 Ha terealisasi 161.719 Ha
(96,58%).
iii.

Fasilitasi Pupuk dan Pestisida untuk Pertanian :
 Pupuk Urea dari target 4.100.000 ton terealisasi 3.979.765
ton (97,1%).
 Pupuk SP-36 dari target 850.000 ton terealisasi 795.179
ton (93,6%).
 Pupuk ZA dari target 1.050.000 ton terealisasi 971.824 ton
(92,6%).
 Pupuk NPK dari target 2.550.000 ton terealisasi 2.372.539
ton (93,0%).
 Pupuk Organik dari target 1.000.000 ton terealisasi
738.763 ton (73,9%).

iv.

Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan
Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) :
Pengembangan

Usaha Agribisnis

Perdesaaan

(PUAP)

dengan target 1.713 Gapoktan terealisasi 1.713 Gapoktan
(100%).
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3) Koordinasi Satlak SPI
Dalam

rangka

pengendalian

pembinaan

intern,

Ditjen

tim

satuan

Prasarana

pelaksanaan

dan

Sarana

sistem

Pertanian

menyelenggarakan pertemuan Koordinasi Satlak SPI pada tanggal 1819 Juli 2014 di Bogor. Pertemuan ini ditujukan untuk meningkatkan
pemahaman

petugas

satlak

SPI

dalam

melaksanakan

tugas

pengendalian lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian baik
pusat maupun daerah.
Peserta pertemuan koordinasi ini adalah Tim Satuan Pelaksana SPI
lingkup Ditjen PSP yang merupakan wakil dari Sekretariat Direktorat
Jenderal dan 5 Direktorat Teknis lingkup Ditjen PSP. Pada pertemuan
ini dihadirkan narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian, yaitu Ir. Susanto, MM dan Ir. Bambang Pamudji. Pada
pertemuan ini diberikan penjelasan materi terkiat pelaksanaan Sistem
Pengendalian
pelaksanaan

Internal

dan

SOP

anggaran/kegiatan

Pengendalian

Ditjen

Prasarana

Intern
dan

pada
Sarana

Pertanian.
Peningkatan pemahaman petugas Satlak SPI akan pelaksanakan SPI
dan SOP pelaksanaan, akan dapat membantu meningkatkan kualitas
pelaksanaan

SPI

dilingkup

Ditjen

PSP.

Sehingga

membantu

mewujudkan pembangunan prasaranan sarana pertanian yang handal,
efektif dan efisien.
4) Penerapan Sistem Pelaporan Satker
Latar Belakang
Dalam rangka penerapan dan sosialisasi sistem pelaporan online untuk
memudahkan penyampaian laporan kegiatan prasarana dan sarana
pertanian, maka dibuat aplikasi Sistem Pelaporan Satker melalui
Metode Pelaporan Online. Tujuannya untuk memonitor, mengevaluasi
dan melaporkan kinerja pembangunan pertanian dan kinerja keuangan.
Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan adalah PP 39 Tahun 2007
tentang diselenggarakan kegiatan Apresiasi Pelaporan Kegiatan PSP
khususnya penerapan sistem pelaporan satker untuk Satuan Kerja
lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian di daerah.
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Dengan terlaksananya penerapan sistem pelaporan satker diharapkan
pengelolaan kegiatan lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
di daerah berjalan lancar, serta segala permasalahan yang timbul dapat
dideteksi dan diselesaikan dengan cepat.
Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksana kegiatan Penerapan Sistem Pelaporan Satker Kegiatan
PSP adalah Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Pelaksanaan Kegiatan
Workshop Pelaporan Online tahun 2014 dilaksanakan di Hotel Sunan
Surakarta,

guna

mendukung

pelaporan

Simonev

Kementerian

Pertanian yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 Oktober 2014.
Workshop dibuka oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian.
Peserta Penerapan Sistem Pelaporan Satker Kegiatan PSP ini adalah
petugas pelaporan lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan Provinsi dari
seluruh Satker Provinsi

dan Pusat lingkup Ditjen Prasarana dan

Sarana Pertanian.
Materi
a)

Paparan tentang rapor Kinerja Satker Dekon dan Tugas
Pembantuan

Direktorat

Jenderal

Prasarana

Dan

Sarana

Pertanian Tahun Anggaran 2014 berdasarkan data aplikasi PMK
249 dan MPO 2014.
b)

Materi pelaporan online Monev Anggaran PMK 249 sebagai
laporan SIMONEV Kementerian Pertanian modul Dekon dan
Tugas Pembantuan.

c)

Materi Pelaporan Online Aplikasi MPO sebagai laporan teknis
pelaksanaan kegiatan Dekon dan Tugas Pembantuan Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian :
i.

Penyegaran kembali modul login aplikasi

ii.

Penyegaran kembali modul profile dengan maksud untuk
melengkapi/memperbaharui data terkait dengan satker,
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dinas, pejabat pengelola kegiatan prasarana dan sarana
pertanian dan petugas pelaporan
iii.

Penyegaran kembali modul matrik kegiatan dengan maksud
untuk mengingatkan kembali cara menambah matrik kegiatan
baru,

menyesuaikan

data

matrik

kegiatan

kegiatan,

menghapus matrik kegiatan.
iv.

Penyegaran kembali modul realisasi keuangan dengan
maksud mengingatkan kembali cara memperbaharui data
realisasi keuangan.

v.

Pengenalan modul baru data dukung realisasi keuangan
dengan maksud mensosialisasikan cara menambahkan data
dukung realisasi keuangan berupa scan bukti SP2D kegiatan.

vi.

Penyegaran kembali modul realisasi fisik dengan maksud
untuk

mengingatkan

kembali

cara

menambah/memperbaharui data lokasi, penerima manfaat
kegiatan dan realisasi fisik kegiatan.
vii.

Pengenalan modul baru data dukung realisasi fisik dengan
maksud

untuk

mensosialisasikan

cara

menambahkan/memperbaharui data dukung pelaksanaan
kegiatan fisik dilokasi kegiatan berupa foto dokumentasi
pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian.
Beberapa hal yang dapat dirumuskan dari pertemuan tersebut adalah
sebagai berikut :
a) Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengharapkan
pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar
dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan pemasalahan
hokum dikemudian hari.
b) Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengharapkan
pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar
dapat dilaporkan secara rutin dan benar melalui pelaporan online
MPO dan monev anggaran PMK 249.
c) Proses perencanaan lokasi kegiatan agar dapat divalidasi dengan
menggunakan Sistem Informasi Geografis.
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d) Petugas pelaporan pada tingkat kabupaten/kota maupun provinsi
diwajibkan untuk secara rutin melaksanakan update data realisasi
keuangan dan fisik pada pelaporan online baik monev anggaran
PMK 249 maupun MPO agar data pelaporan selalu up to date.
e) Kepala Dinas kabupaten/kota dan provinsi diharapkan dapat
memberikan dukungan penuh pada petugas pelaporan untuk bisa
memperoleh data realisasi kegiatan terbaru untuk dapat dilaporkan
melalui aplikasi pelaporan online MPO.
f)

Petugas pelaporan provinsi yang telah mengikuti workshop
diharapkan untuk dapat meneruskan ilmu yang diperoleh kepada
petugas pelaporan ditingkat kabupaten/kota.

g) Satker-satker terutama di Kabupaten yang mengalami hambatan
terutama dalam hal pelaporan online MPO agar berkoordinasi
dengan satker yang ada di provinsi untuk membantu dalam
melaporkan progress kegiatan yang dilaksanakan agar tidak
terlambat diterima pusat.
h) Kaderisasi petugas pelaporan harus selalu dilakukan untuk
meminimalkan kemungkinan adanya mutasi pada petugas yang
telah dilatih dan tidak ada petugas lain yang dapat mengoperasikan
pelaporan online MPO.
i)

Dari hasil diskusi pada workshop diketahui keinginan peserta
workshop agar pada modul data dukung pelaporan online dapat
melakukan preview file foto/image yang ditambahkan pada modul
penyiapan data dukung pelaporan online.

j)

Dari hasil diskusi pada workshop diketahui keinginan peserta
workshop agar pada kegiatan yang sudah ditambahkan data
dukung realisasi keuangan dan fisiknya agar dapat diberi tanda
tertentu agar mudah diketahui.

k) Sebagian besar petugas pelaporan online monev anggaran PMK
249 belum mengetahui cara mengisi realisasi fisik ke dalam
aplikasi.
l)

Data dari aplikasi pelaporan online MPO dapat digunakan untuk
bahan pelaporan online monev anggaran PMK 249.
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5) Pertemuan Konsolidasi Hasil Pembangunan Prasarana dan Sarana
Pertanian
Latar Belakang
Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
antara lain memfasilitasi ketersediaan prasarana dan sarana yang
meliputi bidang pengelolaan lahan dan areal, pupuk dan pestisida,
pembiayaan, alat dan mesin pertanian, pengelolaan air irigasi serta
kesekretariatan untuk mendukung sub sektor tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan peternakan. Pelaksanaan tugas dan
fungsi tersebut direalisasikan dengan menyusun program dan kegiatan
baik di pusat maupun daerah yang terencana.

Untuk mengetahui

apakah pelaksanaan program/kegiatan Prasarana dan

Sarana

Pertanian tersebut telah sesuai dengan yang direncanakan dan
mencapai tujuan dan sasaran dengan hasil yang optimal maka perlu
dilakukan evaluasi.
Pelaksanaan Kegiatan
Pertemuan Konsolidasi Hasil Pembangunan Prasarana dan Sarana
Pertanian dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 26-28 November
2014. Pertemuan dibuka oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian. Pertemuan diikuti oleh peserta pusat yaitu Pejabat Eselon I,
Eselon II, Eselon III, Pokja Pelaporan dan Pokja Perencanaan lingkup
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan beberapa staf Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian. Peserta daerah yaitu Kasubdin yang
menangani masalah prasarana dan sarana pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan, dan Dinas
Perkebunan di 33 provinsi.
Adapun materi yang disampaikan dan dibahas dalam Pertemuan
Konsolidasi Hasil Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian TA.
2014 adalah sebagai berikut :
a) Pengarahan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
b) Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan PSP 2011-2014.
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c) Evaluasi Hasil Pengawasan Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian yang disampaikan oleh Inspektur II
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
d) Workshop yang meliputi evaluasi pelaksanaan kegiatan PSP 2014
dan pemutakhiran data evaluasi kinerja PSP tahun 2014.
Adapun rumusan Pertemuan Koordinasi Hasil Pembangunan
Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut :
i.

Dinas lingkup pertanian provinsi senantiasa berkomitmen
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan
prasarana dan sarana pertanian dan berorientasi kepada
output dan outcome.

ii.

Peserta sepakat untuk mempercepat realisasi anggaran
kegiatan serta realisasi fisik kegiatan yang sampai minggu ke
III November baru mencapai 80,59% dengan realisasi fisik
kegiatan rata-rata baru mencapai 71,02%.

iii.

Upaya akslerasi atau percepatan serapan anggaran dan
pelaksanaan kegiatan, realisasinya harus mencapai 100%
pada 31 Desember 2014 demikian juga untuk kegiatan yang
dipantau UKP4 agar tidak berpredikat kinerja buruk (rapot
merah).

iv.

Sebagai

upaya

pengembangan

prasarana

dan

sarana

pertanian mendatang, monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan memiliki peran kunci dalam perumusan
kebijakan, karena hal tersebut merupakan alat bantu dalam
mempertimbangkan keputusan. Karenanya, laporan evaluasi
pelaksanaan kegiatan memiliki fungsi strategis sebagai
informasi yang menggambarkan kinerja suatu instansi dan juga
merupakan bagian dari fungsi pengawasan, pengambilan
keputusan dan fungsi pertanggungjawaban.
v.

Sebagai

upaya

mempertahankan

opini

wajar

tanpa

pengecualian (WTP), atas temuan tahun 2009-2012 yang
belum terselesaikan sampai batas waktu tanggal 24 Desember
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2014

maka

akan

dilimpahkan

kepada

lembaga

yang

berwenang untuk menindaklanjutinya.
vi.

Sistem pengendalian internal yang sudah melekat pada
masing-masing

kegiatan

PSP

harus

mengacu

kepada

kerangka pengendalian yang mencakup lima analisis yaitu
lingkungan

pengendalian,

penilaian

resiko,

kegiatan

pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Oleh
karena itu untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian
dilapangan, pedoman teknis, Juknis, Juklak pada TA. 2014
harus disertai dengan perangkat pengendalian intern yang
jelas.
vii.

LHP dan LHA harus segera ditindaklanjuti, karena mau tidak
mau,

siap

tidak

siap,

pada

saatnya

akan

dipaksa

penyelesaiannya dan menjadi pintu masuk bagi aparatur
kejaksaan.
viii.

Dalam upaya peningkatan kinerja kegiatan kedepan perlu
diperhatikan sebagai berikut :
 Meningkatkan penyerapan anggaran (fisik dan keuangan)
kegiatan tahun 2014.
 Melakukan evaluasi per output, apa yang menjadi kendala
dan upayakan langkah-langkah pemecahannya.
 Menyelesaikan kasus temuan pemeriksa dan bertanggung
jawab terhadap kegiatan masing-masing daerah.
 Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas dalam pelaksanaan
pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
 Kedepan dapat melaksanakan kegiatan TA. 2015 lebih baik
lagi, lebih sigap dan tanggap dalam upaya antisipasi
melaksanakan

hal-hal

yang

dianggap

perlu

untuk

mengambil langkah-langkah percepatan dan pencapaian
target.
Dalam upaya peningkatan kinerja kegiatan kedepan serta
komitmen bersama, konsolidasi menyepakati untuk melaksanakan
hal-hal sebagai berikut :
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i.

Dinas di provinsi akan lebih mengintensifkan pemantauan
kegiatan lapangan guna memantau realisasi keuangan dan fisik
dilapangan.

ii.

Pelaksanaan kegiatan akan berpedoman pada pedoman yang
berlaku.

iii.

Siap melakukan terobosan dan mengembangkan kreativitas agar
semua kegiatan berjalan sesuai dengan aturan.

iv.

Menjadikan workshop sebagai bahan acuan dalam mengatasi
permasalahan

yang

terjadi

dalam

pelaksanaan

kegiatan

dilapangan sekaligus sebagai langkah-langkah pengembangan
prasarana dan sarana pertanian demi terwujudnya pembangunan
pertanian yang berkelanjutan dan mensukseskan target kabinet
kerja tahun 2014.
v.

Sebagai upaya pencapaian target swasembada beras, jagung
dan kedelai, monitoring, evaluasi dan pengendalian perlu
melakukan focusing pada pelaksanaan kegiatan pencapaian
target tersebut.

vi.

Laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan akhir
kegiatan mutlak dibuat dan diserahkan berjenjang ke provinsi
maupun ke pusat.

vii.

Segera menyelesaikan dengan tuntas berbagai temuan yang
belum ditindaklanjuti.

6) Konsolidasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Prasarana Dan Sarana
Pertanian Tahun 2014
Kegiatan Konsolidasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ini ditujukan
untuk menyamakan persepsi dan menguatkan komitmen antara Pusat
dan Daerah dalam rangka menyelesaikan LHP dan tindak lanjut LHP
serta upaya penyelesaiannya. Koreksi dan perbaikan sesungguhnya
merupakan prinsip dari fungsi pengendalian. Konsolidasi yang
dilaksanakan di Surakarta tanggal 14 Oktober 2014 ini dengan segala
dinamika telah memfasilitasi kesenjangan persepsi dimaksud dalam
penyelesaian temuan hasil pengawas internal maupun eksternal.
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Konsolidasi dipimpin oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian

dan

Kementerian

narasumber

Pertanian.

Inspektur

II

Memperhatikan

Inspektorat

Jenderal

arahan-arahan

yang

disampaikan oleh masing-masing narasumber dengan gagasangagasan yang dimunculkan selama pertemuan konsolidasi ini, maka
dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :
a) Korupsi adalah suatu tindakan melawan hukum, melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri
atau

orang

lain

atau

suatu

korporasi,

menyalahgunakan

kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara;
b) Tindakan penyimpangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
merupakan bagian dari korupsi dan dapat menjerat siapa saja
tanpa memandang jabatan dan apa saja tanpa melihat besar
kecilnya kasus;
c) Tuntutan Ganti Rugi keuangan negara tidak berhenti bila
penanggung jawab kerugian negara meninggal tetapi akan terus
dilanjutkan penagihannya kepada ahli warisnya.
d) Dinas lingkup pertanian provinsi maupun kabupaten/kota harus
memberi perhatian penuh terhadap upaya tindak lanjut hasil
temuan pengawasan internal maupun eksternal, baik yang masih
bersifat potensi maupun yang sudah menjadi temuan tuntutan ganti
rugi (TGR);
e) Untuk penyelesaian masalah-masalah temuan LHP sebaiknya
dilakukan upaya Focuss Group Discussion (FGD) dengan
melibatkan Inspektorat Jenderal, Biro Hukum, BPKP maupun
Bawasda;
f)

Sebagai upaya mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian
atau WTP, terhadap sisa temuan hasil pemeriksaan apabila tidak
ada perkembangan penyelesaian sampai batas waktu tanggal 24
Desember 2014, maka Direktorat Jenderal PSP akan menyerahkan
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temuan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai dengan
aturan yang ada;
g) Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai sistem pencegahan
terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan harus
melekat pada masing-masing kegiatan PSP dengan mengacu
kepada kerangka pengendalian yang mencakup 5 (lima) pisau
analisis yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Oleh
karena itu semua pelaksana kegiatan berkomitmen untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman.
Selain rumusan diatas dan untuk peningkatan kinerja kedepan,
disepakati hal-hal sebagai berikut :
a)

Berkomitmen untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah
kepada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

b)

Menjadikan hasil FGD (terlampir) sebagai bahan acuan untuk
menghindari kegiatan yang mengarah pada KKN;

c)

Pelaksanaan kegiatan akan berpedoman pada pedoman yang
berlaku;

d)

Meningkatkan

kualitas

dalam

pelaksanaan

pemantauan,

pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
e)

Bertanggung jawab terhadap kegiatan masing-masing di daerah
dan;

f)

Cepat dalam menyelesaikan kasus temuan hasil pemeriksaan.

7) Identifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Latar Belakang
Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka dalam
rangka menciptakan pelaksanaan program/kegiatan yang efektif dan
efisien perlu dilaksanakan pengawasan yang profesional oleh
lembaga–lembaga fungsional, antara lain Inspektorat Jenderal
Kementerian terkait dan BPKP.
Agar permasalahan program/kegiatan prasarana dan sarana pertanian
yang muncul sebagai hasil temuan oleh tim pengawas fungsional efektif
bagi kebaikan pelaksanaan program itu sendiri, maka perlu dibahas
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dan ditindaklanjuti melalui kegiatan identifikasi dan Pendalaman
Temuan LHP TA 2014.
Pelaksanaan Kegiatan
Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan LHP BPKP, Itjen
Kementan dan BPK yang dilaksanakan dengan :
a) Pengumpulan dan tabulasi data/informasi permasalahan dan
tindak lanjut/penyelesaian masalah
b) Pembahasan tindak lanjut/pemutakhiran penyelesaian Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP)
c) Penyusunan dan penggandaan berita acara dan laporan tindak
lanjut pemutakhiran
d) Pemutakhiran data hasil pengawasan dan pemeriksaan BPKP,
Itjen Kementan dan BPK RI
e) Pertemuan rekonsiliasi data disampaikan sebagai berikut :


Telah dilaksanakan pertemuan rekonsiliasi data kerugian
negara antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian,
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Sekretariat
Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 22 April 2014 di
Bogor. Hasil dari rekonsiliasi disampaikan pada Tabel .....



Telah dilaksanakan pertemuan rekonsiliasi data kerugian
negara semester I tahun 2014 pada tanggal 11 Juli 2014 di
Bogor antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian,
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Sekretariat
Jenderal Kementerian Pertanian. Hasil rekonsiliasi pada Tabel
24



Telah dilaksanakan rekonsiliasi kerugian negara semester II
tahun 2014 tanggal 08 Januari 2015 di Ruang Rapat Biro
Keuangan dan Perlengkapan, Setjen Kementerian Pertanian
antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian dan Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian. Hasil rekonsiliasi disampaikan sebagai
berikut :
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Tabel 24.

Hasil Rekonsiliasi Data Kerugian Negara Antara Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Pra Sarana dan Sarana
Pertanian
LHP-APF/NON LHP

NO.

ITJENTAN :

1.

SKTJM
NON SKTJM

11.871.971.297,57

1.573.171.948,00

252.470.947,00

132.593.231,00

1.693.049.664,00

45.342.955,00

130.642.342,00

0,00

115.793.763,00

14.848.579,00

11.826.628.342,57

1.442.529.606,00

252.470.947,00

16.799.468,00

1.678.201.085,00

1.573.171.948,00

252.470.947,00

132.593.231,00

1.693.049.664,00

8.631.855.733,09

1.151.781.872,49

24.866.065,42

0,00

1.176.647.937,91

SKTJM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.631.855.733,09

1.151.781.872,49

24.866.065,42

0,00

1.176.647.937,91

8.631.855.733,09

1.151.781.872,49

24.866.065,42

0,00

1.176.647.937,91

17.198.100.472,56

2.679.472.686,26

0,00

2.679.472.686,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.198.100.472,56

2.679.472.686,26

0,00

2.679.472.686,26

0,00

17.198.100.472,56

2.679.472.686,26

0,00

2.679.472.686,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JUMLAH 2
BPK-RI :
SKTJM
NON SKTJM
JUMLAH 3
SK TGR :

4.

SALDO PER 31 MARET
2014

11.871.971.297,57

NON SKTJM

3.

PENYELESAIAN

PENAMBAHAN

BPKP :

JUMLAH 1
2.

MUTASI

SALDO PER 31
DES'2013

JUMLAH KN AWAL
TEMUAN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.701.927.503,22

5.404.426.506,75

277.337.012,42

2.812.065.917,26

2.869.697.601,91

JUMLAH 4
TOTAL KESELURUHAN

Tabel 25. Hasil Rekonsiliasi Data Kerugian Negara Semester I Tahun 2014
Antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Direktorat
Jenderal Pra Sarana dan Sarana Pertanian
NO.
1.

LHP-APF/NON LHP
ITJENTAN :
SKTJM
NON SKTJM
JUMLAH 1

2.

BPKP :
SKTJM
NON SKTJM
JUMLAH 2

3.

BPK-RI :
SKTJM
NON SKTJM
JUMLAH 3

4.

SK TGR :
JUMLAH 4
TOTAL KESELURUHAN

JUMLAH KN AWAL
TEMUAN

SALDO PER 31
DES'2013

MUTASI
PENAMBAHAN

PENYELESAIAN

SALDO PER 30 JUNI
2014

11.880.767.910,57

1.610.172.785,25

160.171.947,00

78.030.068,00

1.692.314.664,25

310.120.399,00

71.344.179,00

0,00

59.684.179,00

11.660.000,00

11.570.647.511,57

1.538.828.606,25

160.171.947,00

18.345.889,00

1.680.654.664,25

11.880.767.910,57

1.610.172.785,25

160.171.947,00

78.030.068,00

1.692.314.664,25

8.631.855.733,09

1.347.645.449,49

0,00

333.989.572,58

1.013.655.876,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.631.855.733,09

1.347.645.449,49

0,00

333.989.572,58

1.013.655.876,91

8.631.855.733,09

1.347.645.449,49

0,00

333.989.572,58

1.013.655.876,91

17.198.100.472,56

2.679.472.686,26

0,00

2.679.472.686,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.198.100.472,56

2.679.472.686,26

0,00

2.679.472.686,26

0,00

17.198.100.472,56

2.679.472.686,26

0,00

2.679.472.686,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.710.724.116,22

5.637.290.921,00

160.171.947,00

3.091.492.326,84

2.705.970.541,16
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Tabel 26.

Hasil Rekonsiliasi Data Kerugian Negara Semester II Tahun 2014

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Pra
Sarana dan Sarana Pertanian
NO.
1.

LHP-APF/NON LHP

JUMLAH KN AWAL
TEMUAN
15.763.953.348,47

ITJENTAN :

SALDO PER 30
JUNI'2014

PENAMBAHAN

MUTASI
PENYELESAIAN

SALDO PER 31 DES'
2014

867.515.138,25

4.993.900.983,70

1.456.705.573,00

4.404.710.548,95

3.557.205.410,70

a. Reguler
SKTJM

6.010.633.634,56

11.660.000,00

4.547.653.337,70

1.002.107.927,00

NON SKTJM

9.753.319.713,91

855.855.138,25

446.247.646,00

454.597.646,00

847.505.138,25

15.763.953.348,47

867.515.138,25

4.993.900.983,70

1.456.705.573,00

4.404.710.548,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.106.795.598,80

757.169.000,00

0,00

375.783.603,00

381.385.397,00

JUMLAH a
b. Investigasi
SKTJM
NON SKTJM
JUMLAH b
JUMLAH 1(a+b)
2.

1.106.795.598,80

757.169.000,00

0,00

375.783.603,00

381.385.397,00

16.870.748.947,27

1.624.684.138,25

4.993.900.983,70

1.832.489.176,00

4.786.095.945,95

BPKP :
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NON SKTJM

8.670.449.455,09

1.013.655.876,91

46.765.527,00

115.647.209,69

944.774.194,22

JUMLAH 2

8.670.449.455,09

1.013.655.876,91

46.765.527,00

115.647.209,69

944.774.194,22

SKTJM

3.

BPK-RI :
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NON SKTJM

17.198.100.472,56

0,00

0,00

0,00

0,00

JUMLAH 3

17.198.100.472,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.739.298.874,92

2.638.340.015,16

5.040.666.510,70

1.948.136.385,69

5.730.870.140,17

SKTJM

4.

SK TGR :
JUMLAH 4

TOTAL (Jumlah 1+2+3+4)

8) Pelaksanaan Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Optimasi Lahan
melalui Dana APBN Kontingensi 2014 di 13 Provinsi dalam Rangka
Mendukung Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai.
a) Latar Belakang Kegiatan
Pembangunan

pertanian

yang

berkelanjutan

merupakan

keniscayaan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, memperluas
lapangan kerja dan lapangan berusaha serta mengentaskan
kemiskinan. Sejarah telah membuktikan hasil gemilang atas
program dan motivasi yang tinggi para penyuluh pertanian daam
mendukung keberhasilan pembangunan pertanian khususnya
keberhasilan dalam pencapaian swasembada beras pada tahun
1984

yang

mengantarkan

bangsa

Indonesia

memperoleh

penghargaan dari Badan dunia FAO sehingga dapat merubah citra
semula sebagai Negara pengimport beras menjadi Negara
pengekspor beras terbesar di dunia. Namun keberhasilan
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pencapaian

swasembada

beras

tersebut

tidak

dapat

dipertahankan.
Lahan sawah sebagai salah satu faktor produksi yang penting di
Indonesia saat ini sudah semakin berkurang. Berdasarkan hasil
audit Lahan Kementan tahun 2012 adalah seluas 8.132.346 Ha,
dengan IP rata-rata 140%

dan produktivitas rata-rata nasional

adalah 5,16 ton/ha. Lahan seluas ini harus dapat menyediakan
pangan khususnya padi untuk sekitar 237,6 Juta orang penduduk
Indonesia (BPS- 2010).
Permasalah substantive yang dihadapi dalam peningkatan
produksi pertanian menuju swasembada pangan antara lain : (1)
belum terpenuhinya kebutuhan pupuk, benih sesuai rekomendasi
spesifik lokasi, (2) semakin berkurang dan mahalnya tenaga kerja
pertanian serta (3) keterbatasan alat mesin pertanian.
Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam peningkatan produksi
pertanian mendukung swasembada pangan dan Program Jaringan
Pengamanan

Sosial

maka

Kementerian

Pertanian

melalui

anggaran APBNP TA. 2014 melaksanakan kegiatan Percepatan
Optimasi Lahan (POL). Kegiatan ini dilaksanakan melalui
pemberian bantuan prasarana dan sarana pertanian yang terdiri
dari pupuk NPK dan Urea, Benih Padi, Alat dan Mesin Pertanian
(Alsintan) serta pendampingan oleh penyuluh pertanian.
Kegiatan POK ini difokuskan pada lahan sawah yang ketesediaan
air untuk pertanaman tercukupi, IP masih dapat ditingkatkan
minimal sebesar 0,5 dan produktivitas dapat ditingkatkan minimal
sebesar 0,3 Ton/Ha GKP.
Dengan adanya bantuan prasarana dan sarana pertanian tersebut
petani dapat melakukan pemupukan sesuai dosis rekomendasi,
ketersediaan benih unggul dan alsintan dapat terpenuhi, sehingga
peningkatan IP dan produktivitas dapat tercapai.
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b) Dasar Hukum Kegiatan
i.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

ii.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5068);

iii.

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet
Kerja Periode Tahun 2014-2019;

iv.

Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga atas Peratuan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

v.

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pertanian;
vi.

Peraturan

Menteri

Pertanian

RI

Nomor

:

134/Permentan/OT.140/12/2014 tanggal 8 Desember 2014
tentang Pedoman Percepatan Optimasi Lahan.
vii.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah
No. 17 Tahun 2012 mengenai E-Purchasing;

c) Tujuan
Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktifitas lahan
sawah melalui penyediaan sarana produksi (pupuk) dan bantuan
pengolahan tanah
d) Sasaran
Meningkatkan Indeks Pertanaman lahan sawah minimal 0,5 dan
produktifitas dapat ditingkatkan minimal 0,3 Ton/Ha pada sawah
seluas 170.000 Ha.
Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari kegiatan Percepatan Optimasi Lahan sawah adalah
kelompok tani atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
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Strategi Pencapaian Keluaran
a)

Metode Pelaksanaan
Percepatan Optimasi Lahan sawah dilaksanakan melalui penyediaan
dan pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian terdiri dari : pupuk
NPK dan Urea, Benih Padi, Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) serta
pendampingan oleh penyuluh pertanian.
Prosedur dan kriteria penyediaan pupuk, benih dan alat mesin
pertanian sebagai berikut :
i.

Penyediaan pupuk dan benih dilakukan secara kontraktural yang
dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas
Pertanian Provinsi melalui mekanisme penunjukan langsung
sesuai Perpres 172/2014.

ii.

Jenis pupuk yang diadakan adalah pupuk urea dan pupuk NPK
padat.

iii.

Spesifikasi teknis pupuk urea dan pupuk NPK padat yang diadakan
mangacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2011
atau Standar Nasional Indonesia (SNI). Pupuk NPK padat dengan
kandungan N1P2O5 dan K2O masing-masing minimal 15%.

iv.

Dosis bantuan pupuk mengacu pada rekomendasi pemupukan
berimbang dari Badan Litbang Pertanian, yaitu Pupuk Urea 200
kg/ha dan Pupuk NPK padat 100-150 kg/ha.

v.

Benih yang diadakan adalah benih varietas unggul inbrida yang
bersertifikat. Kebutuhan benih sebanyak 25 kg/ha.

vi.

Alsintan: traktor roda-2 dan Pompa Air dipersyaratkan yang sudah
mempunyai Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standard Nasional
Indonesia (SPPT SNI). Sedangkan untuk Rice Transplanter sudah
mempunyai test report dari lembaga penguji alsintan yang
terakreditasi.

b)

Tahap Pelaksanaan Kegiatan
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut :
i.

Identifikasi calon petai dan calon lokasi (CPCL)

ii.

Sosialisasi kegiatan

iii.

Pembuatan Pedoman Teknis oleh Pusat
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iv.

Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis oleh Dinas
Pertanian Provinsi

c)

v.

Pengadaan dan Penyaluran prasarana dan sarana pertanian

vi.

Pembinaan dan pendampingan

vii.

Pelaporan

Lokasi Kegiatan
Kegiatan POL dilaksanakan di 13 provinsi sentra produksi pangan.

d)

Perkembangan Kegiatan
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dari target Percepatan
Optimasi Lahan sebesar 170.000 Ha secara nasional realisasi fisik
mencapai 78.698 Ha atau sekitar 46,29%. Sedangkan secara
keseluruhan realisasi mencapai 56,44%, dan realisasi kegiatan
berdasarkan nilai kontrak, sudah mencapai 100%.

Tabel 27. Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di 13 Provinsi
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN
1
2
3
4
5
6

Luas Areal
Benih
Pupuk Urea
Pupuk NPK
Traktor Roda Dua
Pompa Air
Transplanter
Total

Ha
Kg
Kg
Kg
Unit
Unit
Unit

PLAFOND
ANGGARAN (Rp)
VOLUME
170.000
41.225.002.000
4.250.000
164.737.480.000 34.000.000
164.737.480.000 22.799.700
174.275.384.000
7.800
59.090.090.000
3.000
6.171.280.000
100
574.116.578.000

KONTRAK PENGADAAN
KONTRAK
VOLUME
78.698
18.303.599.875
1.966.650
75.455.116.300
15.707.200
56.200.438.625
10.034.850
132.216.216.000
6.217
37.778.785.000
2.093
4.048.640.000
66
324.002.795.800

%
46,29
44,40
45,80
34,12
75,87
63,93
65,60
56,44

REALISASI PENYALURAN
RP
VOLUME
78.698
18.303.599.875
1.966.650
75.455.116.300 15.707.200
56.200.438.625 10.034.850
132.216.216.000
6.217
37.778.785.000
2.093
4.048.640.000
66
324.002.795.800

Kemajuan dari pelaksanaan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di
masing-masing lokasi adalah sebagai berikut :
i. Provinsi Aceh
Tabel 28. Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi Aceh
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN
1
2
3
4
5
6

Luas Areal
Benih
Pupuk Urea
Pupuk NPK
Traktor Roda Dua
Pompa Air
Transplanter
Total

Ha
Kg
Kg
Kg
Unit
Unit
Unit

PLAFOND
ANGGARAN (Rp) VOLUME
2,827
685,548,000
70,675
2,739,487,000
565,400
2,066,670,000
369,450
3,855,640,000
164
727,200,000
36
0
0
10,074,545,000

KONTRAK PENGADAAN
KONTRAK
VOLUME
0
0
0
0
0
0
0
3,679,510,000
164
611,400,000
36
0
0
4,290,910,000

%
0.00
0.00
0.00
0.00
95.43
84.08
0.00
42.59

REALISASI PENYALURAN
RP
VOLUME
0
0
0
3,679,510,000
611,400,000
0
4,290,910,000

0
0
0
70
16
0

%
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
100.00

Realisasi capaian di Provinsi Aceh sampai dengan 31 Desember
2014 sebesar 42,59 %, dengan rincian pengadaan traktor roda 2
sebanyak 164 unit dan pompa air sebanyak 36 unit. Kegiatan
Percepatan Optimasi Lahan (benih, pupuk urea, pupuk NPK) tidak
dilaksanakan

karena

pihak

penyedia

(PT.

Petrokimia)

tidak
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%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

menyanggupi spek NPK, sedangkan NPK merupakan satu paket
dengan

Benih

dan

Urea,

sehingga

ketiganya

tidak

dapat

dilaksanakan.
ii. Provinsi Sumatera Utara
Tabel 29. Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi
Sumatera Utara
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN
1
2
3
4
5
6

Luas Areal
Benih
Pupuk Urea
Pupuk NPK
Traktor Roda Dua
Pompa Air
Transplanter
Total

Ha
Kg
Kg
Kg
Unit
Unit
Unit

PLAFOND
ANGGARAN (Rp) VOLUME
2,860
693,550,000
71,500
2,771,466,000
572,000
2,399,787,000
429,000
9,061,125,000
375
4,820,000,000
241
64,610,000
1
19,810,538,000

KONTRAK PENGADAAN
KONTRAK
VOLUME
300
72,562,500
7,500
290,700,000
60,000
251,662,500
45,000
8,384,604,000
375
4,813,975,000
241
64,500,000
1
13,878,004,000

%
10.49
10.46
10.49
10.49
92.53
99.88
99.83
70.05

REALISASI PENYALURAN
RP
VOLUME
72,562,500
290,700,000
251,662,500
8,384,604,000
4,813,975,000
64,500,000
13,878,004,000

7,500
60,000
45,000
375
0
1

%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Realisasi capaian di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31
Desember 2014 sebesar 70,05 %, dengan rincian pengadaan benih
7.500 kg, pupuk urea 60.000 kg, pupuk NPK 45.000 kg, traktor roda
dua 375 unit, pompa air 241 unit, dan transplanter 1 unit.
Permasalahan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah SPM
LS untuk pembayaran distribusi pompa sesuai dengan nilai kontrak
sudah diterbitkan dengan jaminan bank, tetapi sampai dengan saat
ini dari 241 unit pompa baru tersalurkan 40 unit sehingga 201 unit
disalurkan melampaui tanggal jatuh tempo kontrak yakni tanggal 30
Desember 2014. Terhadap hal ini kontrkator akan dikenakan denda
keterlambatan terhadap unit pompa yang terlambat didistribusikan.
iii. Provinsi Sumatera Barat
Tabel 30. Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi
Sumatera Barat
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN
1
2
3
4
5
6

Luas Areal
Benih
Pupuk Urea
Pupuk NPK
Traktor Roda Dua
Pompa Air
Transplanter
Total

Ha
Kg
Kg
Kg
Unit
Unit
Unit

PLAFOND
ANGGARAN (Rp) VOLUME
4,747
1,151,148,000
118,675
4,600,052,000
949,400
3,983,144,000
712,050
15,903,815,000
653
5,121,600,000
264
194,640,000
3
30,954,399,000

KONTRAK PENGADAAN
KONTRAK
VOLUME
160
31,040,000
3,200
77,520,000
1,600
89,488,000
1,600
6,904,225,000
304
0
0
0
0
7,102,273,000

%
3.37
2.70
1.69
2.25
43.41
0.00
0.00
22.94

REALISASI PENYALURAN
RP
VOLUME
31,040,000
77,520,000
89,488,000
6,904,225,000
0
0
7,102,273,000

3,200
1,600
1,600
304
0
0

%
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00

Realisasi capaian di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 31
Desember 2014 sebesar 22,94 %, dengan rinciaan pengadaan
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pupuk sebesar 3.200 kg, pupuk urea 1.600 kg, pupuk NPK 1.600 kg,
dan traktor roda 2 sebanyak 304 unit. Sedangkan untuk pengadaan
pompa air dan transplanter tidak dilaksanakan karena setelah
diverifikasi tidak ada Kelompok Tani yang mengusulkan alat
tersebut.
iv. Provinsi Sumatera Selatan
Tabel 31. Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi
Sumatera Selatan
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN
1
2
3
4
5
6

Luas Areal
Benih
Pupuk Urea
Pupuk NPK
Traktor Roda Dua
Pompa Air
Transplanter
Total

Ha
Kg
Kg
Kg
Unit
Unit
Unit

PLAFOND
ANGGARAN (Rp) VOLUME
8,700
2,109,750,000
217,500
8,430,683,000
1,740,000
7,232,926,000
1,293,000
3,101,736,000
132
2,528,300,000
131
378,000,000
6
23,781,395,000

KONTRAK PENGADAAN
KONTRAK
VOLUME
5,090
1,183,806,750
127,250
4,922,539,000 1,018,000
0
0
2,852,790,000
132
2,318,700,000
131
375,310,000
6
11,653,145,750

%
58.51
56.11
58.39
0.00
91.97
91.71
99.29
49.00

REALISASI PENYALURAN
RP
VOLUME
1,183,806,750
4,922,539,000
0
2,852,790,000
2,318,700,000
375,310,000
11,653,145,750

127,250
1,018,000
0
132
131
6

%
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Realisasi capaian di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 31
Desember 2014 sebesar 49,00%, dengan rincian dengan rincian
pengadaan benih sebanyak 127.250 kg, pupuk urea 1.018.000 kg,
traktor roda 2 sebanyak 132 unit, pompa air 131 unit, dan
transplenter 6 unit. Dari semua kegiatan, yang tidak dilaksanakan
adalah pengadaan pupuk NPK dikarenakan calon penyedia pupuk
NPK tidak sanggup menyediakan pupuk NPK non subsidi karena
stok pupuk NPK tidak tersedia. Sehubungan dengan itu, Dinas
Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan mengundang penyedia
lain, namun harga pupuk NPK yang ditawarkan melebihi plafon
anggaran yang tersedia sehingga dibatalkan.
v. Provinsi Lampung
Tabel 32. Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi
Lampung
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN
1
2
3
4
5
6

Luas Areal
Benih
Pupuk Urea
Pupuk NPK
Traktor Roda Dua
Pompa Air
Transplanter
Total

Ha
Kg
Kg
Kg
Unit
Unit
Unit

PLAFOND
ANGGARAN (Rp) VOLUME
19,600
4,753,000,000
490,000
18,993,262,000
3,920,000
16,446,095,000
2,940,000
13,261,768,000
577
5,353,400,000
284
752,520,000
12
59,560,045,000

KONTRAK PENGADAAN
KONTRAK
VOLUME
18,391
4,425,334,375
459,775
17,782,257,900 3,678,200
15,427,750,125 2,758,650
12,263,352,000
577
4,665,100,000
284
743,540,000
12
55,307,334,400

%
93.83
93.11
93.62
93.81
92.47
87.14
98.81
92.86

REALISASI PENYALURAN
RP
VOLUME
4,425,334,375
17,782,257,900
15,427,750,125
12,263,352,000
4,665,100,000
743,540,000
55,307,334,400

459,775
3,678,200
2,758,650
577
284
12

285

%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Realisasi capaian di Provinsi Lampung sampai dengan 31 Desember
2014 sebesar 92,86 %, dengan rincian pengadaan benih sebanyak
459.775 kg, pupuk urea 3.678.200 kg, pupuk NPK 2.758.650 kg,
traktor roda 2 sebanyak 577 unit, pompa air 284 unit, dan
transplenter 12 unit.
vi. Provinsi Banten
Tabel 33. Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi
Banten
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN
1
2
3
4
5
6

Luas Areal
Benih
Pupuk Urea
Pupuk NPK
Traktor Roda Dua
Pompa Air
Transplanter
Total

Ha
Kg
Kg
Kg
Unit
Unit
Unit

PLAFOND
ANGGARAN (Rp) VOLUME
5,900
1,430,750,000
147,500
5,717,360,000
1,180,000
4,950,610,000
885,000
6,359,293,000
283
4,565,200,000
226
252,000,000
4
23,275,213,000

KONTRAK PENGADAAN
KONTRAK
VOLUME
%
5,900 100.00
1,416,000,000
147,500
98.97
5,704,710,000 1,180,000
99.78
4,949,362,500
885,000
99.97
5,947,088,000
283
93.52
4,260,100,000
226
93.32
237,150,000
4
94.11
22,514,410,500
96.73

REALISASI PENYALURAN
RP
VOLUME
1,416,000,000
5,704,710,000
4,949,362,500
5,947,088,000
4,260,100,000
237,150,000
22,514,410,500

147,500
970,000
885,000
283
226
4

%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Realisasi capaian di Provinsi Banten sampai dengan 31 Desember
2014 sebesar 96,73 % (keuangan) dan realisasi volume kegiatan
mencapai 100 %. Hal ini dikarenakan nilai kontrak pengadaan lebih
rendah

dibandingkan

pagu

anggaran.

Rincian

kegiatan

Pengembangan Optimasi Lahan di Provinsi Banten antara lain
pengadaan benih sebanyak 147.500 kg, pupuk urea 1.180.000 kg,
pupuk NPK 885.000 kg, traktor roda 2 sebanyak 283 unit, pompa air
226 unit, dan transplanter 4 unit.
vii. Provinsi Jawa Barat
Tabel 34. Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi
Jawa Barat
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN
1
2
3
4
5
6

Luas Areal
Benih
Pupuk Urea
Pupuk NPK
Traktor Roda Dua
Pompa Air
Transplanter
Total

Ha
Kg
Kg
Kg
Unit
Unit
Unit

PLAFOND
ANGGARAN (Rp) VOLUME
21,850
5,298,625,000
546,250
21,173,611,000
4,370,000
13,565,232,000
2,425,000
23,596,629,000
1,099
6,126,250,000
325
952,960,000
16
70,713,307,000

KONTRAK PENGADAAN
KONTRAK
VOLUME
9,426
2,056,046,250
235,650
8,468,750,400 1,883,200
7,907,235,750 1,413,900
23,160,766,000
1,099
5,362,500,000
325
0
0
46,955,298,400

%
43.14
38.80
40.00
58.29
98.15
87.53
0.00
66.40

REALISASI PENYALURAN
RP
VOLUME
2,056,046,250
8,468,750,400
7,907,235,750
23,160,766,000
5,362,500,000
0
46,955,298,400

235,650
1,883,200
1,413,900
1,099
325
0

Realisasi capaian di Provinsi Jawa Barat sampai dengan 31
Desember 2014 sebesar 66,40%, dengan rincian pengadaan benih
235.650 kg, pupuk urea 1.883.200 kg, pupuk NPK 1.413.900 kg,
traktor roda 2 sebanyak 1.099 unit, dan pompa air sebanyak 325
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%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00

unit. Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi Jawa Barat hanya dapat
dilaksanakan 9.426 Ha (43,14%) dikarenakan sebagian lahan sudah
semai dan tanam. Sementara itu pengadaan transplanter tidak
dilaksanakan

karena

petani

di

Jawa

Barat

sudah

biasa

menggunakan Jarwo Transplanter 2:1 (sesuai kondisi lahan Jawa
Barat), sementara stock barang tidak tersedia (hanya tersedia
Transplanter Jarwo Transplanter 4:1)
viii. Provinsi Jawa Tengah
Tabel 35. Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi
Jawa Tengah
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN
1
2
3
4
5
6

Luas Areal
Benih
Pupuk Urea
Pupuk NPK
Traktor Roda Dua
Pompa Air
Transplanter
Total

Ha
Kg
Kg
Kg
Unit
Unit
Unit

PLAFOND
ANGGARAN (Rp) VOLUME
24,000
5,941,250,000
612,500
23,741,578,000
4,900,000
19,189,554,000
3,237,750
26,321,220,000
1,234
10,535,040,000
558
902,550,000
15

KONTRAK PENGADAAN
KONTRAK
VOLUME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

REALISASI PENYALURAN
RP
VOLUME
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Realisasi capaian di Provinsi Jawa Tengah adalah 0 %. Provinsi
Jawa Tengah tidak melaksanakan kegiatan Percepatan Optimasi
Lahan secara keseluruhan (Benih, Pupuk Urea, Pupuk NPK, Traktor
Roda 2, Pompa Air, dan Transplanter) dikarenakan kondisi lapangan
yang tidak memungkinkan dan Kabupaten yang tidak sanggup untuk
melaksanakan.
ix. Provinsi D.I. Yogyakarta
Tabel 36. Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi
D.I Yogyakarta
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN
1
2
3
4
5
6

Luas Areal
Benih
Pupuk Urea
Pupuk NPK
Traktor Roda Dua
Pompa Air
Transplanter
Total

Ha
Kg
Kg
Kg
Unit
Unit
Unit

PLAFOND
ANGGARAN (Rp) VOLUME
0
0
0
3,950,268,000
0
0
3,950,268,000

0
0
0
0
186
0
0

KONTRAK PENGADAAN
KONTRAK
VOLUME
0
0
0
0
0
0
0
3,913,068,000
186
0
0
0
0
3,913,068,000

%
0.00
0.00
0.00
99.06
0.00
0.00
99.06

REALISASI PENYALURAN
RP
VOLUME
0
0
0
3,913,068,000
0
0
3,913,068,000

0
0
0
186
0
0

Realisasi capaian di Provinsi D. I. Yogyakarta sebesar 99,06%
(keuangan) dan realisasi volume kegiatan mencapai 100% untuk
kegiatan berupa pengadaan traktor roda dua sebanyak 186 unit.
Realisasi keuangan di Provinsi D. I. Yogyakarta lebih rendah
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%
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00

dikarenakan nilai kontrak pengadaan lebih rendah daripada pagu
anggaran.
x. Provinsi Jawa Timur
Tabel 37. Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi
Jawa Timur
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN
1
2
3
4
5
6

Luas Areal
Benih
Pupuk Urea
Pupuk NPK
Traktor Roda Dua
Pompa Air
Transplanter
Total

Ha
Kg
Kg
Kg
Unit
Unit
Unit

PLAFOND
ANGGARAN (Rp)
VOLUME
34.545
8.377.163.000
863.625
33.475.625.000
6.909.000
26.972.436.000
4.821.750
38.461.566.000
1.794
5.800.600.000
299
965.440.000
16
114.052.830.000

KONTRAK PENGADAAN
KONTRAK
VOLUME
0
0
0
0
0
0
0
36.971.867.000
1.794
5.124.860.000
299
963.440.000
16
43.060.167.000

%
0,00
0,00
0,00
0,00
96,13
88,35
99,79
37,75

REALISASI PENYALURAN
RP
VOLUME
0
0
0
36.971.867.000
5.124.860.000
963.440.000
43.060.167.000

0
0
0
1.794
299
16

%
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Realisasi capaian di Provinsi Jawa Timur sampai dengan 31
Desember 2014 sebesar 37,75%, dengan rincian pengadaan traktor
roda 2 sebanyak 1.794 unit, pompa air 299 unit, dan transplanter
sebanyak 16 unit. Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan (benih,
pupuk urea, pupuk NPK) tidak dilaksanakan karena areal sawah di
Provinsi Jawa Timur sudah tanam sejak bulan November 2014.
xi. Provinsi Kalimantan Selatan
Tabel 38. Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi
Kalimantan Selatan
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN
1
2
3
4
5
6

Luas Areal
Benih
Pupuk Urea
Pupuk NPK
Traktor Roda Dua
Pompa Air
Transplanter
Total

Ha
Kg
Kg
Kg
Unit
Unit
Unit

PLAFOND
ANGGARAN (Rp) VOLUME
3,940
955,450,000
98,500
3,818,033,000
788,000
3,306,001,000
591,000
2,170,560,000
84
1,009,800,000
51
140,700,000
2
11,400,544,000

KONTRAK PENGADAAN
KONTRAK
VOLUME
0
0
0
0
0
0
0
1,955,082,000
84
951,650,000
51
134,430,000
2
3,041,162,000

%
0.00
0.00
0.00
0.00
90.07
94.24
95.54
26.68

REALISASI PENYALURAN
RP
VOLUME
0
0
0
1,955,082,000
951,650,000
134,430,000
3,041,162,000

0
0
0
84
51
2

Realisasi capaian di Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan 31
Desember 2014 sebesar 26,68%, dengan rincian pengadaan traktor
roda 2 sebanyak 84 unit, pompa air 51 unit, dan transplanter
sebanyak 2 unit. Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan (benih, pupuk
urea, pupuk NPK) tidak dilaksanakan karena lahan sudah semai dan
sebagian lahan sudah tanaman, serta tidak tersedia benih (PT. Sang
Hyang Seri dan PT. Pertani tidak memiliki stock).
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%
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00

xii. Provinsi Bali
Tabel 39. Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi
Bali
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN
1
2
3
4
5
6

Luas Areal
Benih
Pupuk Urea
Pupuk NPK
Traktor Roda Dua
Pompa Air
Transplanter
Total

Ha
Kg
Kg
Kg
Unit
Unit
Unit

KONTRAK PENGADAAN
KONTRAK
VOLUME
8.280
1.954.080.000
207.000
8.023.320.000
1.656.000
6.945.885.000
1.242.000
7.441.025.000
350
3.050.050.000
181
352.900.000
6
27.767.260.000

PLAFOND
ANGGARAN (Rp)
VOLUME
9.380
2.274.650.000
234.500
9.089.633.000
1.876.000
7.870.631.000
1.407.000
7.761.600.000
350
5.133.800.000
266
367.440.000
6
32.497.754.000

REALISASI PENYALURAN
RP
VOLUME

%
85,91
88,27
88,25
95,87
59,41
96,04
85,44

1.954.080.000
8.023.320.000
6.945.885.000
7.441.025.000
3.050.050.000
352.900.000
27.767.260.000

207.000
1.656.000
1.242.000
350
181
6

Realisasi capaian di Provinsi Bali sampai dengan 31 Desember 2014
sebesar 85,44%, dengan rincian pengadaan benih 207.000 kg,
pupuk urea 1.656.000 kg, pupuk NPK 1.242.000 kg, traktor roda dua
350 unit, pompa air 181 unit, dan transplanter sebanyak 6 unit.
xiii. Provinsi Sulawesi Selatan
Tabel 40. Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi
Sulawesi Selatan
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN
1
2
3
4
5
6

Luas Areal
Benih
Pupuk Urea
Pupuk NPK
Traktor Roda Dua
Pompa Air
Transplanter
Total

Ha
Kg
Kg
Kg
Unit
Unit
Unit

PLAFOND
ANGGARAN (Rp) VOLUME
31,151
7,554,118,000
778,775
30,186,690,000
6,230,200
20,634,256,000
3,688,700
20,470,164,000
869
7,368,900,000
319
1,200,420,000
19
87,414,548,000

KONTRAK PENGADAAN
KONTRAK
VOLUME
%
31,151 100.00
7,164,730,000
778,775
94.85
30,185,319,000 6,230,200 100.00
20,629,054,750 3,688,700
99.97
18,742,839,000
869
91.56
6,620,450,000
319
89.84
1,177,370,000
19
98.08
84,519,762,750
96.69

REALISASI PENYALURAN
RP
VOLUME
7,164,730,000
30,185,319,000
20,629,054,750
18,742,839,000
6,620,450,000
1,177,370,000
84,519,762,750

778,775
6,230,200
3,688,700
869
319
19

%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Realisasi capaian di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 31
Desember 2014 sebesar 96,69 % (keuangan) dan realisasi volume
kegiatan mencapai 100 %. Hal ini dikarenakan nilai kontrak
pengadaan lebih rendah dibandingkan pagu anggaran. Kegiatan
Pengembangan Optimasi Lahan di Provinsi Banten seluas 31.151
Ha atau (100 %) dari target, dengan rincian berupa pengadaan benih
sebanyak 778.775 kg, pupuk urea 6.230.200 kg, pupuk NPK
3.688.700 kg, traktor roda dua 869 unit, pompa air 319 unit, dan
transplenter sebanyak 19 unit.
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%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

BAB IV
PENUTUP
Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2014
merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Di dalam Laporan Tahunan
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2014 telah diuraikan
secara garis besar pelaksanaan kegiatan utama dan poko prasarana dan sarana
pertanian

(Perluasan

dan

Pengelolaan

Lahan,

Pengelolaan

Air

Irigasi,

Pembiayaan, Pupuk dan Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian serta Pelayanan dan
Koordinasi) selama kurun waktu satu tahun anggaran sampai dengan 31 Desember
2014.
Dengan berbagai keterbatasan dan kendala, sasaran dan tujuan program/kegiatan
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang telah ditetapkan masih
belum sepenuhnya tercapai. Diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan
prasarana

dan

sarana

pertanian

tahun

mendatang

dipandang

perlu

mengoptimalkan dan mengambil langkah-langkah operasional yang lebih konkrit
seperti peningkatan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia (SDM, SDA dan
dana).
Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2014
merupakan suatu bahan evaluasi dan referensi bagi petugas untuk meningkatkan
keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan
sarana pertanian pada tahun-tahun yang akan datang.
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Lampiran 1. Basis data perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) pada Gapoktan Penerima dana BLM PUAP tahun 2008 – 2013
NO

PROVINSI

2008

2009
0

2010

19

2013
4

TOTAL

2

SUMATERA UTARA

3

3

5

7

5

0

23

3

SUMATERA BARAT

203

323

186

128

134

33

1007

4

RIAU

0

5

KEPULAUAN RIAU

6

BANGKA BELITUNG

7

JAMBI

8

BENGKULU

9

SUMATERA SELATAN

10

LAMPUNG

11

BANTEN

12

JAWA BARAT

13

JAWA TENGAH

14

JAWA TIMUR

15

D.I. YOGYAKARTA

16

DKI JAKARTA

17

KALIMANTAN BARAT

18

KALIMANTAN TENGAH

2

2

0

19

KALIMANTAN SELATAN

36

32

22

20

KALIMANTAN TIMUR

3

2

7

21

SULAWESI BARAT

0

0

0

22

GORONTALO

23

SULAWESI TENGAH

24

SULAWESI TENGGARA

1

25

SULAWESI UTARA

0

0

26

SULAWESI SELATAN

50

27

BALI

28

NUSA TENGGARA BARAT

29
30

0

8

2012

ACEH

1

0

2011

1

6

3

2

3

0

11

5

3

1

0

0

0

0

0

37

9
20
0

0

4

0

0

0

0

4

52

50

21

26

3

3

155

7

4

6

16

2

0

35

35

17

22

22

30

11

137

5

9

7

5

2

0

28

14

26

7

3

1

0

51

66

135

133

131

82

26

573

191

207

137

160

85

1

781

78

51

10

38

13

0

190

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

7

31

14

0

135

5

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

45

47

39

44

13

7

195

2

0

0

0

3

0

0

0

0

0

59

55

49

25

4

242

13

13

1

0

0

0

27

3

57

7

0

0

0

67

NUSA TENGGARA TIMUR

9

4

10

13

4

1

41

MALUKU

6

6

0

0

0

0

12

31

MALUKU UTARA

6

11

6

15

11

6

55

32

PAPUA

0

0

0

0

0

0

0

33

PAPUA BARAT
Grand Total

30

3

3

5

0

3

44

859

1081

701

724

430

103

3898
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Lampiran 2. Daftar bahan aktif yang dilarang untuk semua bidang penggunaan
Pestisida
1. Arsen
2. Merkuri dan Senyawa merkuri (mercury compound)
3. Asam sulfat (sulphur acid)
4. Asam perfluoroktana sulfonat dan garamnya

(perfluorooctane sulfonic

acid/PFOS, its salt)
5. Klorometil metil eter (Bis(chloromethyl)ether; chloromethyl methyl ether
(technical-grade)
6. Kadmium dan senyawa kadmium (cadmium and cadmium compounds)
7. Senyawa kromium (VI) (Chromium (VI) compounds)
8. 4,4’-metilenbis(2-kloroanilin) (4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline))
9. Tris(2,3-dibromopropil)fosfat (Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate)
10. Prokarbazin hidroklorida (Procarbazine hydrochloride)
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Lampiran 2. Daftar pestisida yang ditetapkan sebagai bahan tambahan yang
dilarang semua bidang penggunaan:
1. Benzidin (Benzidine)
2. 1,2-dikloropropan (1,2-dichloropropane)
3. 1,3-butadien (1,3-butadiene)
4. Orto-toluidin (Ortho-toluidine)
5. Trikloroetilen (Trichloroethylene)
6. Vinil klorida (Vinyl chloride)
7. Akrilamida (Acrylamide)
8. 4-Kloro-orto-toluidin (4-Chloro-ortho-toluidine)
9. Diklorometan atau metilen klorida (Dichloromethane or Methylene chloride)
10. Dietil sulfat (Diethyl sulfate)
11. Dimetilkarbamoil klorida (Dimethylcarbamoyl chloride)
12. 1,2-Dimetilhidrazin (1,2-Dimethylhydrazine)
13. Dimetil sulfat (Dimethyl sulfate)
14. Epiklorohydrin (Epichlorohydrin)
15. Etil karbamat (Ethyl carbamate)
16. Etilen dibromida (Ethylene dibromide)
17. Metil metansulfonat (Methyl methanesulfonate)
18. Tetrakloroetilene atau perkloroetilen (Tetrachloroethylene or Perchloroethylene)
19. Tetrafluoroetilen (Tetrafluoroethylene)
20. 1,2,3-trikloropropan (1,2,3-Trichloropropane)
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Lampiran 3. Rincian alokasi Traktor Roda-2 di kabupaten/kota se Provinsi Jawa
Barat adalah sebagai berikut :
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kabupaten/Kota
Bandung
Bekasi
Ciamis
Cianjur
Garut
Indramayu
Karawang
Majalengka
Purwakarta
Subang
Sumedang
Tasikmalaya
Sukabumi
Pangandaran
Cirebon
Bogor
Bandung Barat
Kota Tasikmalaya
Kuningan
Total

Alokasi Traktor Roda-2
(unit)
90
31
188
96
67
75
10
2
30
55
20
144
75
38
6
27
53
62
30
1.099
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