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KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2015 ini merupakan laporan yang
mencerminkan capaian kinerja dari 12 Program yang dilaksanakan di lingkup
Kementerian Pertanian selama Tahun Anggaran 2015. Sebagian besar capaian kinerja
Kementerian Pertanian pada Tahun 2015 memperlihatkan hasil yang cukup baik, hal ini
digambarkan dengan telah terlaksananya berbagai kegiatan di masing-masing program
(unit Eselon I) sesuai target dan sasaran yang ditetapkan meskipun pada saat yang sama
harus menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan cukup serius.
Ke depan, Kementerian Pertanian dituntut untuk terus meningkatkan capaian kinerja agar
menjadi lebih baik dengan tanggung jawab yang lebih berat guna memenuhi pencapaian
sasaran pembangunan pertanian Tahun 2015-2019.

Gambaran berbagai permasalahan yang dihadapi selama Tahun 2015 juga dipaparkan
dalam laporan kinerja ini. Selain itu, laporan ini juga menginformasikan capaian indikator
makro sektor pertanian serta capaian kinerja masing-masing program. Capaian kinerja
dimaksud adalah berupa capaian produksi dan produktivitas komoditas pertanian
khususnya dalam rangka mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan serta
berbagai aspek pendukung lainnya berupa kinerja penyediaan sarana prasarana
pertanian, pengolahan dan pemasaran, peningkatan sumberdaya manusia, penelitian dan
pengembangan, peningkatan ketahanan pangan, serta perkarantinaan.
Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami
mengucapkan terima kasih dan berharap kiranya kerjasama yang sudah terjalin baik ini
dapat terus ditingkatkan. Kami menyadari bahwa laporan ini belum bisa memuat seluruh
aspek kegiatan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.
Namun berbagai aspek penting kegiatan pembangunan pertanian yang perlu untuk
diketahui publik telah dicoba dipaparkan secara transparan dalam laporan ini.
Akhirnya kami berharap semoga laporan ini memberi manfaat bagi semua pihak.
Sekretaris Jenderal,
Hari Priyono

NIP. 19581214.198403.1.002
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Pembangunan pertanian Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari
Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pertanian 2015-2019. Kedepan arah kebijakan
Kementan masih akan fokus pada meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri untuk
penguatan ketahanan pangan menuju tercapainya kedaulatan pangan. Fokus lainnya
adalah pada meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian melalui
peningkatan agroindustri agar memiliki keunggulan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) yang mulai berlaku pada 31 Desember 2015. Selain itu, sejalan dengan SIPP 20152045, pembangunan pada sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan
mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (Agriculture for Development).

Selama periode Tahun 2015-2019 Kementerian Pertanian bersama-sama dengan seluruh
pemangku kepentingan bidang pertanian telah merumuskan 4 (empat) target sukses
yang ingin dicapai, terdiri atas: (1)swasembada padi, jagung, dan kedelai, serta
peningkatan produksi daging dan gula; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3)
peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan
substitusi impor; dan (4) peningkatan pendapatan petani.

Selanjutnya, Empat Target Sukses tersebut pencapaiannya ditempuh melalui Strategi
pembangunan pertanian selama periode 2015-2019 akan dititikberatkan pada 7 (Tujuh)
Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP), yaitu
(1) Peningkatan ketersediaaan dan pemanfaatan lahan; (2)Peningkatan infrastruktur dan
sarana pertanian; (3)Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; (4)Penguatan
kelembagaan petani; (5)Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian; (6)
Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergy; (7) Penguatan jaringan pasar
produk pertanian. Selain tujuh strategi utama, terdapat 9 strategi pendukung, yaitu:
(1)Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM Pertanian; (2) Peningkatan dukungan
perkarantinaan; (3) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi; (4) Pelayanan informasi
publik; (5) Pengelolaan regulasi; (6) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; (7)
Pengelolaan perencanaan; (8) Penataan dan penguatan organisasi; dan (9) Pengelolaan
sistem pengawasan.

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2015 telah ditargetkan
produksi lima komoditas pangan utama yaitu: (a) padi 73,40 juta ton, (b) jagung 20,31 juta
ton, (c) kedelai 1,2 juta ton, (d) gula 2,97 juta ton, dan (e)daging sapi sebesar 0,44 juta ton.
Sedangkan sasaran indikator makronya adalah: (a) pertumbuhan PDB pertanian (diluar
kelautan dan perikanan) 3,96%, (b) surplus neraca perdagangan US$23,74 miliar, (c)
penyerapan tenaga kerja 35,36 juta, dan (d) Sasaran Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar
antara 105-110.
Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan, Kementerian Pertanian berhasil
mencapai beberapa prestasi pembangunan di Tahun 2015. Laju pertumbuhan PDB sektor
pertanian Tahun 2012 sebesar 3,31% dan kontribusi PDB sektor pertanian di luar
perikanan dan kehutanan terhadap PDB nasional mencapai 10,28%.
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Dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja nasional,
penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan cukup besar. Tahun 2015 penyerapan tenaga
kerja pertanian mencapai 37,75 juta orang (termasuk perikanan dan kehutanan). Hal ini
menunjukkan bahwa selama ini sektor pertanian, merupakan sektor strategis dan andalan
penyerapan tenaga kerja nasional.

Neraca perdagangan sektor pertanian selama Tahun 2015 menunjukkan hasil yang positif.
Hal tersebut terutama didorong oleh nilai neraca perdagangan perkebunan yang selalu
positif setiap tahunnya. Tahun 2015 nilai neraca perdagangan produk pertanian sebesar
US$12,52 miliar.

Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2015 mencapai 102,92 berada di atas 100. Hal ini
menunjukkan indeks harga yang diterima petani lebih besar dari indeks harga yang
dibayarkan petani. NTP diharapkan terus meningkat seiring dengan usaha-usaha
menciptakan nilai tambah produk pertanian.

Capaian produksi komoditas unggulan tanaman pangan berdasarkan Angka Ramalan II
(ARAM) Tahun 2015 untuk padi mencapai 74,99 juta ton dari target 73,40 juta ton,
produksi jagung sebesar 19,83 juta ton dari target 20,31 juta ton, kedelai 983 ribu ton dari
target 1,2 juta ton.

Produksi hortikultura berdasarkan Angka Prognosa Tahun 2015 untuk buah jeruk 1,95
juta ton, mangga 2,46 juta ton, manggis 114 ribu ton. Produksi sayuran untuk cabe 1,96
juta ton dan bawang merah 1,25 juta ton.
Produksi peternakan Tahun 2015 untuk daging sapi dan kerbau 444,5 ribu ton dari target
444 ribu ton, produksi telur 1,82 juta ton, dan produksi susu 805,4 ribu ton.

Untuk komoditas perkebunan, produksi tebu 2015 mencapai 2,497 juta ton dari target
2,97 juta ton, produksi karet sebesar 3,23 juta ton, produksi kelapa sawit 30,95 juta ton,
kelapa 3,025 juta ton, kopi 739 ribu ton, dan kakao 701,3 ribu ton

Secara umum, kinerja sektor pertanian Tahun 2015 khususnya untuk 5 komoditas utama
(padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula) menunjukkan hasil yang cukup baik dan
mengalami peningkatan dari tahun 2014, kecuali jagung, kedelai dan tebu yang belum
mencapai target yang ditetapkan.

x
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang

alam lima tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap
perekonomian nasional semakin nyata. Selama periode 2010-2014 ratarata kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 10,26% dengan
pertumbuhan sekitar 3,90%. Sub sektor perkebunan merupakan kontributor
terbesar terhadap PDB sektor pertanian. Pada periode yang sama, sektor
pertanian menyerap angkatan kerja terbesar, walaupun ada kecenderungan
menurun. Pada tahun 2014 sektor pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau
sekitar 30,2% dari total tenaga kerja. Investasi di sektor pertanian primer baik
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)
mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,2% dan 18,6% per tahun. Rasio
ekspor impor pertanian Indonesia sekitar 10 berbanding 4, dengan laju
pertumbuhan ekspor mencapai 7,4% dan pertumbuhan impor 13,1% per tahun.
Neraca perdagangan tumbuh positif dengan laju 4,2% per tahun. Nilai Tukar
Petani (NTP) meningkat sangat pesat. Walaupun sempat menurun pada tahun
2013, namun NTP melonjak dari sebesar 101,78 pada tahun 2010 menjadi 106,52
pada tahun 2014. Tingkat pendapatan petani untuk pertanian dalam arti luas
maupun pertanian dalam arti sempit menunjukkan peningkatan yang
diindikasikan oleh pertumbuhan yang positif masing-masing sebesar 5,64% dan
6,20% per tahun selama kurun waktu 2010-2014. Pada periode yang sama,
jumlah penduduk miskin di perdesaan yang sebagian besar bergerak di sektor
pertanian menurun dengan laju sebesar (-3,69%) per tahun atau menurun dari
sekitar 19,93 juta pada tahun 2010 menjadi 17,14 juta pada tahun 2014.
Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045,
pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun kedepan (2015-2019) akan
mengacu pada paradigma pertanian untuk pembangunan (agriculture for
development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak
transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup
transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan
tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor
pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi

Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2015

1

kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang
luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan
ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan,
keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata
(agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional
merupakan kunci utama keberhasilan mewujudkan Indonesia yang Bermartabat,
Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

Nawacita atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan
pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai
bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara
berdaulat. Kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara
bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas
untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Prioritas kedua dari pembangunan pertanian adalah peningkatan agroindustri
dimana arah kebijakan pembangunan pertanian difokuskan pada peningkatan
produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk
ekspor dan substitusi impor dan mendorong pengembangan industri pengolahan
terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian.

Kementerian Pertanian yang memiliki visi terwujudnya sistem pertanianbioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk
bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan
kesejahteraan petani memiliki misi untuk mewujudkan visinya tersebut.
Agenda lain dari Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah pencapaian
salah satu target makro pembangunan pertanian yaitu pertumbuhan PDB. Selama
periode 2015-2019, PDB Nasional diharapkan tumbuh rata-rata di atas 7%,
sedangkan PDB pertanian (diluar perikanan dan kehutanan) diharapkan tumbuh
di atas 3,80%.

Pada Tahun 2015, pencapaian berbagai indikator sukses pembangunan pertanian
di atas ditempuh melalui pelaksanaan dua belas program yaitu: (a) Peningkatan
Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada
dan Swasembada Berkelanjutan, (b) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan
Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan (c) Peningkatan Produksi,
Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan, (d) Pencapaian Swasembada
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Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh,
dan Halal, (e) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, (f)
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil
Pertanian, (g) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, (h)
Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing, (i) Pengembangan SDM
Pertanian dan Kelembagaan Petani, (j) Peningkatan Kualitas Perkarantinaan
Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati, (k) Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian, dan (l) Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian.
1.2.

Tujuan

Buku laporan ini disusun dengan tujuan dapat memberikan informasi atau
gambaran terhadap capaian-capaian kinerja Kementerian Pertanian, meliputi
indikator makro, capaian produksi pertanian, realisasi output kegiatan dan
permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama kurun waktu Tahun 2015.
1.3.

Sasaran

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan objektif
kepada publik, petani dan pelaku agribisnis, perencana dan pelaksana
pembangunan pertanian di pusat maupun daerah mengenai keberhasilan dan
kendala yang dihadapi Kementerian Pertanian dalam mencapai sasaran.
1.4.

Ruang Lingkup

Laporan ini memuat data dan analisis objektif mengenai kinerja sektor pertanian
selama Tahun 2015 dan capaian sasaran program yang telah ditetapkan, capaian
indikator makro pertanian, identifikasi permasalahan-permasalahan yang
dihadapi, serta upaya tindak lanjut pemecahannya.
1.5. Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian
Sejalan dengan RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian, kedepan arah
kebijakan Kementan masih akan fokus pada meningkatkan kapasitas produksi
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dalam negeri untuk penguatan ketahanan pangan menuju tercapainya kedaulatan
pangan. Fokus lainnya adalah pada meningkatkan nilai tambah dan daya saing
sektor pertanian melalui peningkatan agroindustri agar memiliki keunggulan
dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai berlaku pada 31 Desember
2015. Sementara itu, sejalan dengan SIPP 2015-2045, pembangunan pada sektor
pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pada
Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (Agriculture for Development). Dengan
perubahan paradigma tersebut, sektor pertanian tidak lagi hanya diposisikan
sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, tetapi juga
sebagai sektor yang memiliki fungsi strategis lainnya dalam pembangunan
nasional. Hal ini sesuai dengan fokus kedua RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan
dan Pertanian, yaitu meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian,
yang dapat meningkatkan pangsa ekspor dan membendung masuknya komoditas
dari negara-negara lain sehingga dapat berkontribusi memperkuat ekonomi
nasional. Dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019, keselarasan dengan
kedua hal tersebut secara eksplisit terurai dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran
strategis Kementerian Pertanian.
1.6.

Visi dan Misi Pembangunan Pertanian

Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan
yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian
selama lima tahun (2015-2019). Renstra Kementerian Pertanian digunakan
sebagai acuan dan arahan bagi unit kerja di jajaran birokrasi di lingkup
Kementerian Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan
pertanian periode 2015-2019 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di
dalam maupun antar sektor/sub sektor terkait. Pada Gambar 1 dan Tabel 1
disajikan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian
Pertanian sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian
tahun 2015-2019.
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Gambar 1. Visi dan Misi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019
Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut,
Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 (tujuh) Strategi Utama
Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) yang
meliputi
1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan,
2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian,
3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit,
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4)
5)
6)
7)

6

penguatan kelembagaan petani,
pengembangan dan penguatan pembiayaan,
pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta
penguatan jaringan pasar produk pertanian.
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BAB II.
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2015
gar penilaian terhadap kinerja pembangunan pertanian dapat dilakukan
secara objektif sesuai dengan rencana kinerja dan target sasaran yang
ditetapkan, perlu gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi dalam
pembangunan pertanian.

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan
sampai saat ini, persoalan mendasar yang dihadapi antara lain: (1) irigasi yang
rusak 52% atau sekitar 3,3 juta hektar; (2) penggunaan benih varietas unggul
bersertifikat rendah; (3) kekurangan dan keterlambatan distribusi pupuk terjadi
setiap tahun; (4) kekurangan tenaga kerja pertanian (setiap tahun berkurang 500
ribu rumah tangga petani); dan (5) kekurangan 21 ribu tenaga penyuluh lapangan.
Di samping itu juga terdapat masalah lainnya seperti keterbatasan lahan, regulasi,
kelembagaan dan SDM pertanian serta permodalan. Kelima masalah mendasar ini
berkontribusi terhadap kehilangan peluang produksi padi sekitar 20 juta ton GKG.
Ini merupakan masalah utama nasional dan kehilangan peluang produksi 20 juta
ton ini merupakan angka besar untuk segera diatasi. Secara rinci disajikan lima
masalah mendasar dan masalah lainnya diuraikan sebagai berikut:
2.1. Infrastruktur Irigasi

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat memprihatinkan adalah
jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi baru serta
rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi
pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi,
kerusakan di daerah aliran sungai, serta kurangnya pemeliharaan irigasi hingga ke
tingkat usahatani. Di samping itu, masih terbatasnya jalan usahatani, jalan
produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara,
laboratorium dan kebun percobaan bagi penelitian, laboratorium pelayanan uji
standar dan mutu, pos dan laboratorium perkarantinaan, kebun dan kandang
penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan,
balai informasi dan promosi pertanian, balai-balai penyuluhan serta pasar-pasar
yang spesifik bagi komoditas.
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Saat ini kondisi irigasi pertanian yang rusak sebanyak 52% atau sekitar 3,3 juta
hektar. Sebagian bendungan dan irigasi ini sudah lebih dari 30 tahun tidak
dilakukan perbaikan dan tidak ada pembangunan bendungan/waduk yang baru.
Akibat rusaknya irigasi ini mengakibatkan hilangnya peluang Indek Pertanian (IP)
sebanyak 0,3 dan apabila diasumsikan produktivitas padi 5,1 ton/ha, maka akibat
rusaknya irigasi ini mengakibatkan hilangnya peluang produksi 4,5 juta ton/tahun.

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan menggerakkan
proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya
masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi
dengan pergudangan. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana
menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini secara memadai untuk
dapat menekan biaya tinggi yang timbul akibat terbatasnya prasarana transportasi
dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian tanaman pangan.

Di samping itu, masalah transportasi distribusi ternak belum optimal, tata niaga
daging sapi domestik masih mengandalkan pada pengiriman sapi hidup dan masih
memiliki hambatan, sehingga belum efisien. Penyebab in efsiensi diantaranya:
belum memadai jumlah dan kapasitas alat angkut (truk dan kapal) dan minimnya
kualitas sarana angkutan baik truk maupun kapal yang digunakan. Belum semua
pelabuhan memiliki holding ground untuk tempat pengumpulan ternak dan
pemeriksaan karantina. Kondisi ini diperburuk lagi dengan adanya retribusi
selama proses pengangkutan mulai dari desa, kecamatan, provinsi sampai ke
daerah tujuan.
2.2. Pupuk
Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup
tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat
dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, serta belum berkembangnya
kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Pupuk merupakan komoditas
yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi.
Sistem distribusi yang belum baik serta margin harga dunia yang relatif tinggi
dibandingkan dengan harga pasar domestik mengakibatkan banyak terjadinya
praktek penyelundupan pupuk bersubsidi ke luar negeri. Dengan keterbatasan
penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk
menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk
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alternatif juga masih sangat kurang. Petani cenderung menggunakan pupuk
berlebih, mereka tidak puas apabila dipupuk tetapi tanaman padi nya tidak hijau.
Berdasarkan kajian diketahui bahwa petani menggunakan pupuk lebih dari 350
kg/ha jauh melebihi rekomendasi pupuk berimbang.

Selama ini petani mengeluhkan kuantum pupuk bersubsidi kurang. Subsidi pupuk
belum menjangkau seluruh petani dan sebagaimana diketahui bahwa sebagian
petani belum berkelompok sehingga tidak bisa menyusun Rencana Definitif
Kegiatan Kelompok (RDKK) sebagai persyaratan memperoleh pupuk bersubsidi.
Keterlambatan dalam penyaluran pupuk akan mengakibatkan hilangnya peluang
produksi, di mana setiap keterlambatan satu minggu diperkirakan akan
menghilangkan peluang produksi satu ton/ha dan apabila terlambat dua minggu
akan berkurang sekitar dua ton/ha. Dengan demikian dengan asumsi luas panen
yang terlambat pemupukan seluas 6 juta hektar dan minimal hilangnya peluang
produksi sebesar 0,5 ton/ha, maka secara nasional akan terjadi hilangnya peluang
produksi sebesar 3,0 juta ton/tahun.
2.3. Perbenihan
Benih merupakan sarana penting bagi usaha di bidang pertanian, apabila benih/
bibit yang tersedia tidak baik atau palsu, maka hasil yang didapat tidak sesuai
dengan yang diharapkan. Selama ini penyediaan benih belum sesuai dengan
musim tanam, biasanya benih sampai dilokasi setelah musim tanam dan
kadangkala benih sudah kadaluwarsa. Keterbatasan infrastruktur, teknologi dan
kebutuhan investasi perbenihan yang besar mengakibatkan industri perbenihan
belum berkembang. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan investasi usaha
perbenihan/perbibitan. Di lain pihak, Pemerintah kurang berdaya menangani
perbenihan. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas
pada sentra produksi, mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan
banyak beredar benih/bibit palsu yang berdampak merugikan petani.
Rendahnya penggunaan benih varietas unggul bersertifikat padi tersebut
mengakibatkan hilangnya peluang produksi 1,0 ton/ha dan dengan asumsi luas
tanam padi yang terjadi kendala benih ini seluas 6 juta hektar, maka secara
nasional hilangnya peluang produksi akibat benih ini sebesar 6 juta ton/tahun.
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Dalam Sistem perbenihan terdapat subsistem yang saling berkait terdiri dari:
subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan
perkembangan selera masyarakat; subsistem produksi dan distribusi benih;
subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pengawasan mutu; dan
subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan dalam menggerakkan
subsistem sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti: lembaga perbenihan,
sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, sistem
informasi, dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih bermutu.
Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah
bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu,
menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian,
mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik,
serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan
tanaman/hewan yang ramah lingkungan.

Sistem perbibitan nasional diperlukan untuk menjamin ketersediaan benih/bibit
yang memenuhi kebutuhan dalam hal jumlah, standar mutu, syarat kesehatan,
syarat keamanan hayati, serta terjaga keberlanjutannya yang dapat menjamin
terselenggaranya usaha budidaya. Kelembagaan benih/bibit diperlukan untuk
menjamin tersedianya benih/bibit sehingga dapat meningkatkan produksi dan
produktivitas serta pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik secara
berkelanjutan. Dengan adanya kelembagaan ini maka petani, hingga pelaku usaha
akan mendapatkan manfaatnya. Untuk itu, perlu upaya serius membangkitkan
kelembagaan perbenihan/perbibitan nasional mulai dari pusat sampai daerah,
termasuk peningkatan kapasitas kemampuan penangkar benih/bibit lokal.
2. 4. Alat dan Mesin Pertanian
Fakta dan pandangan bahwa pertanian sebagai salah satu sektor yang kurang
diminati generasi muda antara lain, karena usaha pertanian kurang menjanjikan.
Mereka lebih memilih untuk mengadu nasib ke luar kota bahkan ke luar negeri,
bekerja di pabrik-pabrik, menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan pekerjaan bergengsi
lainnya. Selama ini rata-rata penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah
penduduk dengan usia lebih dari 50 tahun. Rendahnya minat generasi muda
terhadap sektor pertanian ini menyebabkan senjang regenerasi di sektor
pertanian. Bidang pertanian sebagai pemasok bahan pangan bagi manusia

10

Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2015

dimungkinkan tidak akan mengalami perkembangan, dan akan berimbas pada
menurunnya jumlah bahan pangan yang dihasilkan. Hilangnya minat generasi
muda cerdas terdidik dari dunia pertanian Indonesia akan menyulitkan sektor
pertanian dalam melaksanakan mandat menjaga ketahanan pangan yang
berkelanjutan.
Secara umum, sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang
tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini
menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat
terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya.
Tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah pola pikir generasi muda kita
terhadap pertanian, bahwa masih banyak potensi pertanian yang masih belum
dimanfaatkan secara optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan daya tarik generasi muda pada sektor pertanian adalah membangun
pertanian lebih maju dan modern berbasis inovasi dan teknologi yang mampu
menghasilkan produk yang bernilai ekonomi tinggi yang dibutuhkan pasar.
Membangun pertanian dalam konteks industri yang syarat dengan inovasi dan
teknologi yang menangani hulu hingga hilir akan memberikan peluang yang besar
dalam menghasilkan aneka produk pertanian yang bernilai ekonomi tinggi.
Pendekatan bioindustri pertanian menjadi sangat penting dan strategis untuk
mewujudkan upaya tersebut. Jika kondisi tersebut dibangun di perdesaan, tentu
akan menciptakan kondisi perekonomian yang baik dan sangat menarik bagi
generasi muda untuk tidak lagi pergi ke kota, bahkan generasi muda yang telah
bekerja di perkotaan akan kembali ke perdesaan.

Berdasarkan data BPS, disebutkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir
rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian menurun 500 ribu
rumahtangga/tahun. Kondisi ini menunjukkan sedang terjadi proses transformasi
ekonomi dari agraris menuju ke industri. Berkurangnya rumahtangga petani per
tahun memperlihatkan berkurangnya beban tenaga kerja di sektor pertanian yang
berarti semakin meningkatnya produktivitas tenaga kerja pertanian. Namun
demikian berkurangnya tenaga kerja pertanian ini harus diatasi dengan dilakukan
mekanisasi pertanian. Diperlukan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang secara
efisien dan efektif menggantikan tenaga kerja manusia. Efisien dari sisi waktu dan
biaya dan efektif dari sisi meningkatnya kualitas dan produktivitas hasil.
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Alsintan yang dibutuhkan petani untuk pra panen antara lain traktor, pompa air
maupun rice transplanter, sedangkan Alsintan pasca panen antara lain: alat panen
combine harvester, dryer, rice miling unit dan lainnya. Dengan adanya alsintan
mampu mengatasi kendala keterbatasan jumlah tenaga kerja dan diperkirakan
memberikan kontribusi produksi padi sekitar 3,5 juta ton/tahun.
2.5. Penyuluhan
Perubahan konstalasi pemerintahan dari sentralistik menuju otonomi daerah,
tidak serta merta dapat mengaktualisasikan peran kelembagaan petani dan
penyuluhan di daerah. Upaya nyata telah dilakukan oleh pemerintah pasca
reformasi dan otonomi daerah, namun belum dapat menunjukkan hasil yang
benar-benar dapat memberikan jaminan berjalannya budidaya dan penerapan
teknologi untuk mengakselerasi produksi. Pemerintah melalui Kementerian
Pertanian telah mendorong program peningkatan produksi dengan empat
strategi:(a) Peningkatan Produktivitas, (b) Perluasan Areal Tanam, (c)Pengamanan
Produksi dari gangguan OPT, Dapak Perubahan Iklim (DPI) dan Kehilangan hasil
pada saat Panen dan Pascapanen, dan (d) Perbaikan Kelembagaan dan
Pembiayaan. Penerapan ke empat strategi tersebut sampai ditingkat lapang masih
terkendala yang sangat signifikan yaitu: pengawalan intensif dari aparat pertanian
di daerah produksi (Dinas Pertanian, Penyuluh, Pengamat Organisme Pengganggu
Tanaman (POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan lainnya tidak berjalan
sebagaimana yang diharapkan, di mana sebagian kewenangan bidang pertanian
telah dilimpahkan kepada daerah, melalui PP Nomor 38 Tahun 2007.
Hasil identifikasi dan pencermatan yang dilakukan menunjukkan bahwa Program
Nasional dalam rangka peningkatan produksi beras nasional (P2BN) dan
pengembangan komoditas pangan lainnya, tidak terkawal dengan baik di daerah,
akibat pelimpahan sebagian kewenangan bidang pertanian kepada daerah
sebagaimana tertuang dalam PP NO 38 TAHUN 2007, tidak di tindaklanjuti dengan
baik oleh Pimpinan Daerah, sehingga program dan kegiatan tidak terkawal dengan
baik, sebagaimana kita alami pada masa Bimas yang lalu. Hal ini harus menjadi
fokus Pemerintah saat ini dan ke depan.

Kebutuhan penyuluh di seluruh Indonesia sebanyak 72.000 orang dengan asumsi
setiap desa terdapat satu penyuluh. Namun apabila mengacu spesialisasi penyuluh
sesuai dengan bidangnya yaitu penyuluh ahli pertanian, ahli perkebunan maupun
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ahli peternakan, maupun perikanan maka dibutuhkan 103.490 penyuluh. Jumlah
total penyuluh yang ada saat ini sebanyak 47.219 orang terdiri dari penyuluh PNS
26.781 orang dan penyuluh.

Tenaga Harian Lepas (THL) 20.438 orang. Kondisi penyuluh PNS saat ini sebagian
besar berusia mendekati pensiun, pendidikan SMA dan terbatasnya sarana
operasional penyuluh (kendaraan motor). Status penyuluh THL orang saat ini
ingin lebih jelas dengan tuntutan ingin diangkat menjadi PNS. Guna memenuhi
kebutuhan jumlah penyuluh saat ini telah dibina penyuluh swadaya sebanyak
13.156 orang.
2.6. Lahan
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian terkait
dengan lahan adalah sebagai berikut:
2.6.1. Konversi lahan yang tidak terkendali

Keberlanjutan pembangunan tanaman pangan saat ini dihadapkan pada ancaman
serius, yakni luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan
pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif di
depan mata. Kini, lahan sawah lebih menguntungkan (profitable) untuk “ditanami”
real estate, pabrik, infrastruktur dan aktivitas industri lainnya dari pada ditanami
tanaman pangan. Laju konversi lahan sawah mencapai 100 ribu hektar per tahun,
dan hanya mampu diimbangi oleh pemerintah dengan pencetakan 40 ribu hektar
sawah baru setiap tahunnya. Artinya, setiap tahun terdapat 60 ribu hektar sawah
yang menyusut, diantaranya 80% terjadi di wilayah sentra produksi pangan
nasional yaitu Pulau Jawa.

Kementerian Pertanian dalam kurun 2006-2013 hanya bisa mencetak sawah
baru seluas 330 ribu hektar atau seluas 40 ribu ha/tahun. Kemampuan cetak
sawah belum bisa menyamai laju konversi lahan sawah, disebabkan keterbatasan
anggaran yang dimiliki pemerintah. Untuk mencetak satu hektar sawah
dibutuhkan minimal Rp30 juta. Disamping itu, pelaksanaanya sangat tergantung
dari koordinasi Pemda, sulit mencari lokasi cetak sawah, dan sebagian ada klaim
kepemilikan lahan.
Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2015
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2.6.2.

Penurunan kualitas lahan

Sebagian besar lahan pertanian di Indonesia sudah mengalami penurunan kualitas,
bahkan banyak termasuk kategori kritis. Hal ini akibat pemakaian bahan kimia
anorganik berlebihan. Pemakaian pupuk kimia anorganik berlebihan
menyebabkan struktur tanah menjadi padat dan daya dukung tanah bagi
pertumbuhan tanaman menurun.
2.6.3. Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit

Luas penguasaan lahan petani semakin sempit sehingga menyulitkan upaya
peningkatan kesejahteraan petani. Pada tahun 2012, luas penguasaan lahan per
petani yaitu 0,22 hektar dan diperkirakan akan menjadi 0,18 hektar pada tahun
2050. Ini menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani, penyempitan
penguasaan lahan mengakibatkan tidak efisien dalam berusaha tani.
2.6.4. Ketidakpastian status kepemilikan lahan

Status penguasaan lahan oleh petani sebagian besar belum bersertifikat, sehingga
lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan memperoleh kredit Bank. Pesatnya
laju pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya lahan telah membawa implikasi
terhadap pelanggaran tata ruang.
2.6.5. Beternak tidak mempunyai lahan

Selama ini usaha peternakan menggunakan lahan kosong di pemukiman atau lahan
yang dimiliki Tanaman Pangan maupun Perkebunan. Penyebab hal ini karena tidak
ada regulasi seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberikan ruang
untuk peternakan. Akibatnya, sering kawasan peternakan yang mulai maju
usahanya terusir untuk kepentingan pemukiman atau usaha yang lain.
2.7. Regulasi
Pembangunan pertanian berbasis pada pengelolaan sumberdaya alam saat ini
dihadapkan dengan berbagai macam regulasi yang terkait dengan lingkungan.
Selain itu untuk mencapai sasaran yang diharapkan perlu regulasi dan
kelembagaan yang mampu memberikan lingkungan kondusif dan wadah yang
efektif untuk mencapai sasaran. Oleh karena itu, regulasi dan kelembagaan dalam
pembangunan pertanian mutlak diperlukan. Dengan adanya regulasi diharapkan
tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan dari masing-
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masing Kementerian/Lembaga. Di samping itu regulasi juga diperlukan untuk
melindungi pengembangan komoditas usaha di bidang pertanian.

Sektor pertanian memerlukan dukungan agar tercipta iklim kondusif melalui
formulasi kebijakan dan pengamanan kebijakan.

fiskal dan moneter. Namun pada kenyataannya, beberapa kebijakan Pemerintah
yang ditetapkan belum berjalan efektif dan belum berpihak pada sektor pertanian,
seperti Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras yang hanya sedikit di atas
biaya produksi, pengendalian harga penjualan (beras) agar tidak memicu kenaikan
inflasi, pembebasan tarif bea masuk impor beberapa komoditas, serta pencegahan
penyelundupan masuknya produk luar negeri belum maksimal.
Dalam era globalisasi, persaingan pasar untuk produk pangan semakin ketat.
Komoditas impor sering membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih
murah. Hal ini dapat menghancurkan produk pangan domestik. Produk impor
lebih murah dari produk dalam negeri, karena negara eksportir melindungi para
petaninya secara baik dengan berbagai insentif, sehingga mampu menghasilkan
kualitas baik serta kontinuitas pasokan terjamin.
2.8. Permodalan
Permodalan petani merupakan faktor yang mendukung keberhasilan
pengembangan usahatani. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan
mengembangkan skema kredit dengan subsidi suku bunga sehingga suku bunga
lebih rendah seperti Kredit ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit
Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) , Kredit
Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan skema kredit dengan penjaminan seperti
Kredit Usaha rakyat (KUR). Namun demikian skema kredit tersebut belum mampu
mengatasi permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan
kontribusi yang optimal bagi petani. Hal ini disebabkan antara lain sumber dana
sepenuhnya dari Bank dan risiko ditanggung Bank, oleh karena itu perbankan
menerapkan prudential perbankan.

Dampak dari penerapan prudential perbankan dirasakan petani seperti sulinya
akses permodalan, persyaratan yang dianggap rumit dan waktu yang lama, masih
diperlukan jaminan tambahan yang memberatkan petani berupa sertifikat lahan,
terbatasnya sosialasasi dan informasi keberadaan skema kredit serta terbatasnya
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pendampingan dan pengawalan petani yang membutuhkan permodalan dari
perbankan.

Mengacu kepada amanat UU 18/2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani, serta sejalan dengan agenda Nawacita Kabinet Kerja, maka untuk
mengatasi kendala permodalan petani perlu dirancang dan disiapkan Bank
Pertanian. Persiapan dilakukan dengan membuat naskah akademis dan mengkaji
perbagai ketentuan persyaratan mendirikan Bank Pertanian. Dalam hal ini yang
dimaksud Bank Pertanian tidak harus berupa lembaga Bank, namun juga bisa
berupa unit usaha atau aktivitas penyediaan modal bagi petani sesuai dengan
karakteristik pertanian dan petani. Disamping Bank Pertanian, guna
menanggulangi risiko terhadap usahatani, maka perlu dikembangkan dan
diperluas dari model asuransi pertanian yang sedang diuji-cobakan selama ini.
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BAB III
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO
3.1.

Produk Domestik Bruto (PDB)

Pada Tahun 2015, PDB sektor pertanian tumbuh sebesar 3,97%. Pertumbuhan
tersebut berasal dari sub sektor perkebunan (5,08%), disusul dengan sub sektor
peternakan (4,82%), dan sub sektor tanaman bahan makanan (2,95%). Kontribusi
PDB sektor pertanian (di luar perikanan dan kehutanan) terhadap PDB nasional
pada Tahun 2012 tersebut mencapai 11,42%.
Tabel 1.

Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Sektor Pertanian (diluar
Perikanan dan Kehutanan) Tahun 2013-2015

Sektor / Sub Sektor

Pertumbuhan PDB
- Tanaman Pangan
- Tanaman Hortikultura
- Tanaman Perkebunan
- Peternakan
- Jasa Pertanian dan Perburuhan
Kontribusi terhadap PDB Nasional
Sumber: BPS, diolah Pusdatin
*) angka sementara
**)angka sangat sementara
**)angka sangat sangat sementara

3.2.

2013 *(%)
3.85
1.97
0.67
6.15
5.08
5.91
10,42

Tahun
2014
**(%)
3.85
0.06
5.15
5.94
5.52
2.95
10,31

2015 (%)***
3.31
3.48
2.49
3.54
3.09
3.87
10,28

Kesempatan Kerja di Sektor Pertanian dan Non Pertanian

Jumlah tenaga kerja disektor pertanian selama periode 2004-2015 menunjukkan
penurunan dari tahun ke tahun, dari 40,60 juta jiwa tahun 2004 menjadi 37,75 juta
jiwa tahun 2015, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar - 0,96 persen, yang
berarti angkatan kerja yang bergerak di sektor pertanian mengalami penurunan.
Perkembangan tenaga kerja sektor pertanian tahun 2004-2014 dapat dilihat pada
tabel 2 berikut.
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Tabel 2. Penyerapan Tenaga Kerja Nasional Tahun 2004-2015

Sumber: Pusdatin, 2015

Namun demikian sampai saat sektor pertanian masih menjadi tumpuan dalam
penyerapan tenaga kerja. Besarnya angkatan kerja yang bekerja di sektor
pertanian tentu saja memberatkan pertanian primer sehingga diperlukan upaya
semaksimal mungkin untuk menciptakan nilai tambah di luar kegiatan pertanian
primer yang mampu dinikmati oleh rumah tangga tani melalui kegiatan
agroindustri dan pengembangan usaha di perdesaan serta mendorong agar terjadi
transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, bukan
sebaliknya terjadinya limpahan tenaga kerja ke sektor pertanian sebagai akibat
tidak terserap oleh sektor lain, hal ini berpotensi menurunkan produktivitas
tenaga kerja sektor pertanian.
3.3.

Neraca Perdagangan Pertanian

Realisasi neraca perdagangan sektor pertanian (di luar Perikanan dan Kehutanan)
sampai dengan bulan November 2015 mengalami surplus sebesar U$ 12,51 miliar.
Kondisi surplus ini berasal dari perdagangan komoditi perkebunan, sementara
untuk tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan masih mengalami defisit, hal
ini tidak terlepas dari akibat melemahnya kinerja ekspor sebagai dampak situasi
perekonomian dunia yang mengalami perlambatan serta terjadinya berbagai krisis
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ekonomi diberbagai belahan dunia. Keragaan nilai neraca perdagangan pertanian
tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 3. Ekspor-Impor Pertanian Tahun 2012-2015
Tahun
Sub Sektor

Pertanian
Volume (Ton)
- Ekspor
- Impor
- Neraca
Nilai (US$ 000)
- Ekspor
- Impor
- Neraca

2012

30,756,967
23,106,706
7,650,261
33,667,111
16,006,154
17,660,957

2013

33,690,098
21,188,149
12,501,949
30,695,946
14,852,402
15,843,544

Sumber: BPS, diolah Pusdatin (s.d bulan November)

3.4.

2014

2015*)

36,063,443
22,533,937
13,529,506

36,493,242
23,903,733
12,589,509

31,027,942
15,868,091
15,159,851

25,708,064
13,192,825
12,515,239

Investasi Pertanian

Investasi sektor pertanian tahun 2015 baik PMDN maupun PMA, lebih terfokus
pada sub sektor tanaman pangan dan perkebunan, dibandingkan dengan sub
sektor peternakan. Realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2015 (riwulan-III)
masing-masing Rp.9,88 triliun dan U$ 1,44 miliar. Jika dibandingkan dengan
realisasi PMDN dan PMA tahun 2014 pada triwulan yang sama, maka PMDN
mengalami kenaikan sebesar Rp.1,46 triliun (17,34%), sedangkan PMA menurun
sebesar U$ 0,21 miliar (-12,73%). Penurunan ini sebagai akibat menurunnya
investasi asing untuk sub sektor tanaman pangan dan perkebunan. Penurunan ini
karena masih ada sejumlah kendala bagi investor pertanian di Indonesia, salah
satunya adalah persoalan lahan, infrastruktur, dan birokrasi. Namun pemerintah
terus melakukan perbaikan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif
dengan mengidentifikasi dan mencari jalan pemecahan hal-hal yang menjadi
hambatan, agar calon investor tertarik untuk menanaman modal nya di Indonesia.
Perkembangan investasi di Indonesia
tahun 2014-2015
(triwulan-III)
sebagaimana tertera pada tabel berikut.
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Tabel 4. Investasi Pertanian Tahun 2014-2015
Investasi

PMDN (Rp Miliar)
- Pangan
dan
Perkebunan
- Peternakan
PMA (US$ juta)
- Pangan
dan
Perkebunan
- Peternakan

Tahun

2014
Proyek (Unit)
Investasi
313,0
13.357,4
200.0
12.707.1
43.0
350
324
26

650.3
2.237.9
2.207.1

30.8

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

3.5.

2015 (s.d TW III)
Proyek (Unit)
Investasi
448.0
9.876,7
268.0

9.569.5

45

15.0

62.0
446
401

307.2
1.436.1
1.421.1

Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai tukar petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks yang diterima
petani (lt) dengan indeks yang dibayar petani (lb), di mana lt menunjukkan
fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi dan barang yang diperlukan untuk
memperoleh hasil pertanian. NTP dipergunakan untuk mengukur kemampuan
tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam
produksi dan konsumsi rumah tangga. Umumnya NTP dipergunakan sebagai
indikator proksi kesejahteraan petani. Dari angka NTP tahun 2015 sampai dengan
Nopember sebesar 102,92 (2012=100) tersebut menunjukkan bahwa ada sebesar
2,92% dari penghasilan petani yang dapat disimpan setelah memenuhi kebutuhan
berproduksi dan konsumsi rumah tangga. Jika dibandingkan dengan capaian
tahun 2014 sebesar 102,36 maka terjadi peningkatan sebesar 0,56 point (0,55%).
Meskipun Nilai Tukar Petani (NTP) belum dapat menggambarkan kondisi yang
sebenarnya dari kesejahteraan petani, namun NTP sampai saat ini masih
merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. Oleh sebab
itu NTP disebut sebagai salah satu indikator relatif yang menunjukkan tingkat
kesejahteraan petani.
Namun demikian, sebagai alat ukur kesejahteraan, penggunaan asumsi tingkat
produksi yang tetap dinilai kurang relevan karena kuantitas tetap, berarti NTP
tidak mengakomodasi kemajuan produktivitas pertanian, kemajuan teknologi dan
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pembangunan. Karena itu NTP cukup diposisikan sebagai alat ukur untuk
menghitung daya beli penerimaan petani terhadap pengeluaran petani. Dengan
kata lain, bahwa NTP bukan mutlak sebagai ukuran kesejahteraan petani karena
walaupun indeks harga yang diterima petani meningkat dengan berbagai
kebijakan perlindungan harga yang dilakukan Kementerian Pertanian, namun
belum tentu NTP meningkat, karena masih tergantung dengan indeks harga yang
dibayar petani. Keragaan perkembangan NTP selama sepuluh tahun terakhir
dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2004-2015

3.6.

Pendapatan Tenaga Kerja Pertanian

Peningkatan pendapatan petani diukur melalui perbandingan antara Produk
Domestik Bruto (PDB) pertanian sempit dengan jumlah tenaga kerja sektor
pertanian. Pendapatan petani yang berhasil dicapai pada tahun 2015 adalah
sebesar Rp8.600.000,- atau 103,61% dari target kinerja tahun 2015. Perbandingan
target dan realisasi untuk indikator ini tidak dapat digunakan secara langsung
mengingat target ditentukan dengan asumsi PDB tahun 2000 sedangkan realisasi
ditentukan berdasarkan PDB tahun 2010. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat
Statistik (BPS) tentang perubahan tahun dasar PDB berbasis SNA2008, terdapat
perubahan dasar perhitungan PDB tahun 2000 dengan PDB tahun 2010.
Contohnya adalah variabel output pertanian, dimana pada PDB tahun 2000 output
pertanian hanya mencakup output pada saat panen sedangkan pada PDB tahun
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2010 output pertanian mencakup output saat panen ditambah nilai hewan dan
tumbuhan yang belum menghasilkan. Secara umum, terjadi kenaikan pada PDB
tahun 2010 sebesar 6,47% jika dibanding dengan PDB tahun 2000, sehingga hal ini
akan berpengaruh terhadap perhitungan seluruh indikator kinerja yang
menggunakan PDB sebagai ukuran.

Penyesuaian target kinerja tahun 2015 dengan realisasi kinerja tahun 2015 untuk
indikator ini sulit untuk dilakukan, sebab BPS sebagai instansi yang berwenang
dalam mengeluarkan nilai PDB tidak lagi mengeluarkan PDB dengan baseline
tahun 2000. Untuk itu maka disusun asumsi perhitungan PDB berdasarkan PDB
tahun dasar 2000, dengan menggunakan asumsi laju pertumbuhan PDB tahun
dasar 2010 sebesar 3,3% sehingga didapatkan angka realisasi pendapatan petani
(PDB pertanian sempit/jumlah tenaga kerja pertanian) yang dapat dibandingkan
dengan targetnya. Analisis time-series juga dilakukan dengan asumsi yang sama,
sehingga data 6 (enam) tahun terakhir dapat dibandingkan. Perkembangan
pendapatan petani tahun 2010 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Perkembangan Pendapatan Petani Tahun 2010-2015.

Pendapatan petani tahun 2010 hingga tahun 2014 cenderung mengalami
peningkatan. PDB pertanian sempit dibanding total tenaga kerja sektor pertanian
tahun 2010 (baseline PDB 2000) sebesar Rp6.640.000,- per orang dan terus
mengalami peningkatan hingga tahun 2015 menjadi sebesar Rp8.600.000,- per
orang. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan petani dari tahun ke tahun
semakin meningkat, dimana dapat dikatakan bahwa kesejahteraan petani juga
22
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mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Secara rinci perbandingan
antara PDB sektor pertanian sempit dengan jumlah tenaga kerja sektor pertanian
dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4.

Perkembangan PDB sektor pertanian sempit dan tenaga kerja pertanian
2010-2015

PDB sektor pertanian sempit mengalami peningkatan secara konsisten dari
Rp236.866 Miliar pada tahun 2010 menjadi Rp276.109 Miliar pada tahun 2015
sedangkan jumlah penduduk sektor pertanian mengalami tren penurunan dari
35.697.966 orang pada tahun 2010 menjadi 32.100.210 orang pada tahun 2015.
Hal ini berarti bahwa peningkatan pendapatan petani disebabkan oleh PDB sektor
pertanian yang semakin meningkat namun dengan jumlah tenaga kerja sektor
pertanian yang semakin berkurang. Sehingga secara keseluruhan dapat
disimpulkan bahwa dalam 6 (enam) tahun terakhir pendapatan petani mengalami
peningkatan dari waktu ke waktu seiring meningkatnya PDB sektor pertanian
sempit. Namun di lain sisi, jumlah tenaga kerja sektor pertanian justru mengalami
penurunan, dimana jika hal ini terjadi secara berkelanjutan maka dapat
berdampak terhadap PDB sektor pertanian sempit di masa yang akan datang.
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BAB IV
CAPAIAN PRODUKSI 7 (TUJUH) KOMODITAS STRATEGIS KEMENTERIAN
PERTANIAN
apaian produksi tujuh komoditas trategis pertanian tahun 2004-2014,
berdasarkan angka tetap Angka Tetap (ATAP) BPS, sedangkan tahun 2015
untuk komoditas padi, jagung, kedelai menggunakan ramalan Angka Ramalan-II
(ARAM II) BPS, gula dan daging sapi berdasarkan Angka Sementara (ASEM), cabai
dan bawang merah berdasarkan Angka Prognosa.

Bila dilihat dari aspek ketahanan pangan, kondisi pangan strategis nasional selama
tahun 2015 relatif baik. Hal ini ditunjukan dari capaian kinerja pangan strategis
yang meningkat signifikan dibandingkan tahun 2014. Bahkan produksi padi,
jagung, dan kedelai meningkat sekaligus dalam waktu yang bersamaan yang belum
pernah terjadi selama ini. Peningkatan produksi khususnya padi tahun 2015
menyebabkan Indonesia tidak mengimpor beras dalam jumlah yang besar seperti
tahun-tahun sebelumya. Di samping itu, kinerja produksi gula, daging sapi, cabai
dan bawang merah menunjukkan hasil yang positif. Capaian produksi komoditas
pangan strategis disampaikan sebagai berikut:
4.1.

Padi

Produksi padi selama periode 2004-2015 cenderung meningkat, dengan rata-rata
pertumbuhan 2,90%. Produksi padi tahun 2015 (ARAM-II), BPS sebesar 74,99 juta
ton GKG merupakan produksi tertinggi selama sepuluh tahun terakhir. Peningkatan
produksi bersumber dari peningkatan produktivitas 1,54 ku/ha atau naik 3,00% dan
kenaikan luas panen seluas 380,87 ribu hektar (2,76%). Produksi padi ini setara
beras 42,97 juta ton dan bila dihitung kebutuhan konsumsi beras 33,30 juta ton,
maka neraca beras mencapai surplus 9,67 juta ton yang tersebar di pedagang,
gudang penggilingan, dan dimasyarakat. Capaian tersebut bila dibandingkan
dengan tahun 2014, naik 4,15 juta ton (5,85%). Peningkatan produksi sebesar
4,15 juta ton GKG, apabila diperhitungkan capaian tersebut mampu memberikan
kontribusi ekonomi sekitar Rp24,28 triliun. Keragaan luas panen dan produksi
padi sebagaimana tertera dalam Gambar berikut.
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Gambar 5. Luas Panen dan Produksi Padi 2004-2015 (ARAM-II)
Realisasi produksi padi tahun 2015 ini lebih tinggi dibandingkan dengan target.
Dibandingkan target produksi padi di tahun 2019 sebesar 82,1 juta ton GKG,
capaian produksi padi di tahun 2015 sudah mencapai 91,34%. Dengan capaian
produksi padi tahun 2015 yang melebihi dari target tahun 2015, bisa dikatakan
bahwa target produksi tahun 2019 optimis akan dapat terlampaui. Untuk itu,
kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2015 harus terus dipertahankan dan
bahkan ditingkatkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja produksi padi tidak terlepas dari komitmen
pimpinan yang tinggi dalam pelaksanaan strategi, program kerja maupun kegiatan
yang berhubungan dengan produksi padi. Selain itu, faktor yang cukup signifikan
mempengaruhi pencapaian kinerja produksi padi ini adalah dikeluarkannya
kebijakan tentang upaya khusus (UPSUS) percepatan swasembada dan
peningkatan produksi komoditas strategis.
4.2.

Jagung

Rata-rata pertumbuhan produksi jagung tiap tahun 2004 – 2015 ARAM-II berkisar
5,65 persen. Capaian produksi tahun 2015 (ARAM-II),BPS sebesar 19,83 juta ton
26
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pipilan kering. Produksi jagung ini merupakan produksi tertinggi selama lima
tahun. Capaian tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2014, naik sebesar 825
ribu ton (4,34%). Peningkatan produksi terjadi karena peningkatan produktivitas
sebesar 1,85 ku/ha (3,37%) dan kenaikan luas panen seluas 22,61 ribu hektar
(0,59%). Keragaan luas panen dan produksi sebagaimana tertera dalam Gambar
6.

Gambar 6. Perkembangan Produksi dan Luas Panen Jagung Tahun 20042015
Meskipun luas panen jagung selama 6 (enam) tahun terakhir mengalami
penurunan dari 4,13 juta Ha pada tahun 2010 menjadi 3,86 juta Ha pada tahun
2015, produksi meningkat karena pengaruh peningkatan produktivitas. Produksi
jagung pada tahun 2010 sebesar 18,33 juta ton mengalami meningkat sebesar 1,5
juta ton pada tahun 2015 menjadi 19,83 juta ton. Produktivitas jagung meningkat
dari 44,36 Ku/Ha pada tahun 2010 menjadi 51,39 Ku/Ha pada tahun 2015 atau
memberikan kontribusi terhadap produksi Jagung. Luas panen yang tidak
meningkat antara lain disebabkan oleh alih fungsi lahan sekitar 100.000 Ha per
tahun, degradasi lahan, kerusakan infrastruktur terutama jaringan irigasi,
ketersediaan input produksi (terutama pupuk dan benih) di tingkat petani,
keterbatasan tenaga kerja, rendahnya kualitas produk, dampak perubahan iklim
yang menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian iklim ekstrim
seperti banjir dan kekeringan, serta lemahnya kelembagaan petani, meliputi
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kelembagaan permodalan, pemasaran input maupun produksi petani, penyuluhan
serta informasi lainnya.
4.3. Kedelai
Produksi kedele beberapa tahun terakhir (2004-2015 ARAM-II, BPS) fluktuatif.
Pada gambar menunjukkan produksi kedele tertinggi dicapai pada tahun 2015,
yaitu sebesar 983 ribu ton biji kering. Peningkatan produksi kedelai ini merupakan
peningkatan tertinggi dari rerata lima tahun terkhir. Peningkatan produksi kedelai
terjadi karena kenaikan luas panen seluas 9,16 ribu hektar (1,49%) dan kenaikan
produktivitas sebesar 0,22 ku/ha (1,42%). Sejalan dengan peningkatan jumlah
penduduk dan kebutuhan industri, produksi kedelai ke depan harus ditingkatkan lagi
dan fokus dikembangkan pada lokasi yang mempunyai keunggulan komparatif
untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Keragaan luas panen dan produksi
sebagaimana tertera dalam Gambar 7.

Gambar 7. Perkembangan Produksi dan Luas Panen Kedelai Tahun 2004-2015

Dalam mendukung peningkatan produksi tahun 2015, Kementerian Pertanian
telah menetapkan Upaya Khusus (Upsus) pencapaian swasembada berkelanjutan
padi dan jagung serta swasembada kedelai melalui kegiatan rehabilitasi jaringan
irigasi tersier dan kegiatan pendukung lainnya, antara lain: pengembangan
jaringan irigasi, optimasi lahan, Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman
Terpadu (GP-PTT), Optimasi Perluasan Areal Tanam Kedelai melalui Peningkatan
Indeksi Pertanaman (PAT-PIP Kedelai), Perluasan Areal Tanam Jagung (PAT
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Jagung), penyediaan sarana dan prasarana pertanian (benih, pupuk, pestisida, alat
dan mesin pertanian) dan pengawalan/pendampingan.
4.4.

Gula

Produksi gula selama periode 2004-2015 fluktuatif. Angka Sementara produksi gula
tahun 2015 sebesar 2,497 juta ton atau menurun sebesar 3,15% dibandingkan
tahun 2014 sebesar 2,579 juta ton.
Beberapa hal yang menyebabkan tidak
tercapainya target produksi gula pada tahun 2015 antara lain : (1) Terjadinya
konversi lahan tebu ke non tebu; (2) Ketersediaan benih tebu bermutu yang masih
kurang sesuai dengan kebutuhan petani baik dari segi jumlah, waktu, maupun
ketepatan varietas; (3) Teknik budidaya usahatani tebu yang masih belum
sepenuhnya baik dalam rangka menghasilkan tebu yang manis, bersih, dan segar
(MBS); dan (4) Proses penggilingan tebu petani yang sebagian beralih dari gula
kristal putih menjadi gula merah dikarenakan cukup tingginya harga gula merah.
Selain itu kondisi sebagian besar mesin pabrik gula sudah tua yang berdampak
pada rendahnya rendemen tebu dan kurang efisien. Keragaan luas areal dan
produksi sebagaimana tertera dalam Gambar 8.
Perkembangan Luas Areal dan Produksi Gula, Tahun 2004-2015* (Asem)
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Gambar 8. Perkembangan Luas Areal
dan Produksi Gula Tahun 2004-2015
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381.786

396.440

428.401

436.504

422.935

454.111

451.788

451.255

469.227

477.122

461.732

Produksi (Ton) 2.051.64 2.241.74 2.307.02 2.448.14 2.668.42 2.580.08 2.214.48 2.228.25 2.591.68 2.551.02 2.579.17 2.497.00

Salah satu hal penting yang perlu diprioritaskan pada masa mendatang adalah
dukungan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas tebu
dan rendemen gula. Tiga komponen teknologi telah diidentifikasi sebagai faktor
penentu produksi gula, yaitu penggunaan varietas unggul, penataan varietas,
pemupukan, disertai penerapan teknologi budidaya lainnya, yang pelaksanaannya
dilakukan secara bersamaan pada saat pelaksanaan bongkar ratoon. Penerapan
paket teknologi tersebut diproyeksi dapat meningkatkan produktivitas 20-45% dari
produktivitas eksisting dan meningkatkan rendemen menjadi rata-rata 8,5 - 9%.
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4.5.

Daging Sapi

Daging sapi dan kerbau merupakan salah satu komoditas strategis dalam Renstra
Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 yang ditingkatkan produksinya, sehingga
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan daging nasional. Produksi daging sapi dan
kerbau tahun 2015 telah memenuhi target jangka menengah Renstra Kementerian
Pertanian 2015-2019. Dari target 0,548 juta ton karkas (setara 0,436 juta ton meat
yield), tercapai 0,556 juta ton daging (karkas) yang setara dengan 0,4445 ton meat
yield (100,11%) atau dapat dikatakan sangat berhasil, seperti ditunjukan pada
Gambar 9.

Gambar 9. Capaian Kinerja Produksi Daging Sapi dan Kerbau Tahun 2010-2015

Capaian kinerja produksi daging sapi dan kerbau 2010-2015 meningkat. Produksi
daging sapi dan kerbau tahun 2010 sebesar 91,73% menjadi 100,11% pada tahun
2015. Capaian kinerja tahun 2015 menjadi capaian terbaik dalam kurun waktu 6
(enam) tahun terakhir. Produksi tahun 2010 mencapai 377.900 ton meningkat
menjadi 444.500 ton pada tahun 2015.

Pada Gambar 9 tampak bahwa terjadi penurunan trend target produksi daging sapi
dan kerbau yang dimulai tahun 2013. Kebijakan tersebut ditempuh setelah
diterbitkannya data populasi hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 (ST13) sebagai
basis data, dengan parameter teknis hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah dan
Kerbau/PSPK tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS serta survey karkas pada tahun
2012 yang dilakukan oleh IPB dalam penghitungan meat yield. Selain itu dalam
penghitungan target produksi tahun-tahun berikutnya juga mempertimbangkan:
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1) Kebijakan penganggaran (menurun rata-rata 23% periode 2012-2014);
2)belum optimalnya dukungan kementerian/lembaga lain terhadap tata niaga sapi
dan daging sapi dari daerah produsen ke konsumen (sarana dan prasarana
transportasi, iklim usaha dan regulasi); dan 3) penurunan konsumsi daging sapi
dan kerbau dari 1,99 kg/kapita/tahun (2011) menjadi 1,79 kg/kapita/tahun
(2012).
4.6.

Cabai

Peningkatan produksi juga terjadi untuk komoditas sayuran, untuk aneka cabai
(cabai merah dan cabai rawit) selama periode 2004-2015 baik produksi maupun
luas panen menunjukkan trend yang meningkat setiap tahunnya. Produksi cabai
tahun 2015 (Angka Pronogsa) sebesar 1,96 juta ton naik sebesar 4,82%
dibandingkan dengan tahun 2014. Perkembangan produksi cabai beberapa tahun
terakhir dapat dilihat dalam Gambar 10.

Perkembangan Luas Panen dan Produksi Cabe, Tahun 2004-2015
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Gambar 10. Perkembangan Luas Panen dan Produksi cabai tahun 2004-2015.

Peningkatan produksi tersebut dilaksanakan melalui upaya (1) mengurangi
fluktuasi produksi dan ketergantungan terhadap musim melalui kegiatan
(a)perencanaan produksi sesuai agroklimat, dan (b) menambah sentra produksi di
luar Pulau Jawa, (2) pengelolaan surplus produksi melalui kegiatan (a)pengolahan,
(b) memperpanjang masa simpan.
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4.7.

Bawang Merah

Produksi bawang merah tahun 2004-2015 fluktuatif. Namun demikian capaian
produksi tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.
Produksi bawang merah tahun 2015 (Angka Pronogsa) sebesar 1,25 juta ton atau
naik 1,60% dibandingkan tahun 2014. Capaian produksi tersebut bila
dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi domestik sebesar 947 ribu ton, yang
berarti surplus 313 ribu ton. Kondisi surplus bawang merah ini sebagian (1.500
ton) telah diekspor ke luar negeri. Perkembangan produksi daging sapi selama
sepuluh tahun terakhir tertera dalam Gambar 11.

Perkembangan Luas Panen dan Produksi Bawang Merah, Tahun 2004-2015
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Gambar 11. Perkembangan Luas Panen dan Produksi Bawang Merah Tahun 20042015

Adapun upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan
produksi bawang merah dilakukan melalui: (1) mengurangi ketergantungan
produksi terhadap musim melalui kegiatan (a) produksi off-season di sentra
utama dan (b) menambah sentra produksi di luar Pulau Jawa, (2) meningkatkan
produksi, produktivitas, dan daya saing melalui kegiatan (a) memperluas kapasitas
produksi di sentra yang sudah ada untuk ekspor, (b) menambah sentra produksi di
luar Pulau Jawa untuk tujuan ekspor, dan (c) meningkatkan produktivitas melalui
penerapan good agriculture practices (GAP), dan (3) pengelolaan surplus produksi
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melalui kegiatan (a) meningkatkan industri pasca panen dan pengolahan hasil,
(b)meningkatkan usia simpan dan (c) meningkatkan ekspor.

Di samping itu, untuk memperkecil fluktuasi harga cabai dan bawang merah di
tingkat konsumen diperlukan intervensi pasar oleh pemerintah melalui Bulog
dengan cara membeli langsung ke petani dan dijual ke sentra konsumen, sehingga
rantai tata niaga diperkecil dari 7-8 rantai menjadi 3-4 rantai dan disparitas harga
ditingkat konsumen dengan produsen diperkecil. Di samping itu ditetapkan
kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP).
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BAB V
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
5.1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kegiatan utama sub sektor tanaman pangan Tahun 2015, meliputi kegiatan:
1) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, 2) Pengelolaan Produksi Tanaman
Aneka Kacang dan Umbi, 3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih, 4) Penanganan
Pascapanen, 5) Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI),
6)Pengembangan Peramalan Serangan OPT (BBPOPT Jatisari), 7) Pengembangan
Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian
(BBPPMBTPH Cimanggis), dan 8) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.
5.1.1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dan Aneka Kacang dan Umbi

Gambar 12. Mentan Melakukan Panen di Lokasi GPPTT Padi

dilaksanakan pada periode tahun sebelumnya.

Gerakan Penerapan Pengelolaan
Tanaman Terpadu (GP-PTT)
merupakan kegiatan peningkatan
produktivitas berdasarkan pola
kawasan dengan luasan yang
memenuhi skala ekonomi dan
terintegrasi dari hulu sampai
hilir.
GP-PTT
merupakan
penyempurnaan dari Sekolah

Lapangan Pengelolaan Tanaman
Terpadu (SL-PTT) yang telah

Kegiatan GP-PTT tahun 2015 dialokasikan untuk komoditas padi seluas 350.000
ha di 194 kabupaten/kota pada 31 provinsi, jagung 102.000 ha di 166
kabupaten/kota pada 26 provinsi (35.000 ha melalui anggaran APBN dan 67.000
ha dari hasil refocusing APBN 2015), dan kedelai 350.000 ha di 210
kabupaten/kota pada 29 provinsi.
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Capaian realisasi tanam GP-PTT padi mencapai seluas 325.588 Ha (93,03%) dan
realisasi anggaran sebesar Rp1.045.011.276.194,- (99,07%). Capaian produktivitas
GP-PTT padi tahun 2015 sebesar 64,53 Ku/Ha, apabila dibandingkan dengan
target sebesar 65,00 Ku/Ha, produktivitas GP-PTT padi mencapai 99,28%.
Pelaksanaan GP-PTT tahun 2015 dihadapkan dengan adanya musim kemarau
panjang / El-Nino, sehingga jadwal tanam banyak yang pergeseran (mengalami
mundur tanam).

Sementara realisasi panen GP-PTT padi mencapai 108.849 ha, dengan
produktivitas 64,89 ku/ha (99,83%) dari target produktivitas GP-PTT padi 65
ku/ha, dan 706.371 ton GKG. Capaian realisasi tanam GP-PTT jagung mencapai
seluas 97.299 Ha (95,39%), dan realisasi anggaran Rp220.829.500.000 (99,89%).
Capaian produktivitas GP-PTT jagung tahun 2015 sebesar 63,62 Ku/Ha, apabila
dibandingkan dengan target sebesar 60,00 Ku/Ha, produktivitas GP-PTT jagung
mencapai 106,03%.

Realisasi tanam pelaksanaan GP-PTT kedelai sampai bulan Januari 2016 mencapai
285.383,67 ha (81,54%), luas panen 195.231 ha, produktivitas 15,74 ku/ha dan
produksi 307.323 ton. Adapun sisa kegiatan yang belum dilaksanakan sampai
akhir Desember 2015 seluas 22.849 ha dan direncanakan tanam pada bulan
Januari sampai Maret 2016
Tabel 5. Realisasi GP-PTT Padi, Jagung, dan Kedelai Tahun 2015
No.
1
2
3

Kegiatan
GP-PTT Padi
GP-PTT Jagung
GP-PTT Kedelai

Rencana
(Ha)
350.000
102.000
350.000

Realisasi
(Ha)
325.588
97.299
285.384

(%)
93,03
95,39
81,54

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, 2015

Belum tercapainya produktivitas GP-PTT padi inbrida kawasan dikarenakan
pertanaman GP-PTT padi inbrida kawasan lebih banyak yang berada di lahan sub
optimal dibandingkan dengan GP-PTT padi inbrida non kawasan dan GP-PTT padi
hibrida non kawasan. Ada 22,85% pertanaman GP-PTT padi inbrida kawasan yang
berada pada lahan sub optimal, sedangkan pertanaman GP-PTT padi inbrida non
kawasan hanya 17,96% yang berada pada lahan sub optimal, sementara untuk
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pertanaman GP-PTT padi hibrida non kawasan hanya 7,78% yang berada pada
lahan sub optimal.
5.1.2. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih
(a) Pengembangan Seribu Desa Mandiri Benih

Sesuai dengan Nawacita, dan RPJMN 2015-2019 telah dicanangkan pengembangan
seribu desa mandiri benih dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan
penangkar benih di pedesaan, sehingga dapat mengatasi kebutuhan benih yang
berkualitas dan tepat waktu di lokasi.

Untuk mendukung program tersebut,
pada
tahun
2015 dialokasikan
kegiatan pengembangan seribu desa
mandiri benih yang bersumber dari
anggaran APBN-P TA.2015 DIPA Ditjen
PSP sebanyak 1.000 unit/desa (seluas
10.000 ha @ 10 ha per unit) di 32
provinsi.

Pengembangan seribu desa mandiri
benih diprioritaskan pada komoditas
Gambar 13. Mentan bersama sejumlah pejabat
padi dengan luasan tiap unit seluas 10
terkait serta masyarakat melakukan kegiatan
ha yang dilaksanakan oleh penangkar
tanam benih padi dalam Kunjungan Kerja di
Desa Noelbaki, Kupang, Nusa Tenggara
benih dengan komponen bantuan tiap
Timur, 5 Februari 2015
unit berupa: sarana produksi (benih
sumber
dan
pupuk),
sarana
pengolahan benih, dan bangunan lantai jemur. Realisasi tanam kegiatan ini seluas
6.971 ha (69,71%).
(b) Perbanyakan Benih Sumber

Dalam rangka menyediakan benih sumber sebagai bahan untuk perbanyakan
benih sebar (ES), dilaksanakan kegiatan perbanyakan benih sumber yang
dialokasikan seluas 411 ha pada Balai Benih Tanaman Pangan Dinas Pertanian
Provinsi di 32 provinsi. Hasil perbanyakan benih sumber tersebut diedarkan
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kepada pengguna, baik penangkar benih, maupun
memperbanyak benih kelas berikutnya (benih sebar/ES).

produsen lain untuk

Realisasi perbanyakan benih sumber tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai)
seluas 384 ha (93,67%), dengan rincian padi 197 ha (91,98%), jagung 22 ha
(91,67%) dan kedelai 166 ha (94,86%).
(c ) Pemberdayaan Penangkar Benih

Kegiatan pemberdayaan penangkar
benih tahun 2015 dialokasikan
sebanyak 175 unit (seluas 6.250 ha)
di
31
provinsi,
terdiri
dari
pemberdayaan penangkar benih padi
75 unit (3.750 ha @ 50 ha per unit)
dan penangkar benih kedelai 100 unit
(2.500 ha @ 25 ha per unit). Alokasi
tersebut dengan mempertimbangkan

kondisi lapangan dan kemampuan
daerah, serta adanya kemarau
panjang/El-nino, direvisi menjadi 158 unit (seluas 5.675 ha), terdiri dari padi 69
unit (3.450 ha) dan kedelai 89 unit (2.225 ha). Realisasi tanam kegiatan seluas
3.843 ha atau mencapai 67,72%, dengan rincian padi 2.486 Ha (66,29%) dan
kedelai 1.375 Ha (55,00%).
Gambar 14. Benih Padi

(d) Bantuan Benih Padi Inbrida dan Jagung Hibrida

Pada tahun 2015 dialokasikan kegiatan bantuan benih padi inbrida dan jagung
hibrida yang bersumber dari anggaran APBN-P TA.2015 DIPA Ditjen PSP. Bantuan
benih padi inbrida dialokasikan sebanyak 65.000 ton untuk mendukung kegiatan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) seluas 2,60 juta ha, dan jagung hibrida
15.000 ton untuk mendukung perluasan areal tanam seluas 1 juta ha.
Realisasi penyaluran bantuan benih, untuk padi inbrida sebanyak 45.478 Ton dan
realisasi jagung hibrida sebanyak 13.965 ton (93,1%).
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(e) Regulasi Sertifikasi Benih
Dalam
rangka
mencukupi
kebutuhan benih bersertifikat
kedelai yang selama ini masih
sulit dipenuhi karena sifat dan
karakteristik
kedelai
yang
berbeda dengan benih lainnya
terutama kelas benih sebar (ES),
maka pada tahun 2015 telah
dilakukan perubahan peraturan
dalam perbanyakan benih kelas

ES yang dituangkan melalui
Keputusan Menteri Pertanian
Nomor: 354/HK.130/C/05/2015
tentang Pedoman Teknis Produksi Benih Bina Tanaman Pangan.
Gambar 15. Mentan Mencanangkan Desa Mandiri
Benih di Merauke

Dalam Kepmentan yang baru tersebut, benih sebar kedelai dapat digandakan dari
semula hanya 2 kelas yaitu BR-1 dan BR-2, menjadi 4 kelas, yaitu BR-1, BR-2, BR-3,
BR-4. Melalui perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan
benih kedelai dilapangan dengan tetap memenuhi standar kualitas mutu benih.
(f) Penggunaan Benih Varietas Unggul Bersertifikat
Salah satu faktor penting peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pengan
adalah penggunaan benih varietas unggul bermutu/bersertifikat. Oleh sebab itu,
maka tingkat penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat merupakan salah
satu indikator penting dalam mendukung keberhasilan peningkatan produksi.

Sampai dengan bulan Oktober 2015, penggunaan benih varietas unggul
bersertifikat kelas Benih Sebar (BS) yang digunakan oleh petani, untuk padi
sebanyak 64.256 ton setara luas 2,570 juta ha, jagung 20.750 ton setara luas 1,383
juta ha dan kedelai 4.862 ton setara luas 97 ribu ha. Penggunaan benih tersebut,
bila dibandingkan dengan total penggunaan benih/luas tanam pada periode yang
sama, untuk padi mencapai 27,22%, jagung 34,33% dan kedelai 19,57%.

Rendahnya tingkat penggunaan benih varietas unggul bersertifikat kedelai
dibanding padi dan jagung disebabkan kurangnya minat petani menanam benih
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kedelai bersertifikat, serta kelangkaan benih kedelai bersertifikat di lapangan yang
sesuai dengan kebutuhan petani baik varietas maupun waktu tanam. Komponen
yang digunakan dalam menghitung penggunaan benih varietas unggul
bersertifikat, berasal dari benih di pasar bebas (swadaya petani), dari bantuan
pemerintah, bantuan Cadangan Benih Nasional dan Subsidi Benih.
5.1.3. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan
Dalam mendukung peningkatan penanganan pascapanen tanaman pangan untuk
menurunkan susut hasil dan meningkatkan mutu hasil dilaksanakan kegiatan
penanganan pascapanen. Pada tahun 2015 dialokasikan bantuan sarana
pascapanen padi, jagung dan kedelai sebanyak 6.892 unit (212 unit dari APBN
Ditjen TP dan 6.680 unit APBN-P 2015 Ditjen PSP).
Jenis bantuan sarana pascapanen
dari DIPA Ditjen TP terdiri dari:
corn sheller 132 unit, flat bed
dryer + bangunan 35 unit, corn
combine harvester 15 unit,
vertical dryer jagung + crusher +
bangunan 29 unit dan power
thresher multiguna 1 unit.

Sedangkan dari APBN-P DIPA
Ditjen PSP terdiri dari: combine
harvester padi kecil 2.790 unit, vertical dryer padi + bangunan/ rehab 170 unit,
corn sheller 2.000 unit, vertical dryer jagung + bangunan/ rehab 220 unit, dan
power thresher multiguna 1.500 unit.
Gambar 16. Pascapanen dengan Power Thresher

Sampai dengan Oktober 2015, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang
(BASTB) telah disalurkan sebanyak 5.631 unit (81,70%) terdiri dari 148 unit
APBN Refocusing (69,81%), dan 5.483 unit APBN-P (82,08%).
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5.1.4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan
DPI
Upaya pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tahun
2015 menunjukan keberhasilan. Salah satu tolak ukur keberhasilan penanganan
OPT adalah dari penurunan luas tanaman yang terkena serangan OPT.

Pertanaman padi tahun 2015 (Januari-Oktober 2015) yang terkena OPT seluas
323 ribu ha, lebih rendah 75.794 ha (18,98%) dari tahun 2014 (399.273 ha). Luas
serangan OPT pada tanaman jagung juga mengalami penurunan 2.761 ha
(13,64%) dari tahun 2014 (20.242 ha), pada tahun 2015 menurun hanya seluas
17.481 ha. Demikian juga kedelai, yang terkena OPT mengalami penurunan 2.944
ha (33,93%) dari 8.676 ha pada tahun 2014, tahun 2015 menurun hanya seluas
5.733 ha.

Gambar 17. Gerakan Pengendalian OPT Padi di Kecamatan Ambalawi
Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat

Selain penurunan luas tanaman yang terkena serangan OPT, dalam rangka
pengamanan produksi padi dari gangguan serangan OPT, dilaksanakan kegiatan
Pemantapan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPPHT) dengan target
seluas 3.485 Ha dengan alokasi anggaran Rp5.755.325.000,-. Realisasi pelaksanaan
kegiatan mencapai seluas 3.570 Ha (97,62%), dan realisasi anggaran
Rp5.630.895.000,- (97,84%). Selain itu, melalui APBN-P TA.2015 terdapat
tambahan alokasi kegiatan PPPHT seluas 3.965 Ha dengan anggaran
Rp6.286.775.000,-. Realisasi mencapai seluas 3.650 Ha (92,06%), dan realisasi
anggaran Rp5.434.765.000,- (86,45%).
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Gambar 18. Pemasangan Perangkap Tikus dengan Metode Trap Barrier System (TBS)
di Kabupaten Pidie, Aceh

Terkait munculnya fenomena perubahan iklim yang terjadi pada tahun 2015,
tindakan antisipasi dan penanganan dampak perubahan iklim (banjir dan
kekeringan) dilaksanakan melalui kegiatan Penerapan Penanganan Dampak
Perubahan Iklim (PPDPI) dengan target seluas 100 ha dengan alokasi anggaran
Rp347.800.000,-. Sampai dengan Desember 2015 terealisasi seluas 80 Ha (80%),
dan realisasi anggaran Rp278.240.000,- (80,00%). Selain itu, terdapat tambahan
alokasi kegiatan PPDPI seluas 150 Ha melalui dana APBN-P TA.2015 dengan
anggaran Rp521.700.000,-. Sampai dengan Desember 2015 terealisasi seluas 120
Ha (80%), dan realisasi anggaran Rp417.360.000,- (80,00%). Pelaksana PP-DPI
adalah kelompok tani alumni Sekolah Lapangan Iklim (SLI) atau kelompok tani
yang memiliki anggota alumni SLI, memiliki lahan minimal 10 ha di daerah rawan
banjir/kekeringan pada satu hamparan.
5.2.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman
Hortikultura Berkelanjutan

Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2015 telah diamanahkan untuk
melaksanakan pembangunan hortikultura di Indonesia melalui
Program
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan,
mencakup pengembangan komoditi buah, florikultura, sayuran dan tanaman obat
beserta pengembangan sistem perbenihan, sistem perlindungan hortikultura, dan
dukungan manajemen teknis.
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Dukungan dana pembangunan hortikultura bersumber dari APBN yang
dialokasikan melalui Kementerian Pertanian. Selanjutnya, Direktorat Jenderal
Hortikultura memiliki kebijakan mengalokasikan anggaran tersebut menjadi dana
dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Dukungan dana dekonsentrasi
dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung berupa pengembangan
sistem perbenihan, pengembangan sistem perlindungan dan dukungan
manajemen. Sedangkan dana tugas pembantuan dialokasikan untuk pelaksanaan
kegiatan teknis budidaya dan pascapanen yang dilakukan oleh daerah
(provinsi/kabupaten/kota), serta kegiatan dukungan manajemen.
Mengacu pada sasaran utama Kementerian Pertanian, maka sasaran umum yang
akan dicapai Direktorat Jenderal Hortikultura pada periode 2015-2019 adalah
Peningkatan produksi dan mutu hortikultura serta perbaikan sistem usaha
hortikultura yang diproduksi secara ramah lingkungan dalam rangka mendukung
peningkatan industri hortikultura, diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah,
daya saing, ekspor dan subtitusi impor; Peningkatan kesejahteraan petani,
pemenuhan kebutuhan dalam negeri, serta pengendalian laju inflasi nasional yang
disebabkan oleh cabai, bawang merah dan jeruk.
Oleh karena itu, pengembangan hortikultura nasional difokuskan pada 3 (tiga)
komoditi utama yaitu aneka cabai, bawang merah dan jeruk. Dengan sasaran
terpenuhinya sebagian besar konsumsi cabai, bawang merah dan aneka produk
hortikultura di dalam negeri.

Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 dalam rangka mewujudkan sasaran
pengembangan hortikultura adalah “Terpenuhinya kebutuhan sebagian besar
konsumsi cabai, bawang merah, jeruk dan aneka produk hortikultura
lainnya dalam negeri dan Program pengembangan hortikultura Direktorat
Jenderal Hortikultura tahun 2015-2019 adalah: “Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan”. Pencapaian program tersebut
diimplementasikan ke dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Eselon II
lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Berikut adalah 6 (enam) kegiatan utama
yang dilakukan pada tahun 2015 yaitu: 1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Produk Buah Ramah Lingkungan; 2) Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Produk Florikultura
Ramah Lingkungan; 3) Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan; 4)
Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura; 5) Pengembangan Sistem
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Perlindungan Hortikultura Ramah Lingkungan; 6) Dukungan Manajemen dan
Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura.
5.2.1.

Upaya Khusus (UPSUS) untuk Meningkatkan Produksi Cabai dan
Bawang Merah

Gambar 19. Komoditas Cabe dan Bawang

Kementerian Pertanian pada tahun
2015 melakukan terobosan kebijakan
dalam upaya peningkatan produksi
cabai dan bawang merah. Terobosan
dilakukan melalui: (1) memperbaiki
aspek kebijakan, (2) pengembangan
infrastruktur, (3) pembenahan aspek
kegiatan on-farm dan pascapanen,
serta (4) penanganan pasar cabai dan
bawang merah.

Gambar 20. Kebijakan Upsus Cabai-Bawang Merah 2015
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Hasil dari Upsus cabai-bawang merah adalah: (1) luas panen cabai naik 8,92%; (2)
luas panen bawang merah naik 4,39%; (3) produksi cabai naik 7,41%; (4)
produksi bawang merah naik 2,51%; (5) harga komoditas cabai dan bawang
merah di pasar yang stabil; (6) nilai ekspor cabai naik 14,96%; dan (7) nilai ekspor
bawang merah naik 116,42%.

Gambar 21. Perkembangan Produksi Cabai dan Bawang Merah 2010-2015

GTCK Sebagai Solusi Kelangkaan Bawang Merah pada Musim Hujan

Gerakan Tanam Cabai dan Bawang Merah di Musim Kering (GTCK) dilaksanakan
dalam bentuk fasilitasi pemerintah melalui dana APBN dengan penggunaan irigasi
hemat air, khususnya untuk kawasan pertanaman cabai di 158 kabupaten/kota, di
30 provinsi dengan tujuan: 1) mendorong pengembangan cabai dan bawang
merah di daerah sentra dan di luar sentra, 2) pemasyarakatan teknologi irigasi
hemat air/tetes (pada cabai), 3) demplot penanaman cabai saat musim
kering/kemarau, 4) sebagai kemandirian wilayah untuk pengembangan bawang
merah dan 5) fasilitasi investasi usahatani.
Musim kering tahun 2015 diperkirakan BMKG akan berakhir di Bulan OktoberNovember 2015. Fasilitasi irigasi hemat air dirancang untuk digunakan secara
multi years. Tahapan pelaksanaan GTCK sampai dengan bulan Oktober 2015 pada
umumnya dalam proses pengumuman pemenang lelang, pengadaan barang,
dropping barang ke petani dan sebagian kecil sudah dilaksanakan di beberapa
kabupaten seperti Kab. Situbondo, Bondowoso, Kupang dan lain-lain.
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Gambar 23. Lokasi GTCK dengan Penggunaan Irigasi Sederhana di Kab Kupang NTT

5.2.2. Peningkatan Produksi Komoditas Utama Buah-buahan (Jeruk, Durian,
Manggis, Mangga Dan Salak)
Komoditas hortikultura merupakan kelompok komoditas pertanian yang sangat
beragam, mempunyai nilai ekonomi dan permintaan pasar yang tinggi. Sesuai
dengan SK Menteri Pertanian Nomor : 511/Kpts/PD310/9/2006, komoditas
binaan mencakup 323 jenis komoditas yang terdiri dari: 60 jenis buah-buahan, 80
jenis komoditas sayuran, 66 jenis komoditas tanaman obat dan 117 jenis
komoditas florikultura. Adapun komoditas hortikultura unggulan yang mendapat
perhatian utama pada level nasional setelah cabai dan bawang merah adalah:
jeruk, manggis, durian, mangga, salak, kentang, anggrek dan krisan.
Produksi hortikultura unggulan nasional lainnya selama tahun 2014 dan 2015
berfluktuasi, seperti dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 6. Capaian Produksi Komoditas Hortikultura Unggulan Tahun 2014 dan 2015
Produksi
Pertumbuhan
No
Komoditas
Satuan
%
2014
2015
1 Jeruk
Ton
1.926.543
1.951.348
1,29
2 Manggis
Ton
114.755
144.000
43,25
3 Durian
Ton
859.118
914.048
6,05
4 Mangga
Ton
2.431.330
2.460.000
1,18
5 Salak
Ton
1.118.950
1.124.000
0,45
Keterangan: * ) Angka prognosa
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Produksi Jeruk tahun 2015 sebesar 1,95 juta ton, lebih
tinggi capaiannya dibandingkan dengan produksi
jeruk di tahun 2014 sebesar 1,92 juta ton dengan
kenaikan produksi sebesar 1,29%. Hal ini dikarenakan
dukungan pemerintah terhadap pengembangan jeruk
sejak tahun 2008 di beberapa lokasi secara luas
terutama di wilayah Provinsi Sumatera Barat (Kab.
Agam, Limapuluh Kota, Solok Selatan), Jawa Barat5
Gambar 24. Kunjungan
lapang saat panen jeruk
(Kab. Garut dan Bandung), Jawa Tengah (Kab.
Purbalingga), Jawa Timur (Kab. Malang, Tuban, dan
Banyuwangi), Sumatera Utara (Kab. Karo, dan Simalungun), Kalimantan Timur
(Paser, Nunukan, Berau, Bulungan, Kutai Timur) Kalimantan Selatan (Barito Kuala
dan Tapin), Bali ( Bangli), Sulawesi Selatan (Kab. Bantaeng dan Mamuju Utara),
dan NTT (Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara).
Dukungan ketersediaan benih jeruk bermutu dengan beberapa jenis Varietas yaitu:
Keprok Batu 55, Keprok Tejakula, Borneo Prima, Gunung Omeh, Siam Madu, Siam
Banjar dan lain-lain membuat kawasan jeruk semakin meluas pada daerah
tersebut. Selain itu fasilitasi sarana budidaya dan pascapanen yang diberikan oleh
pemerintah kepada petani mampu meningkatkan produksi dan perbaikan mutu.
Produksi manggis tahun 2015 sebesar 144.000 ton telah melebihi produksi tahun
2014 yaitu 114.755 ton atau pertumbuhan produksi meningkat sangat signifikan
sebesar 43,25%. Peningkatan produksi ini karena adanya peningkatan
produktivitas pertanaman. Pengelolaan kebun pada kawasan manggis semakin
intensif akibat dorongan harga dan permintaan pasar yang semakin meningkat
serta iklim dan cuaca yang mendukung saat pembuahan.

Beberapa daerah sentra yang mengalami peningkatan produksi secara signifikan
antara lain di provinsi: Jawa Barat (Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis dan
Purwakarta), Jawa Timur (Kab. Banyuwangi, Trenggalek), Sumatera Utara
(Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah); Sumbar (Kab. Sawah Lunto,
Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Solok Selatan, Agam dan Sijunjung); Jambi (Kab.
Kerinci), Riau (Kampar, Indragiri Hilir, Pelelawan dan Rokan Hulu), NTB (Lombok
Barat, Lombok Tengah), dan Bali (Kab. Tabanan, Gianyar), dan Banten (Kab Lebak
dan Pandeglang)
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Gambar 25. Komoditas Durian Indonesia

Produksi durian mencapai 914.048 ton
pada tahun 2015, sedangkan pada
tahun 2014 produksi hanya sebesar
859.118 ton. Hal ini menunjukkan
adanya peningkatan produksi durian
sebesar 6,05%. Peningkatan produksi
durian ini disebabkan kawasan
pengembangan durian pada 10 tahun
terakhir sudah berbuah sehingga
memberikan sharing produksi yang
signifikan.

Sejak tahun 2006, telah dikembangkan kawasan durian pada beberapa lokasi dan
saat ini telah berproduksi yaitu : Provinsi Aceh (Kab. Aceh Tamiang dan Aceh
Barat), Sumatera Utara (KabupatenLabuhan Batu Utara, dan Tapanuli Tengah),
Riau (KabupatenPelelawan), Kepri (Kabupaten Lingga adan Bintan); Bengkulu
(Kabupaten Rejang Lebong), Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu, Kota
Palopo dan Kabupaten Luwu Utara) dan Provinsi Sulawesi Tengah (Parigi
Moutong dan Kabupaten Buol), Kalimantan Barat (Kabupaten Sanggau).
Selain
itu,
keberhasilan
ini
dikarenakan adanya peningkatan
produksi buah di beberapa daerah
sentra pada triwulan III dan IV di
bulan Juni – Oktober akibat dukungan
kondisi iklim yang memungkinkan
musim panen menjadi lebih panjang,
bahkan ada yang berbuah 2 kali
seperti di Kabupaten Indragiri Hulu,
Indragiri Ilir, Rokan, Kepulauan
Gambar 26. Mangga Gedong Gincu
Meranti dan Pekanbaru di Provinsi
Riau dan Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Pada tahun 2015 produksi mangga sebesar 2,46 juta ton. Angka produksi ini lebih
tinggi jika dibandingkan dengan produksi tahun 2014 sebesar 2,43 juta ton dengan
kenaikan sebesar 1,18%. Capaian produksi mangga telah cukup baik yang ditandai
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dengan banyaknya pasokan mangga ke pasar dan kios buah pada hampir semua
kota di Indonesia. Kawasan mangga yang menyumbang peningkatan produksi
antara lain Provinsi Jawa Barat (Kab. Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan),
Jawa Tengah (Kab. Pemalang), Jawa Timur (Kab. Pasuruan, Probolinggo,
Situbondo); Sulawesi Selatan (Takalar dan Jeneponto), NTB (Kab. Lombok Timur,
dan Lombok Tengah). Faktor lain yang mendukung peningkatan produksi dan
mutu produk mangga yaitu iklim yang mendukung pertanaman mangga, dan
bimbingan terkait budidaya dan pascapanen.

Pada tahun 2015 produksi salak sebesar 1,12 juta ton, angka produksi ini lebih
tinggi jika dibandingkan dengan produksi tahun 2014 sebesar 1,11 juta ton dengan
kenaikan sebesar 0,45%. Capaian produksi salak didukung oleh adanya perluasan
kawasan salak pada sentra utama di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Sleman,
setelah proses pemulihan pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2012 seluas lebih
dari 500 Ha. Kawasan salak yang menyumbang peningkatan produksi antara
adalah: Provinsi Jawa Tengah (Kab. Magelang dan Banjar Negara), DIY (Kab.
Sleman), Jawa Timur (Kab. Lumajang), Bali (Kab. Karang Asem).
5.2.3 Pengembangan Kawasan untuk Peningkatan Produksi Anggrek Dan Krisan

Produksi anggrek tahun 2015 sebesar 22,64 juta
tangkai, bila dibandingkan produksi tahun 2014
sebesar 19,74 juta tangkai, maka produksi anggrek
mengalami kenaikan produksi sebesar 14,7%.

Pada tahun 2015, anggaran pengembangan
kawasan anggrek dialokasikan di 9 provinsi dan 13
kabupaten/kota seluas 31.000 m2. Pada tahun
2015, kawasan anggrek dikembangkan di Jawa
Barat (Kota Bandung, Kota Bogor), Jawa Tengah
Gambar 27. Varietas Anggrek di
Indonesia
(Kab Banyumas), Sumatera Utara (Kota Binjai),
Jambi (Kabupaten Bungo), Sulawesi Tengah,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara (Kota Kendari), Bali (Kota Denpasar), Banten
(Kota Tangerang Selatan), Jawa Tengah (Kab Karanganyar), Sumatera Utara (Kab
Deli Serdang, Kota Medan), dan Jambi (Kota Jambi).
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Fasilitasi pengembangan anggrek dengan dukungan APBN di berbagai daerah
berimplikasi pada kenaikan produksi anggrek di beberapa daerah. Daerah-daerah
pengembangan anggrek dengan dukungan APBN di tahun 2014 antara lain Kota
Jambi, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karanganyar, Kota
Denpasar, Kota Palu serta pengembangan horti park di Kota Cirebon dan
Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu terdapat juga lahan pertanaman yang
merupakan pengembangan dari tahun-tahun sebelumnya (areal pertanaman
lama) serta usaha swadaya masyarakat dalam pengembangan Anggrek. Harga
anggrek tanah relatif stabil dan cukup baik, sehingga petani tetap
membudidayakan dan memperluas tanaman anggrek secara intensif untuk
meningkatkan produksi. Pada tahun 2015, permintaan anggrek, khususnya
anggrek Phalaenopsis untuk segmen pasar menengah ke atas semakin meningkat.
Capaian produksi krisan tahun 2015 sebesar 455,071 juta tangkai, atau mengalami
kenaikan 6,51% bila dibandingkan angka produksi krisan tahun 2014 sebesar
427,25 juta tangkai. Pada tahun 2015, dalam rangka pengembangan krisan telah
dialokasikan anggaran di 10 provinsi dan 15 kabupaten/kota seluas 84.800 m2,
yaitu di Jawa Barat (Kab Cianjur, Bandung Barat, Kab Bandung, Kab Bogor, Kab
Sukabumi), Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara (Kota Tomohon),
Jawa Tengah (Kab Karanganyar), DIY (Kab Sleman, Kab Kulonprogo), Jawa Timur
(Kab Pasuruan, Kota Batu), Sumatera Barat (Kab Solok), Jambi (Kab Merangin)
dan Bali (Kab Buleleng dan Kab Tabanan).
Selain itu dukungan fasilitasi pengembangan kawasan krisan pada tahun 2014
seluas 78.600 m2, SL-GAP, registrasi kebun dan fasilitasi pascapanen pada tahun
2014 juga meningkatkan produksi krisan. Karena rata-rata realisasi fisik di
lapangan terjadi pada triwulan ketiga dan keempat.
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Gambar 28. Perkembangan Produksi Komoditas Florikultura Unggulan Tahun 2014 dan
2015

5.2.4. Gerakan Pengendalian OPT Ramah Lingkungan Amankan Produksi
Cabai Dan Bawang Merah
Pengamanan produksi cabai dari serangan OPT dengan melakukan model gerakan
pengendalian OPT ramah lingkungan pada tanaman cabai dan bawang merah.
Tujuan dari model gerakan pengendalian OPT antara lain; 1) Membuat model
gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan pada tanaman cabai dan bawang
merah yang efektif dan efisien, 2) Memberikan masukan (seperti teknologi dan
rekomendasi/saran pengendalian yang terbaru, tepat, efektif dan efisien yang
mampu diterapkan di lapangan) dan koreksi terhadap upaya-upaya pengendalian
OPT hortikultura yang telah dilakukan. Model/demplot dilaksanakan oleh
Kelompok tani Mekarsari di Ruang Terbuka Hijau, Kelurahan Pagutan Timur,
Kecamatan Sekar Bela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tanaman
cabai ditanam pada tanggal 17 Agustus 2015 dengan luas 1000m2. Kondisi
pertanaman demplot menunjukkan keadaan yang cukup bagus, keadaan OPT pada
tingkat populasi yang terkendali. Persiapan tanam dilakukan penyiapan lahan
dengan menggunakan Trichodermasp. yang dicampur dengan pupuk kompos,
kemudian dilakukan penanaman tanaman border, yaitu jagung, bunga matahari,
orok-orok dan marigold. Perlakuan bibit yang direndam dalam larutan PGPR,
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pemasangan perangkap lalat buah, penanaman tanaman border disekeliling
tanaman, serta pengamatan rutin sesuai dengan konsep PHT.
.

a

b

Gambar 29. Model gerakan pengendalian OPT pada tanaman cabai (a) dan Model gerakan
pengendalian OPT pada tanaman bawang merah (b).

5.2.5. Peningkatan Ekspor Komoditas Penting Hortikultura
Secara umum, gambaran perkembangan ekspor produk hortikultura selama
periode 2014-2015 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Laju
pertumbuhan ekspor meningkat untuk produk buah, tanaman hias, dan sayuran.
Volume ekspor produk hortikultura secara agregat cenderung meningkat 22,59%,
sedangkan nilai ekspor pada periode yang sama cenderung menurun 9,61%.
Kinerja ekspor yang cenderung meningkat tersebut, merupakan hasil usaha
Kementerian Pertanian yang telah melakukan serangkaian terobosan untuk
meningkatkan mutu dan daya saing produk hortikultura serta berkoordinasi
dengan instansi/stakeholders terkait untuk menciptakan dukungan ekspor yang
lebih kondusif. Secara rinci data perkembangan ekpor dan impor untuk kelompok
komoditas hortikultura disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 7.

Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Komoditas Hortikultura
Tahun 2014 dan 2015
Ekspor Tahun 2014

Ekspor Tahun 2015

No

Komoditas

Volume
(Kg)

Nilai (US$)

Volume
(Kg)

Nilai (US$)

1
2
3
4

Buah
Tanaman Hias
Sayuran
Tanaman Obat
Total
Hortikultura

156.224.665
2.114.965
68.062.230
55.821.470

148.169.132
10.221.802
131.453.002
47.143.345

192.969.394
5.095.410
119.676.479
28.250.060

197.734.181
11.327.279
69.724.260
25.820.019

282.223.330

336.987.281

345.991.343

304.605.739

Laju
Volume
Ekspor
(%)
23,52
140,92
75,83
(49,39)
22,59

Laju
Nilai
Ekspor
(%)
33,45
10,81
(46,96)
(45,23)
(9,61)

Keterangan: Data volume dan nilai ekspor tahun 2014 dan 2015 merupakan data per bulan Agustus

Tabel 8. Perkembangan Volume dan Nilai Impor Komoditas Hortikultura
Tahun 2014 dan 2015

394.925.460

555.444.378

302.233.790

450.771.697

Laju
Volume
Impor
(%)
(23,47)

739.719.631

545.365.689

618.004.036

441.771.233

(16,45)

(19,00)

1.140.285.265

1.106.089.606

936.263.033

908.859.062

(17,89)

(17,83)

Impor Tahun 2014
No

Komoditas

1

Buah
Tanaman
Hias
Sayuran
Tanaman
Obat
Total
Hortikultura

2
3
4
5

Volume (Kg)

3.540.443
2.099.731

Nilai (US$)

3.113.286
2.166.253

Impor Tahun 2015
Volume
(Kg)

Nilai (US$)

9.050.316
6.974.891

10.041.710
6.274.422

155,63
232,18

Laju
Nilai
Impor
(%)
(18,84)
222,54
189,64

Keterangan: Data volume dan nilai ekspor tahun 2014 dan 2015 merupakan data per bulan
Agustus

Pada tahun 2015, Pemerintah berhasil menekan impor produk hortikultura. Hal ini
ditunjukkan dengan rendahnya laju pertumbuhan impor untuk produk buah, dan
sayuran. Dimana volume impor untuk buah menurun dari sebesar 394.925.460 ton
tahun 2014 menjadi hanya 302.233.790 ton di tahun 2015 atau menurun 23,47%.
Begitu pula dengan impor produk sayuran, volume impor tahun 2015 hanya
sebesar 618.004.036 ton dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 739.719.631
ton, atau menurun 16,45. Namun, untuk produk tanaman hias dan tanaman obat
kecenderungan volume impor masih cukup tinggi, yaitu meningkat dari tahun
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sebelumnya. Laju Pertumbuhan volume impor tanaman hias meningkat sangat
tinggi sebesar 155,63%, dan tanaman obat meningkat 232,18%. Meningkatnya
impor tanaman hias sejalan dengan meningkatnya gaya hidup masyarakat
Indonesia, khususnya kalangan menengah ke atas yang banyak membutuhkan
aneka jenis tanaman hias sub tropis. Selain itu, kebutuhan akan benih tanaman
hias impor baik dalam bentuk benih maupun produk masih cukup tinggi,
khususnya untuk tanaman hias sub tropis.

Sejak Tahun 2013 hingga saat ini, Indonesia telah melakukan ekspor dan impor
beberapa komoditas hortikultura utama seperti jeruk, mangga, manggis, salak,
durian, pisang, cabai, bawang merah, kentang, anggrek dan krisan. Khusus
komoditas buah-buahan, volume ekspor dari yang terbesar ke terkecil yaitu nenas,
pisang, manggis, jeruk dan salak. Sedangkan produk buah yang cukup tinggi
volume impornya adalah jeruk, apel, anggur dan lengkeng.

Terkait dengan ekspor buah-buahan, volume ekspor nenas sebagai penyumbang
devisa terbesar mencapai 133.195 ton senilai US$ 154.495.505 dengan negara
tujuan ekspor diantaranya Korea, Mesir, Hongkong, China, Malaysia dan United
Arab Emirates dan pada tahun yang sama terdapat impor nenas dengan nilai yang
sangat kecil. Ekspor nenas sebagian besar dalam bentuk olahan yang diproduksi
oleh PT. Great Giant Peneaple yang merupakan produsen nenas terbesar di
Indonesia.
Urutan kedua posisi ekspor buah adalah komoditas manggis, dengan volume
ekspor di tahun 2015 mencapai 29.904 ton dengan nilai ekspor US$ 13.784.966
dengan negara tujuan ekspor meliputi Hongkong, China, dan Malaysia, sedangkan
volume impor untuk komoditas mangggis di tahun yang sama tidak ada. Manggis
untuk ekspor dipasok oleh petani dari Kabupaten Tasikmalaya, Sukabumi, Bogor,
Lombok Tengah, Subang, Tabanan, dan Limapuluh Kota.

Diurutan ketiga ekspor terbesar adalah pisang dengan volume ekspor sebesar
19.072 ton senilai US$ 11.270.822 dengan negara tujuan diantaranya Singapura,
Korea, China, United Arab Emirates, dan Malaysia. Pada tahun 2015, Indonesia
tidak melakukan impor untuk komoditas pisang karena produksi pisang nasional
telah mampu memenuhi permintaan pasar domestik. Pisang yang diekspor
sebagian besar berasal dari Kabupaten Malang, Lumajang, dan Lampung Selatan
(Gambar 30).
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Gambar 30. Pisang Sunpride PT. NTF-Lampung

Selanjutnya posisi keempat ditempati oleh jeruk dengan volume ekspor sebesar
2.734 ton senilai US$1.735.631 dengan negara tujuan ekspor diantaranya
Malaysia, Singapura dan Timor Leste. Kendati demikian,tingginya permintaan
pasar menyebabkan volume impor jeruk jauh lebih besar dibandingkan volume
ekspor yaitu sebesar 82.394 ton senilai US$ 110.949.148. Posisi kelima ditempati
oleh salak dengan volume ekspor sebesar 1.834 ton senilai US$ 1.059.332 dengan
negara tujuan ekspor diantaranya China, Malaysia dan Saudi Arabia. Impor salak
tidak dilakukan karena tidak ada negara pesaing yang menghasilkan salak sebaik
salak dalam negeri dan pasokan salak untuk pasar domestik cukup tersedia.
Buah lainnya yang juga menunjukkan peningkatan ekspor adalah rambutan dan
mangga. Rambutan diekspor ke beberapa negara yaitu United Arab Emirates,
Qatar, dan Saudi Arabia. dengan volume ekspor sebesar 613 ton senilai US$
543.100 dengan Meskipun ada yang diekspor, tetapi ada juga rambutan yang
diimpor seiring dengan meningkatnya permintaan pasar domestik dengan volume
sebesar 1 ton senilai US$ 1.784 terutama dari Thailand yang dilakukan ketika
rambutan dalam negeri belum musim produksi.
Ekspor mangga tahun 2015 sebesar 160 ton dengan nilai US$ 250.301 dan
cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap
mutu mangga dari Indonesia. Kawasan yang mengekspor mangga adalah Kab.
Cirebon, Majalengka, Pasuruan dan Probolinggo.
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Pada komoditas sayuran, volume ekspor dari yang terbesar ke terkecil yaitu
jagung manis, kubis, cabai, jamur, kentang, bawang merah. Jagung manis sebagai
penyumbang devisa terbesar dengan volume ekspor sebesar 61.357 ton senilai
US$ 14.600.593. Kemudian dikuti dengan komoditas kubis dengan volume ekspor
mencapai 27.678 ton senilai US$ 5.361.336, namun nilai impor untuk komoditas
ini juga cenderung tinggi yaitu sebesar 3.453 ton di tahun 2015. Urutan ketiga
adalah komoditas cabai dengan volume ekspor sebesar 8.837 ton senilai US$
21.928.636.Meskipun ekspor cabai menduduki peringkat tiga terbesar di
komoditas sayuran tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa untuk memenuhi
kebutuhan pasar domestik, Indonesia juga mengimpor cabai dengan volume
sebesar 19.869 ton senilai US$ 23.493.231. Sementara itu, volume ekspor jamur
pada peringkat keempat sebesar 4.710 ton senilai US$ 9.216.389. Terakhir adalah
komoditas bawang merah dengan volume ekspor sebesar 3.647 ton senilai US$
3.636.113 dengan negara tujuan ekspor diantaranya Thailand, Vietnam dan
Malaysia, sedangkan volume impor bawang merah sebesar 17.401 ton senilai US$
5.432.486. Untuk volume impor pada kelompok komoditas sayuran dengan
volume impor tertinggi diduduki oleh bawang putih, pada tahun 2015 volume
impor mencapai 343.317 ton senilai US$ 244.188.285. Urutan kedua adalah lobak
dengan volume impor sebesar 71.219 ton senilai US$ 27.690.161.
Untuk saat ini rangkaian dracaena dari Gapoktan Alamanda sudah diekspor ke
beberapa negara seperti Singapura, Malaysia Jepang, Korea, Azarbaijan, Iran, Uni
Emirat Arab, Saudi Arabia dan beberapa negara Timur Tengah lainnya.
5.2.6 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

Kegiatan ini dilaksanakan dengan membagi-bagikan benih bermutu hortikultura
kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui secara langsung
manfaat penggunaan benih bermutu. Untuk Tahun Anggaran 2015, Kementerian
Pertanian telah mendistribusikan benih hortikultura seperti pada Tabel di bawah
ini :
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Tabel 9. Bantuan Benih untuk Masyarakat
No

Komoditas

1

Mangga

3

Jeruk

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
19
20
21
22

Jumlah
7.614

batang

37.049

batang

Srikaya

22.924

Jambu Buji

18.563

Jambu Air
Melon

Alpukat
Nangka

Buah Naga

Bawang Merah
Cabe keriting
Cabe besar
Cabe rawit

Jagung manis

2.274
5.530

batang

109.492
36
22
38

4.600
3.614

7.426

Tanaman Bunga

97.000

Tanaman Hias daun

14.820

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2015

gram

600

320

Kentang G2

Florikultura lain

batang
batang

307.230

Tanaman Bunga

batang

3.257

Kentang G0
Kentang G1

batang

100

10.330

batang
kg
kg
kg
kg
kg

knol
knol
kg

Stek

Botol

Benih

batang

Penangkar benih hortikultura memiliki peran besar dalam penyediaan benih
hortikultura, oleh karena itu pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas
kelembagaan penangkar melalui fasilitasi sarana produksi benih, seperti screen
house, shading net, gudang benih, benih sumber hortikultura, sarana irigasi, alat
dan mesin pertanian. Selama tahun 2015, bantuan sarana yang diserahkan ke
penangkar adalah sebagai berikut; a) Screen house benih jeruk sebanyak 5 unit,
2)Screen house benih kentang sebanyak 13 unit, 3) Screen house benih cabe
sebanyak 1 unit, 4) Gudang benih bawang merah sebanyak 11 unit, 5) Screen
house benih krisan sebanyak 1 unit, 6) Screen house benih anggrek sebanyak 1
unit, 7) Screen house benih florikultura sebanyak 1 unit, 8) Screen house benih
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jambu air sebanyak 2 unit, 9) Screen house benih stroberi sebanyak 3 unit,
10)Sarana screen house benih cabe sebanyak 1 unit, 11) Gudang benih biofarmaka
sebanyak 1 unit, dan 12) Gudang benih bawang putih sebanyak 1 unit.

Selain bantuan sarana produksi benih, penangkar benih bawang merah di daerah
sentra dan pengembangan kawasan diberikan bantuan alat mesin dan alat angkut
roda tiga dengan rincian sebagai berikut; a) Handtractor multi fungsi sebanyak 9
unit, 2) Handtraktor sebanyak 10 unit, 3) Kultivator sebanyak 22 unit, 4) Pompa
air sebanyak 27 unit, 5) Alat angkut roda tiga sebanyak 20 unit.
5.3.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman
Perkebunan Berkelanjutan

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian bidang perkebunan,
Kementerian Pertanian telah melaksanakan program peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan sebagaimana
tergambar dalam pelaksanaan kegiatan pada komoditas tebu, kelapa sawit, karet,
kakao, kelapa, dan kopi sebagai berikut:
5.3.1. Peningkatan Produksi Tebu
Dalam upaya peningkatan produksi gula, Kementerian Pertanian pada tahun 2015
melaksanakan kebijakan upsus gula. Upaya dilakukan melalui : (1) memperbaiki
aspek kebijakan, (2) pengembangan infrastruktur, (3) pembenahan aspek kegiatan
on-farm dan pascapanen, serta (4) penanganan pasar.
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Gambar 31. Kebijakan Upsus Gula 2015

Pertumbuhan produksi gula nasional 2015-2019 ditargetkan 7,81% per tahun
untuk meraih produksi 3,82 juta ton pada tahun 2019, untuk menuju Swasembada
Gula dengan produksi gula total 5,7 juta ton. Untuk itu, Kementerian Pertanian
dengan dukungan hasil riset pada tahun 2015 meluncurkan program bantuan
dengan anggaran APBN dan APBN-P sebesar Rp 1,7 Triliun, yang meningkat tajam
dibanding 2014 dengan anggaran Rp 351 Milyar. Kegiatan tersebut mencakup
intensifikasi dan ekstensifikasi tebu, dengan 11 kegiatan, meliputi rawat ratoon,
bongkar ratoon, perluasan areal, pengembangan perbenihan KBD, rintisan kebun
benih, bantuan alsin, pendampingan dan pengawalan rendemen, pengembangan
data base dan IT, pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan petani, Tenaga
Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas lapangan Pembantu (PLP) TKP, serta
Pengawalan dan Monitoring Evaluasi tebu.

Pertumbuhan produksi gula nasional 2015-2019 ditargetkan 7,81% per tahun
untuk meraih produksi 3,82 juta ton pada tahun 2019, untuk menuju Swasembada
Gula dengan produksi gula total 5,7 juta ton. Untuk itu, Kementerian Pertanian
dengan dukungan hasil riset pada tahun 2015 meluncurkan program bantuan
dengan anggaran APBN dan APBN-P sebesar Rp 1,7 Triliun, yang meningkat tajam
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dibanding 2014 dengan anggaran Rp 351 Milyar. Kegiatan tersebut mencakup
intensifikasi dan ekstensifikasi tebu, dengan 11 kegiatan, meliputi rawat ratoon,
bongkar ratoon (Gambar 32), perluasan areal, pengembangan perbenihan KBD,
rintisan kebun benih, bantuan alsin, pendampingan dan pengawalan rendemen,
pengembangan data base dan IT, pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan
petani, Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas lapangan Pembantu (PLP)
TKP, serta Pengawalan dan Monitoring Evaluasi tebu.

Gambar 32. Upaya Peningkatan Produksi Gula Melalui Kegiatan Bongkar Ratoon

Sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi di lapang selama Tahun 2015,
hasilnya adalah

a. Data produksi GKP Nasional 2010-2014 tumbuh 4,64%, tetapi prediksi
pertumbuhan produksi gula 2015 hanya 3,65%, jauh dari target 7,81% per
tahun.
b. Produktivitas (2014: 70,7 ton/ha) dan rendemen tebu nasional (2014:7,65%)
masih rendah, dengan potensi peningkatan yang masih terbuka dengan
memanfaatkan varietas unggul tebu yang tersedia

c. Diperlukan langkah perubahan:
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• Kegiatan bongkar ratoon, rawat ratoon, pembangunan KBD, KBI dan
pendampingan/pengawalan serta kelembagaan petani perlu diprioritaskan
pada wilayah PG dengan produktivitas dan rendemen rendah
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• Perluasan lahan perlu diprioritaskan pada wilayah yg kapasitas PG nya
belum terpenuhi, dengan tetap memperhatikan potensi perluasan di wilayah
bersangkutan dan potensi diversikasi tanaman melalui tumpangsari dengan
palawija di lahan kering

Gambar 33. Pelaksanaan Kegiatan PerluasanTebu di Lahan Kering di Desa
mekarsari Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan TA.2015

• Pengembangan wilayah baru dengan membangun PG baru diutamakan di
luar jawa
• Pemetaan wilayah terutama untuk PG di Jawa dengan bantuan citra satelit
atau drone untuk ketepatan waktu panen dan pendataan luas areal tanam
• Pengembangan model integrasi tebu-ternak untuk memenuhi kebutuhan
pupuk organik, sekaligus mendukung peningkatan produksi daging sapi,
mengurangi Emisi GRK, dan pemanfaatan limbah tanaman untuk pakan
• Usulan revisi aturan pupuk bersubsidi agar dapat mengakomodasikan
pemenuhan kebutuhan untuk tebu yang berbeda dengan tanaman pangan
• Regrouping wilayah TR dengan sistim full atau semi mekanisasi perlu
dilakukan tetapi harus disesuaikan dengan problem wilayah, misalnya
kekurangan tenaga kerja, kelebihan bahan baku, jarak yang umumnya jauh
antara kebun dari PG, ketersediaan wilayah hamparan
• Pengembangan sistim insentif (reward) bagi petani dan PG yang berprestasi
• Kebijakan penetapan HPP untuk menjamin stabilitas harga gula perlu
diterapkan dengan baik yaitu melalui subsidi harga
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• Kemitraan yang baik antara PG dengan petani harus terus menerus
dikembangkan

Gambar 34. Pabrik Gula Camming Makassar, Sulawesi Selatan
• Pengembangan sinergisme kebijakan antar berbagai sektor dan subsektor

yang saling terkait perlu diupayakan di tingkat birokrasi yang lebih tinggi
melalui Kementerian Perekonomian

• Usaha penting lain adalah bagaimana mengubah persepsi bahwa potensi
produksi gula nasional tidak hanya terbatas pada tanaman tebu dan produk
gula kristal, tetapi juga gula non tebu dan gula cair, termasuk perhitungan
dalam neraca gula; melakukan pembenahan data industri pangan dan
minuman konsumen gula terutama usaha kecil dan menengah; menghitung
dengan baik potensi dan kapasitas produksi nasional gula tebu, gula non
tebu, gula kristal, gula non kristal (yaitu gula semut dan gula cair).
Secara teknis operasional, upaya perluasan areal dan intensifikasi tebu
menghadapi banyak kendala, terutama kependudukan, kepemilikan/status lahan,
tingginya alih fungsi lahan, dan rendahnya diseminasi hasil riset. Keberlanjutan
usaha peningkatan produksi gula nasional ke depan harus dipertahankan, seperti
yang sudah dilakukan melalui upaya:
• Perluasan lahan dan penambahan PG baru sekaligus revitalisasi PG yang sudah
ada
• Peningkatan produktivitas menjadi 90-100 ton per ha
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• Peningkatan rendemen menjadi 9-10 %

• Efisiensi industri gula dan rekayasa sosial pergulaan melalui peningkatan
kemitraan dan mendorong motivasi petani untuk meningkatkan usahatani
tebunya.
Program yang telah diluncurkan perlu diupayakan secara maksimal
implementasinya. Pengawalan dan evaluasi sangat diperlukan agar program
bantuan yang diluncurkan dapat berlangsung efektif dan tepat sasaran, serta tetap
sesuai dengan peta jalannya. Berbagai kendala non teknis perlu dicermati dan
dicarikan terobosan.

Besarnya kebutuhan gula nasional (5,7 juta ton) dan besarnya kesenjangan antara
produksi dengan kebutuhan gula nasional (saat ini 3,1 juta ton) mendapat
perhatian besar dari pemerintah, dengan prioritas tinggi sebagai bentuk
peningkatan ketahanan dan keamanan pangan seperti yang tercantum dalam
Nawacita Kabinet Kerja. Dari sisi teknis dan pengalaman dalam usahatani tebu,
Indonesia memiliki potensi besar untuk mampu meningkatkan produksi gula
secara optimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, baik
konsumsi langsung maupun untuk industri.

Program bantuan intensifikasi, ekstensifikasi, pengembangan perbenihan,
pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan petani,
serta diikuti
pengembangan data base via Informasi Teknologi diupayakan untuk mendorong
pertumbuhan produksi gula menjadi 7,81% per tahun agar dapat mencapai
produksi gula 3,8 juta ton pada tahun 2019. Target ini memungkinkan dapat
tercapai lebih dini apabila kegiatan riset mampu menyediakan benih tebu varietas
unggul yang menghasilkan produktivitas >120 ton per ha dan rendemen >12%.

Gambar 35.Traktor Roda – 4
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5.3.3. Komoditas Perkebunan Lainnya
Selain komoditas tebu, komoditas perkebunan lainnya yang menjadi prioritas
(unggulan) untuk dikembangkan yaitu karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, teh, lada,
cengkeh, kakao, jambu mete, tembakau, kapas dan sagu.
Produksi perkebunan mengalami peningkatan 30,18% dari 32,27 juta ton pada
tahun 2010 menjadi 42 juta ton pada tahun 2015 atau rata-rata meningkat 4,53%
per tahun.

Komoditi kelapa sawit meyumbangkan produksi terbesar dari 12 komoditas
utama perkebunan Indonesia yaitu sebesar 21,96 juta ton CPO pada tahun 2010
meningkat menjadi 30,95 juta ton CPO pada tahun 2014, disusul oleh produksi
karet, kelapa dan gula yang secara detail disajikan pada tabel dibawah ini.

Gambar 36. Diagram Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan
Tahun 2010 – 2015 (Ton)
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Keterangan:
*) 2014 Angka Sementara
**) 2015 Angka Sangat Sementara
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Sejalan dengan upaya meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman
perkebunan, total luas areal perkebunan terus mengalami peningkatan yang cukup
signifikan hal ini membuktikan bahwa perkebunan masih mendapat perhatian
yang besar dari stakehorders perkebunan. Luas areal perkebunan mengalami
peningkatan 15,95% dari 20,45 juta ha pada tahun 2010 menjadi 23,71 juta ha
pada tahun 2015 atau rata-rata meningkat 3,01% pertahun. Sejak tahun 20102015 komoditi perkebunan yang dominan dikembangkan adalah kelapa sawit
yaitu 8,38 juta ha pada tahun 2010 menjadi 11,44 juta ha pada tahun 2015 atau
meningkat 36% dengan rata-rata 6,43% per tahun. Hal ini disebabkan karena
komoditi kelapa sawit memberikan harapan dan prospek yang menjanjikan
mengingat banyaknya industri hilir yang membutuhkan bahan baku dari komoditi
ini terutama untuk menghasilkan produk-produk yang banyak dikonsumsi dan
digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain kelapa sawit, komoditi kelapa dan
karet merupakan komoditas terluas kedua dan ketiga yang banyak dikembangkan
baik oleh pengusaha perkebunan maupun petani pekebun. Rincian luas areal per
komoditi sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 10. Perkembangan Luas Areal Komoditas Perkebunan Tahun 2010 –
2015

Keterangan:

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
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(1) Kelapa Sawit
Rata-rata laju pertumbuhan luas areal kelapa sawit selama 2010 – 2015 sebesar
6,43%, sedangkan produksi kelapa sawit meningkat 7,14% per tahun. Pada tahun
2015 bulan Agustus luas areal diperkirakan mencapai 11,44 juta ha dengan
produksi 30.94 juta ton. Rata-rata volume ekspor kelapa sawit mengalami
kenaikan sebesar 1,43% per tahun selama tahun 2010-2015 (per bulan Agustus).
Dalam rangka mendukung peningkatan produksi kelapa sawit pada tahun 2015
dilakukan Kegiatan pengembangan tanaman kelapa sawit dengan anggaran
sebesar Rp. 62,509 milyar dengan luas areal 7.990 ha.

Keterangan:
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara Per Agustus 2015

Gambar 37. Diagram Perkembangan Produksi Komoditi Kelapa Sawit 2010 - 2015

(2) Karet
Untuk tanaman karet rata-rata laju pertumbuhan luas areal selama 2010 – 2015
sebesar 1,19%, sedangkan produksi karet meningkat rata-rata 3,49% per tahun.
Pada tahun 2015 bulan Agustus luas areal diperkirakan mencapai 3,66 juta ha
dengan produksi 3,23 juta ton. Rata-rata volume ekspor karet mengalami
penurunan selama 2010 – 2015 sebesar 4,03% per tahun selama tahun 2010 2015 (per bulan Agustus). Dalam rangka mendukung peningkatan produksi karet,
pada tahun 2015 dilakukan Kegiatan pengembangan tanaman karet dengan
anggaran sebesar Rp. 151,319 milyar dengan luas areal 19.990 ha.
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Gambar 38. Diagram Perkembangan Produksi Komoditi Karet 2010 – 2015

(3) Kelapa
Untuk tanaman kelapa rata-rata laju
pertumbuhan luas areal selama 2010 2015 mengalami penurunan sebesar 0,63%
per tahun, produksi kelapa mengalami
penurunan rata-rata 0,90% per tahun.
Realisasi luas areal kelapa pada tahun 2015
diperkirakan mencapai 3,63 juta ha dengan
produksi 3,02 juta ton. Laju pertumbuhan
rata-rata volume ekspor kelapa selama
Gambar 39. Perkebunan Kelapa
2010-2015 (per bulan agustus) mengalami
kenaikan sebesar 6,96 % per tahun namun nilai ekspor meningkat rata-rata
13,73% per tahun. Dalam rangka mendukung peningkatan produksi kelapa, pada
tahun 2015 dilakukan Kegiatan pengembangan tanaman kelapa dengan anggaran
sebesar Rp. 89,732 milyar dengan luas areal 35.650 ha.
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Keterangan:
*)Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara Per Agustus 2015

Gambar 40. Diagram Perkembangan Komoditi Kelapa Tahun 2010-2015

(4) Kakao
Tanaman kakao rata-rata laju
pertumbuhan luas arealnya
selama 2010 – 2015 sebesar
0,68%, sedangkan produksi
kakao mengalami penurunan
3,28% per tahun. Luas areal
kakao pada tahun 2015
diperkirakan mencapai 1,7 juta
ha dengan produksi 701 ribu
ton. Laju pertumbuhan ratarata volume ekspor kakao
selama 2010-2015 mengalami
penurunan sebesar 14.8% per
Gambar 41. Perkebunan Kakao
tahun dengan nilai ekspor ratarata 10,54% per tahun (per bulan agustus). Dalam rangka mendukung
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peningkatan produksi kakao, pada tahun 2015 dilakukan Kegiatan pengembangan
tanaman kakao dengan anggaran sebesar Rp. 1,274 triliun dengan luas areal
184.910 ha.

Keterangan:
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara Per Agustus 2015

Gambar 42. Diagram Perkembangan Komoditi Kakao Tahun 2010-2015

(5) Kopi
Luas areal tanaman kopi selama 2010-2015 mengalami kenaikan sebesar 0,72%
sedangkan produksi kopi mengalami kenaikan rata-rata 1,64% per tahun. Realisasi
luas areal kopi pada tahun 2015 diperkirakan mengalami kenaikan menjadi 1,25
juta ha dengan produksi 739 ribu ton. Rata-rata volume ekspor kopi selama 2010
– 2015 mengalami penurunan sebesar 2,78% per tahun (per bulan agustus).
Dalam rangka mendukung peningkatan produksi kopi pada tahun 2015 dilakukan
Kegiatan pengembangan tanaman kopi dengan anggaran sebesar Rp. 306,885
milyar dengan luas areal 34.150 ha.

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk kopi spesialty. Untuk itu perlu terus
diupayakan potensi kopi spesialty lainnya yang belum muncul dan bagi kopi
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spesialty yang telah dikenal serta memiliki nama agar segera dilakukan sertifikasi
Indikasi Geografisnya.
Pengembangan tanaman kopi ke depan dilaksanakan dalam model kawasan
agribisnis kopi yang meliputi pengembangan dari hulu sampai hilir yang
memerlukan infrastruktur yang cukup memadai antara lain jalan, listrik, energi
dan pelabuhan.

Keterangan:
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara Per Agustus 2015

Gambar 43. Diagram Perkembangan Komoditi Kopi Tahun 2010-2015

5.4. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan
Rakyat
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
dioperasionalisasikan dalam enam kegiatan utama yaitu a) Kegiatan Peningkatan
Produksi Ternak; b) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak; c) Kegiatan
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan
Penyakit Zoonosis; d) Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan
Bibit; e) Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing; dan f)
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan.
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Selaras dengan arah kebijakan pembangunan pertanian tahun 2015-2019 dan
memperhatikan capaian aspek ekonomi makro dan aspek teknis populasi dan
produksi ternak, maka Ditjen PKH merumuskan strategi untuk pemenuhan pangan
asal ternak dan pembangunan agribisnis peternakan rakyat sebagai berikut:
(1)Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik local; (2) Penguatan
kawasan dan kelembagaan peternakan; (3) Penguatan infrastruktur dan pelayanan
teknis; (4) Pemberdayaan Peternakan dan Daya Saing; (5) Peningkatan jumlah dan
penguatan kapasitas (kualitas) SDM peternakan dan kesehatan hewan;
(6)Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
(7) Penguatan Regulasi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (8) Mendorong insentif
peternakan; dan (9) Perbaikan Tata Niaga Ternak dan Produk Ternak. Selama
kurun waktu tersebut regulasi yang dibutuhkan banyak terkait dengan peraturan
daerah yang mengatur: tataruang peternakan dan keswan; pengendalian
pemotongan betina produktif; penetapan kawasan peternakan; pengembangan
ternak dilahan sawit/hutan, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan
pascapanen. Selain itu akan didorong dan diarahkan badan, instansi dan berbagai
perusahaan untuk mengembangkan CSR/BKBL di bidang peternakan dan
kesehatan hewan.
Dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi maka dalam tahun
anggaran 2015-2019 Ditjen PKH merumuskan programnya yaitu Pemenuhan
Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Terdapat 2 (dua) kata
kunci dalam program tersebut, yaitu: pemenuhan pangan asal ternak yang
mengarah pada peningkatan populasi dan produksi ternak (daging, telur dan
susu). Kata kunci kedua adalah agribisnis peternakan rakyat yang mengarah pada
peningkatan daya saing peternakan dan kesehatan hewan.
5.4.1. Capaian Kinerja Populasi dan Produksi.

Dalam rentang waktu 2014-2015 (angka sementara) pertumbuhan populasi
ternak besar rata-rata mengalami kenaikan : sapi potong 5,21%, sapi perah 4,51%,
dan kerbau 3,46%, sedangkan pertumbuhan populasi ternak kecil meningkat
yaitu: kambing 1,29%, domba 2,59%, dan babi 4,54%. Pertumbuhan populasi
ternak unggas dan aneka ternak rata-rata meningkat, yaitu : ayam buras 3,60%,
dan itik 3,55%.
Realisasi populasi ternak besar Tahun 2015 dibandingkan dengan sasaran dalam
Renstra 2015-2019 mencapai lebih dari 100%, yaitu sapi potong 116,98%, sapi
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perah 112,90%, dan kerbau 123,19%. Realisasi populasi ternak kecil rata-rata
mencapai lebih dari 90% yaitu kambing 94,67%, domba 97,05%, dan babi
100,93%. Sedangkan realisasi populasi ternak unggas seperti ayam buras dan itik
masing-masing mencapai 102,79% dan 101,65%. Selengkapnya pada tabel berikut.
Tabel 11. Populasi Ternak Tahun 2014-2015 (000 ekor)
Tahun

No.

Jenis

1

Sapi Potong

2

Sapi Perah

3

Kerbau

4

2015*)
2014

Target

Realisasi

Persentase
(%)

Pertumbuhan
populasi
Tahun 2014-2015
(%)

14.727

13.245

15.494

116.98

5,21

503

462

525

112,90

4,51

1.335

1.121

1.381

123,19

3,46

Kambing

18.640

19.944

18.880

94,67

1,29

5

Domba

16.092

17.011

16.509

97,05

2,59

6

Babi

7.694

7.970

8.044

100,93

4,54

7

Ayam Buras

275.11
6

277.274

285.021

102,79

3,60

8

Itik

45.268

46.113

46.875

101,65

3,55

Keterangan: *) Angka sementara
Sumber : Statistik Peternakan 2015

Produksi daging secara nasional tahun 2015 mencapai 3,06 juta ton, meningkat
4,4% dibanding produksi daging tahun 2014 sebesar 2,93 juta ton. Produksi
daging sapi secara nasional tahun 2015 tercapai 444,5 ribu ton meat yield (setara
0,556 juta ton karkas), jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 426,3 ribu
ton, maka produksinya tumbuh sebesar 4,09%. Capaian produksi daging sapi
tahun 2015 telah melebihi target yang ditetapkan pada Renstra Ditjen PKH Tahun
2015-2019 yaitu sebesar 444 ribu ton.
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Gambar 44. Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2010-2015

Produksi telur secara nasional tahun 2015 tercapai 1,82 juta ton, jika
dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 1,75 juta ton, maka produksinya
tumbuh 4%. Namun capaian tersebut hanya mencapai 64,3% dari target produksi
telur tahun 2015 sebesar 2,83 juta ton.
Produksi susu nasional tahun 2015 tercapai 0,805 juta ton, jika dibandingkan
dengan tahun 2014 sebesar 0,800 juta ton (Data Statistik Ditjen PKH 2015), maka
produksinya tumbuh 0,62%. Capaian tersebut telah melebihi target produksi susu
2015 sebesar 0,799 juta ton.

Gambar 45. Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2010-2015

5.4.2.Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit
Sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 Jo UU Nomor 18
Tahun 2009, padaPasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2), bahwa Pemerintah
berkewajiban melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan, dan/atau
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pembibitan serta membina pembentukan wilayah sumber bibit. Untuk itu
Pemerintah telah melakukan penetapan wilayah sumber bibit, Uji Performan Sapi
Potong, Penetapan Dan Pelepasan Rumpun/Galur Ternak, dan Peningkatan
Produksi Pembibitan Ternak Pada UPT Perbibitan.
Penetapan wilayah sumber bibit harus memperhatikan tujuh aspek, yaitu : Jenis
ternak, Rumpun atau Galur Ternak, Agroklimat, Kepadatan penduduk, Sosial
Ekonomi, Budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Pengelolaan wilayah sumber bibit harus mengacu pada pedoman pembibitan
ternak yang baik (Good Breeding Practise/GBP). Selanjutnya telah diterbitkan Surat
Keputusan Menteri Pertanian tentang penetapan Wilayah Sumber Bibit selama
tahun 2013-2015.

Tahun 2013 telah ditetapkan 2 (dua) wilayah sumber bibit yaitu kabupaten Barru
Sulawesi Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tahun 2015 telah ditetapkan
8 (delapan) wilayah sumber bibit yaitu kabupaten Kebumen, Gunung Kidul,
Banjarnegara (2 komoditi ternak), Banyumas, Barito Kuala, Bojonegoro dan
Lampung Selatan.
Tabel 12. Penetapan Wilayah Sumber Bibit Ternak
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kabupaten Pengusul
Hulu Sungai Utara
Barru
Kebumen
Gunung Kidul
Banjarnegara
Banjarnegara
Banyumas
Barito Kuala
Bojonegoro
Lampung Selatan

Sumber: Ditjen PKH, 2015

Rumpun
Itik Alabio
Sapi Bali
Sapi PO
Sapi PO
Domba Batur
Kambing PE
Kambing PE
Sapi Bali
Sapi PO
Sapi PO

Tahun
2013
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Nomor Keputusan Menteri
Pertanian
4436/Kpts/SR.120/7/2013
4437/Kpts/SR.120/7/2013
47/kpts/SR.120/1/2015
48/kpts/SR.120/1/2015
352/Kpts/PK.040/06/2015
353/Kpts/PK.040/06/2015
354/Kpts/PK.040/06/2015
355/Kpts/PK.040/06/2015
356/Kpts/PK.040/06/2015
357/Kpts/PK.040/06/2015

Kegiatan uji performan sapi potong merupakan upaya peningkatan produktivitas
sapi lokal atau asli Indonesia yang sudah dibudidayakan peternak

Pelaksanaan uji performan dimulai pada tahun 2009 sampai dengan saat ini
dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan peternak.
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Tahun 2009 dilaksanakan di 4 provinsi, 2010 di 7 provinsi, 2011 di 6 provinsi,
2012 di 9 provinsi, tahun 2013 dan 2014 di 14 provinsi dan 2 perusahaan dan
tahun 2015 di 14 provinsi dan 1 perusahaan. Tanggal 20 September 2014
dilaksanakan peluncuran (launching) ternak bibit hasil uji performan yang terdiri
dari : 143 bibit pejantan dan 185 bibit induk, yang terdiri dari bibit sapi Bali, sapi
Madura, sapi PO dan sapi SO.

Pelepasan rumpun atau galur adalah penghargaan negara yang dilaksanakan oleh
pemerintah terhadap rumpun atau galur baru hasil pemuliaan di dalam negeri atau
hasil introduksi yang dapat disebarluaskan. Sampai dengan Oktober 2015 telah
ditetapkan /dilepas 64 rumpun galur ternak.

Rumpun Sapi Madura Jantan

Rumpun Sapi Bali Jantan

Rumpun Sapi Aceh Jantan

Rumpun PO Jantan

Gambar 46. Penetapan/pelepasan ternak selama tahun 2010-2015.

Peningkatan Produksi Pembibitan Ternak Pada UPT Perbibitan. UPT Pusat yang
berperan dalam penyediaan benih yaitu: BBIB Singosari, BIB Lembang dan BET
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Cipelang. BIB memproduksi semen beku, sedangkan BET memproduksi embrio.
Kegiatan peningkatan produksi bibit ternak dilaksanakan di 7 UPT, yaitu BBPTUHPT Baturraden, BPTU-HPT Indrapuri, BPTU-HPT Padang Mangatas, BPTU-HPT
Sembawa, BPTU-HPT Bali, BPTU-HPT Siborongborong, dan BPTU-HPT Pelaihari.

Produksi semen beku sampai saat ini oleh Balai Inseminasi Buatan (BIB) Nasional
dan Daerah telah mampu memproduksi melebihi dari kebutuhan yang diperlukan,
sehingga tahun 2012 telah dicanangkan swasembada semen beku dan tahun 2013
swasembada pejantan.
Pejantan unggul di BIB Nasional dan BIBD sampai bulan Juli 2015 berjumlah 240
ekor lokal dan 317 ekor eksotik. Produksi semen beku pada BBIB Singosari dan
BIB Lembang kurun waktu tahun 2010 sampai dengan bulan Juli 2015 mencapai
28.020.679 dosis dan distribusi mencapai 21.364.476 dosis.

Produksi ternak bibit unggul pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan
Pakan Ternak dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 mencapai 1.111.253
ekor. Produksi tahun 2015 sampai dengan Juli mencapai 288.961 ekor.
Tabel 13. Produksi Ternak Bibit Unggul Tahun 2010-2015
No

Komoditas

Tahun (Ekor)
2010

2011

2013

1

Sapi Aceh

46

75

134

4

Sapi Bali

478

698

953

Kerbau

21

29

2
3
5
6
7
8
9

10
11
12

Sapi Potong

Sapi Dwiguna
Sapi perah

Sapi Madura
Kambing
Babi

Ayam

42

34

46

64

169

298

-

-

114
478

85,000

122
298

82,749

103
110
332
-

35

174
430

615

1,116

440

1,300

59

2,539

155

440

266
60
-

29

497

659
797
-

293
424
78

252,631

239,453

24,048

978

250

-

Jumlah

52

784

-

12,327

-

153

130,193

155,086

-

108

Jumlah **)

2015*)

129,000

166,237

bibit sapi
(BET)

2014

9,450

Itik

*) Data sampai Juli 2015
**) Jumlah Ternak Bibit2010-2014
Sumber : Ditjen PKH, 2015
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2012

172,546
303,254

59
70
-

13

150
175

1,145
2,986
-

407

1,005
2,127

62.084

436,392

47

78

156,284

226.002

291,867

288,961

662,480
1,111,253
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Embrio ternak diproduksi BET Cipelang, realisasi produksi 2010 sampai dengan
bulan Juli 2015 sebanyak 6.438 embrio.
Tabel 14. Produksi Embrio Ternak Tahun 2010-2015
KEGIATAN
Produksi Embrio
*) Data per Juli 2015
Sumber : Ditjen PKH, 2015

Tahun (Embrio)

2010
1.256

2011
1.682

2012
807

2013

2014

930

716

2015*
1.047

Jumlah
6.438

5.4.3. Peningkatan Populasi Sapi Melalui Gertak Birahi
Tulang punggung penyediaan daging sapi/kerbau di Indonesia adalah peternakan
rakyat, yang umumnya dalam skala kecil dengan kepemilikan 2-3 ekor, sebagai
usaha sambilan. Dalam rangka mendukung peningkatan populasi, produksi dan
produktivitas ternak telah dilaksanakanOptimalisasi Inseminasi Buatan (IB)
dengan murah, mudah dan cepat.Kendala aplikasi IB yang paling umum terjadi
adalah sulitnya pengenalan birahi (estrus). Birahi sapi sering sulit dikenali karena
banyaknya kasus anestrus dan berahi tenang (silent heat) sehingga
mengakibatkan kurang tepatnya pengenalan atau deteksi berahi dan
ketidaktepatan pelaksanaan IB.

Aspek lain yang berpotensi menghambat keberhasilan IB adalah gangguan
reproduksi yaitu perubahan fungsi normal reproduksi baik jantan maupun betina
yang disebabkan oleh non-penyakit dan penyakit. Gangguan reproduksi dapat
bersifat sebagian atau secara lengkap. Gangguan yang bersifat secara lengkap dan
permanen menyebabkan kemajiran ternak sehingga ternak tidak dapat
dikembangbiakkan. Sedangkan gangguan yang bersifat sementara (temporer) yang
disebabkan oleh faktor hormonal, penyakit infeksious, dan lingkungan masih dapat
ditangani untuk mengatasi infertilitas atau menurunnya kesuburan.
Ternak sapi/kerbau yang telah disiapkan untuk program IB dan telah melalui
pemeriksaan gangguan reproduksi maka dilakukan sinkronisasi birahi, yaitu
upaya menimbulkan birahi dengan menggunakan hormon pada sekelompok
ternak sapi/kerbau agar terjadi peningkatan kesuburan.
Kelahiran kumulatif hasil IB tahun 2010-2014 sebesar 7,57 juta ekor (80,44%)
dengan akseptor 11,10 juta ekor (72,94%). Sedangkan kelahiran IB tahun 2015
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(sampai Oktober 2015) sebesar 940 ribu ekor (50,44%) dengan akseptor 1,43 juta
ekor (65,52%).

Gambar 47.

Target dan Realisasi Aseptor, Semen Beku dan Kelahiran
tahun 2010-2015

Kegiatan percepatan peningkatan populasi yang akan dilakukan melalui
sinkronisasi berahi dan optimalisasi pelaksanaan IB (GBIB). GBIB ini bertujuan
untuk optimalisasi pelaksanaan IB, penyerentakan berahi dalam upaya akselerasi
kelahiran, peningkatan akseptor IB, memperluas jangkauan pelayanan IB dan
tertanganinya kasus gangguan reproduksi.
Untuk kegiatan sinkronisasi berahi regular dilaksanakan melalui dana
Dekonsentrasi (1.900 ekor) dan dana KD oleh 4 Unit Pelaksana Teknis Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu BPTU-HPT Padang Mengatas,
BPTU-HPT Sembawa, BIB Lembang dan Balai Embrio Ternak Cipelang (30.000
ekor).
Selain sinkronisasi berahi regular pada tahun 2015 juga dialokasikan anggaran
melalui dana APBN-P yaitu kegiatan sinkronisasi berahi dan Gertak Berahi
Inseminasi Buatan (GBIB), yang dilaksanakan di 30 propinsi oleh 10 Unit
Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan
target jumlah akseptor sebanyak 691.000 ekor akseptor.
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GBIB Ternak Kerbau di Kab. Hasundutan,
Sumatera Utara, 2015

Pelaksanaan Gertak Birahi (GBIB) di
Kabupaten Gunung Kidul, DIY, 2015

GBIB Ternak Sapi di Sultra, 2015

Pelaksanaan Gertak Birahi (GBIB) di
Kabupaten Gunung Kidul, DIY, 2015

Gambar 48. Pelaksanaan Kegiatan Sinkronisasi dan Gertak Birahi Inseminasi
Buatan (GBIB)

Realisasi penanggulangan gangguan reproduksi yang mendukung pelaksanaan
GBIB sampai dengan bulan Oktober tahun 2015 mencapai 175.962 ekor atau
58,65% dari total target akseptor gangrep sebanyak 300.000 ekor
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5.4.4 Pengembangan Budidaya Ternak di Indonesia
Pengembangan budidaya ternak di Indonesia telah dialokasikan melalui berbagai
kegiatan antara lain: pengembangan ternak potong, ternak perah dan ternak
lainnya yang potensial.

Pengembangan budidaya ternak potong terdiri dari sapi potong, kerbau, kambing,
dan domba. Pengembangan budidaya sapi potong dilaksanakan dalam rangka
mendukung peningkatan populasi, produksi dan produktivitas sapi potong melalui
upaya refocusing lokasi dan kegiatan, agar terjadi peningkatan efisiensi dan nilai
ekonomis kegiatan. Pada tahun 2010-2014, telah difasilitasi 1.841 kelompok. Pada
tahun 2015, ditargetkan pengembangan sapi potong 374 kelompok yang tersebar
di 33 provinsi, 212 kabupaten. Sampai dengan bulan Oktober realisasimencapai
207 kelompok (55,35 %).
Selain sapi potong, ternak kambing dan domba menjadi salah satu sumber bahan
pangan asal ternak yang dapat diandalkan, dan memiliki peluang ekspor yang
sangat besar antara lain ke Malaysia, Brunei Darussalam dan negara-negara Timur
Tengah. Pada tahun 2010-2014, Ditjen PKH telah memfasilitasi sebanyak 362
kelompok, sedangkan tahun 2015, ditargetkan 76 kelompok yang tersebar di 20
provinsi, 36 kabupaten. Sampai dengan bulan Oktober realisasi mencapai 41
kelompok (53,94 %).

Pengembangan Budidaya Ternak lainnya adalah ternak Perah. Pengembangannya
dilakukan pada ternak sapi perah, kambing perah dan kerbau perah. Hal ini
memperhatikan kebutuhan susu dalam
negeri diproyeksikan meningkat selaras
dengan pertambahan penduduk dan
tingkat kesadaran gizi masyarakat, serat
produksi susu lokal hanya dapat
mensuplai sekitar 24,8 % konsumsi
susu nasional.

Gambar 49. Kelompok Tani Sehat Alami
di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka
Belitung, 2015
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Untuk itu, tahun 2010 – 2014
pengembangan budidaya sapi perah
telah dikembangkan di 277 kelompok di
89 kabupaten/kota di 20 provinsi.
Tahun 2015 dialokasikan di 7 provinsi
21 kabupaten/kota pada 27 kelompok,
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realisasi sampai dengan bulan Oktober sebanyak 26 kelompok(96,3%).
Sedangkan pengembangan kambing perah tahun 2010-2014 telah dikembangkan
129 kelompok di 72 kabupaten/kota di 13 provinsi. Tahun 2015, pengembangan
kambing perah ditargetkan di 10 provinsi 22 kabupaten/kota pada 53 kelompok
dan telah realisasi 100%. Selain itu, pada tahun 2015 telah dimulai pengembangan
kerbau perah di tiga kelompok.
Kedepan terus dikembangakan sentra baru terutama di Luar Pulau Jawa antara
lain di Sulawesi Selatan yaitu di Kabupaten Enrekang, Sinjai, Sumatera Barat di
Kota Padang Panjang, dan Sumatera Utara. Daerah sentra baru ini secara kreatif
melakukan pemasaran susu langsung ke konsumen lewat produk olahan seperti
Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan danke dan Kota Padang
Panjang Sumatera Barat dengan bermunculannya kafe-kafe susu yang
menyediakan produk olahan seperti yoghurt, susu pasteurisasi, karamel susu,
kerupuk susu.
5.4.5 Peningkatan Produksi Pakan Ternak
Kebutuhan pakan ternak unggas setiap tahun terus meningkat begitu juga dengan
kebutuhan bahan pakan terutama jagung. Tahun 2015 produksi pakan pabrikan
diperkirakan 17,2 juta ton dimana 50% nya adalah jagung atau sebanyak 8,6 juta
ton. Dari kebutuhan jagung tersebut biasanya dipenuhi dari jagung lokal dan
impor. Pada tahun 2014 impor jagung mencapai 3 juta ton sehingga pada tahun
2015 diupayakan untuk menekan impor. Sampai akhir Oktober 2015 impor jagung
sebanyak 2.570.933 ton sesuai dengan SPP yang sudah dikeluarkan sedangkan SPP
yang belum dikeluarkan sebanyak 181.420 ton.
Sampai saat ini jagung sebagai bahan pakan belum tergantikan sehingga pakan
unggas sangat tergantung pada ketersediaan jagung. Pembatasan impor jagung
telah berhasil meningkatkan harga jagung lokal sehingga memberikan keuntungan
yang layak pada petani. Ketersediaan jagung lokal yang terbatas dengan harga
yang tinggi menyebabkan peternak sulit mendapatkan jagung lokal termasuk
pabrik pakan.

Hijauan pakan ternak (HPT) mutlak diperlukan dan harus tersedia dalam usaha
budidaya ternak ruminansia. Jumlah kebutuhan HPT per ekor sebesar 10-15%
Bobot Badan setara dengan 6,25 kg bahan kering per hari per satuan ternak.
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Bagian terbesar HPT berupa rumput lokal atau rumput alam, baik yang berasal
dari padang penggembalaan umum, pematang sawah, pinggir jalan, pinggir hutan,
saluran irigasi atau perkebunan. Rendahnya sebaran dan ketersediaan HPT
sepanjang tahun menjadi salah satu penyebab sulit berkembangnya populasi dan
produktivitas ternak ruminansia di Indonesia.Sementara secara ekonomis
pengusahaan HPT merupakan usaha tani yang menguntungkan terutama jika
menggunakan jenis dan varietas unggul. Usaha budidaya HPT umumnya dapat
terus dilakukan tanpa investasi penanaman kembali dan pengolahan lahan, karena
sifatnya yang tumbuh kembali (regrowing) sehingga dapat menghemat biaya
produksi. Permasalahan utama penyediaan hijauan pakan di Indonesia antara
lain: (1) fluktuasi produksi karena musim, (2) rendahnya kualitas HPT terutama
rumput lokal, (3) tingginya laju konversi lahan pangonan, dan (4) terbatasnya
sebaran lahan dan sumber bibit HPT di masyarakat.
Pakan untuk memenuhi kebutuhan ternak non ruminansia sebagian besar
dipenuhi oleh pakan pabrikan, sedangkan pakan konsentrat untuk ternak
ruminansia masih diusahakan oleh kelompok-kelompok peternak dan koperasi
pada unit usaha pengolahan pakan skala kecil. Sampai dengan tahun 2015,
terdapat 124 unit pengolahan pakan yang telah memproduksi pakan olahan yang
tersebar di 98 kabupaten/kota pada 27 provinsi.
Upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan
pakan ternak yang berkualitas dilakukan melalui : (1) Pengembangan Integrasi
Tanaman Ternak Ruminansia; (2) Pengembangan Padang Penggembalaan; (3)
Pengembangan HPT di UPT Pusat; (4) Penanaman dan Pengembangan Tanaman
Pakan Berkualitas di Masyarakat; (5)
Sertifikasi Pakan.
Pengembangan
Intergrasi
Ternak
Tanaman Ruminansia ditujukan untuk
memfasilitasi
kelompok-kelompok
peternak yang menerapkan konsep
integrasi dalam pemeliharaan ternak
ruminansia sehingga dapat mendukung
tercapainya program swasembada daging
sapi kerbau (PSDSK) tahun 2014 dan
keberlanjutan
program
PSDSK;
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Gambar 50. Integrasi Sapi Bali di lokasi
perkebunan sawit di Kota Waringin
Barat Prov. Kalimantan Tengah
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mengoptimalkan potensi hasil sampingtanaman sebagai pakan ternak, sehingga
dapat membantu mengurangi biaya produksi usaha ternak; membantu peternak
mengoptimalkan produksi ternak maupun tanaman dengan hubungan yang saling
menguntungkan.
Pengembangan integrasi tanaman – ruminansia terdiri dari : integrasi sapi–sawit ;
integrasi sapi–padi; integrasi sapi-jagung; integrasi sapi-kakao; dan integrasi sapi–
tanaman lainnya. Selama tahun 2010 – 2015 telah dialokasikan untuk 1.229
kelompok dengan jumlah sapi sebanyak 26.991 ekor,
Pengembangan padang penggembalaan
bertujuan meningkatkan ketersediaan
pakan
hijauan
dan
peningkatan
kapasitas
daya
tampung
padang
penggembalaan
terhadap
ternak
ruminansia.

Selain itu advokasi terkait rancangan
PERDA/SK
Bupati
tentang
pengembangan padang penggembalaan

agar tidak beralih fungsi. Pengembangan
Gambar 51. Padang Penggembalaan di
padang penggembalaan dilaksanakan
Desa Tinabite, Bombana
mulai tahun 2013, sampai dengan
Oktober 2015 telah dikembangkan 115 kelompok di 14 Kabupaten pada 7 provinsi
dengan luas padang penggembalaan 8.154 Hektar.
5.4.6 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis
dan Penyakit Zoonosis
Pemerintah telah menetapkan 5 penyakit prioritas dari 25 penyakit hewan
menular strategis (PHMS), yaitu Brucellosis, Anthrax, Avian Influenza/AI, Rabies
dan Hog Cholera (Kepmentan No.4026/Kpts/OT.140/04/2013). Prinsip kebijakan
pembangunan kesehatan hewan adalah mempertahankan wilayah yang bebas
penyakit, menurunkan tingkat prevalensi/kasus penyakit dan pembebasan
penyakit di suatu wilayah.
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• Menuju Bebas Brucellosis 2025

Brucellosisatau penyakit keluron menular yang mengakibatkan terjadinya
keguguran, lahir mati, dan kemandulan yang menyerang ternak. Penyakit yang
bersifat endemis ini banyak ditemukan di DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa
Timur. Meskipun tidak menyebabkan kematian, namun menimbulkan kerugian
ekonomis. Dampak ekonomi penyakit Brucella di Indonesia diperkirakan sebesar
Rp. 45 Milyar/tahun.
Pemerintah telah mencanangkan tahun
2025 sebagai tahun bebas Brucellosis yang
dimulai
dengan
penyusunan
Road
Map.Pendekatan
ditempuh
secara
bertahap diawali dengan zona geografis,
yaitu pengendalian penyakit menggunakan
status dari status yang tidak diketahui
menjadi diketahui, untuk mencapai status
Gambar 52. Petugas sedang
memberikan obat kepada hewan yang
bebas penyakit. Tahap selanjutnya adalah
terserang Brucellosisatau
pendekatan kompartemen produksiuntuk
memitigasi risiko lalu-lintas hewan terjangkit dan meningkatkan perdagangan
ternak sehat.

Selama tahun 2014-2015 ada 2 pulau yang memiliki populasi ternak sapi dan
kerbau tinggi telah berhasil dibebaskan dari Brucellosis yaituPulau Sumba NTT
(Kepmentan No. 52/Kpts/PD.630/1/2015) dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur
(Kepmentan No. 237/Kpts/PD.650/4/2015).

•

Pengendalian Wabah Avian Influenza (AI)

Sejak Januari 2004 sampai saat ini seluruh
wilayah Indonesia endemis AI kecuali Provinsi
Maluku Utara. Namun demikian upaya
pengendalian terus dilakukan dan telah
menghasilkan penurunan kasus kejadian cukup
signifikan setiap tahunnya. Hingga periode
Januari-Oktober 2015, 20 propinsi kejadian
rendah (1-50 kasus) dan 13 propinsi tidak ada
kasus.
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Gambar 53. Petugas sedang

memberikan Vaksin AI
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•

Menuju Bebas Rabies 2020

Sebagian besar wilayah Indonesia endemis penyakit Rabies. Beberapa provinsi
bebas historis yaitu Provinsi Kepulauan
Riau, Provinsi Bangka Belitung, NTB, Papua
dan Papua Barat. Sedangkan Provinsi yang
telah dinyatakan bebas melalui program
pemberantasan yaitu DKI, Jawa Tengah, DIY,
dan Jawa Timur.
Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah
untuk mencapai bebas rabies 2020 antara
lain penyusunan Roadmap pembebasan
Rabies,
fasilitasi
dana
kegiatan
pemberantasan rabies di daerah lewat dana
dekonsentrasi, vaksinasi massal dan KIE.

Gambar 54. Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) tentang Rabies
untuk murid sekolah dasar di

Pada tahun 2013-2015 beberapa wilayah
telah berhasil dibebaskan yaitu Provinsi
Bangka
Belitung
(Kepmentan
Nomor.
4435/Kpts/PD.620/7/2013),
Kabupaten
Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Kepmentan
Nomor. 239/Kpts/PD.650/4/2015), Provinsi
Kepulauan
Riau
(Kepmentan
Nomor.
240/Kpts/PD.650/4/2015), Pulau Enggano,
Gambar 55. Pelaksanaan vaksinasi
Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
massal Rabies di kabupaten
(Kepmentan No. 241/Kpts/PD.650/4/2015)
Pasaman Barat, Provinsi Sumatera
dan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi
Sumatera Barat (Kepmentan Nomor. 238/Kpts/PD.650/4/2015).

•

Pemberantasan Hog Cholera

Prioritas utama Pemerintah dalam pemberantasan Hog Cholera ditujukan untuk
provinsi yang memiliki populasi tinggi seperti Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan
Riau, Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat. Hal ini untuk mendorong timbulnya
kembali peluang ekspor dan sebagai sumber penyediaan bibit babi di dalam
negeri. Kemudian prioritas berikutnya adalah pemberantasan Hog Cholera di
daerah penyedia babi potong seperti Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten
Karanganyar) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Alor) dan Papua.
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Gambar 56. Petugas sedang
melakukan Penyemprotan di
kandang Babi

•

Pemerintah telah menyusun Roadmap
Pengendalian dan Pemberantasan Hog
Cholera di Indonesia dengan sasaran
menurunkan prevalensikejadian Hog Cholera
sampai ke tingkat yang serendah-rendahnya
dalam waktu 10 tahun ke depan. Pemerintah
telah berhasil mendeklarasikan Provinsi
Sumatera Barat menjadi satu-satunya
wilayah bebas di Indonesia saat ini
(Kepmentan No.181/Kpts/PD.620/2/2014).

Pengawasan pada Saat Pemotongan Hewan Qurban 2015.

Pada pelaksanaan ibadah Hari Raya Idhul
Adha setiap tahunnya Ditjen PKH
melaksanakanupaya penjaminan keamanan
dan kelayakan serta penjaminan penerapan
kesejahteraan hewan, khususnya di daerah
endemis
Anthrax.Bantuan
Pengawasan

Hewan Kurban Ditjen PKH terdiri dari 100
Dokter Hewan telah diturunkan ke lapangan,
di wilayah DKI Jakarta, Kota Bogor,
Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan,
Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
Gambar 57. Pemeriksaan hewan
kurban di depok, Jawa Barat, 2015

Tim melaksanakan supervisi pemeriksaan dokumen kesehatan hewan,
pemeriksaan antemortem dan post mortem, mengawasi penyembelihan serta
penanganan daging dan jeroan hewan Kurban, selama Hari Raya Kurban dan hari
tasrik.Tim Pengawas pelaksanaan pemotongan Hewan Kurban juga dibentuk di
masing masing Propinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini untuk menjamin kesehatan
hewan terutama hewan yang di transportasikan antar daerah, dan juga menjamin
kesehatan, kesejahteraan dan kelayakan hewan yang akan dijadikan hewan
kurban.
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5.4.7 Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing
Upaya peningkatan jaminan produk ternak yang aman, sehat, utuh dan halal
(ASUH) utamanya daging sapi dilakukan melalui perbaikan sarana Rumah Potong
Hewan Ruminansia (RPH-R), penetapan Nomor Kontrol Veteriner dan
pengawasankelayakan produk ternak.

Rumah Potong Hewan Ruminansia
yang telah mampu memproduksi
daging segar dingin/beku sapi local
adalah RPH-R Tembesi, Kab. Gianyar,
Bali; RPH-R Potoe Tanoe Kabupaten
Sumbawa Barat, NTB ; RPH-R Asakota
Kota Bima, NTB; RPH-R Eka Putra
Jaya, Kab. Bojonegoro, Jatim; dan RPH-

R Segarau Bahari, Kab. Sumbawa, NTT.
Kelima RPH-R tersebut telah mampu
mengirim daging ke JABODETABEK
kurang lebih 112 ton/bulan. Ke depan diharapkan volume pengiriman daging
dingin/beku ke Jabodetabek semakin meningkat dan mampu bersaing dengan
daging beku impor.
Gambar 58. Pelaksanaan Buchering Karkas
dan daging sapi Bali di RPH-R Potoe Tanoe,
Sumbawa Barat, NTB

Dalam rangka memberikan jaminan keamanan daging yang diproduksi di RPH-R
memenuhi persyaratan ASUH, pada tahun 2014 telah dibangun 16 unit RPH-R di 7
Propinsi, untuk selanjutnya dilakukan sertifikasi NKV. Sampai saat ini RPH-R yang
telah memiliki sertifikat NKV sebanyak 30 Unit, baik RPH-R milik pemerintah
maupun swasta. Sedangkan pada tahun 2015 dalam proses pembangunan dan
perbaikan sarana 23 unit RPH-R di 15 Propinsi yang telah mencapai 70% (Oktober
2015).
5.5 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian di bidang
penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian diantaranya
adalah perluasan sawah, pengembangan optimasi lahan, pengembangan System of
Rice Intensification (SRI), pengembangan jalan pertanian, pengembangan Unit
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Pengolah Pupuk Organik (UPPO), perluasan areal hortikultura perkebunan dan
peternakan, pengembangan jaringan irigasi, subsidi pupuk dan pestisida, Asuransi
Pertanian, bantuan alsintan dan sebagainya.
5.5.1. Perluasan Sawah dan Pengembangan Optimasi Lahan

Kegiatan ini meliputi: (1) Perluasan Areal Sawah adalah suatu usaha penambahan
luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum
dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usahatani sawah. Perluasan
areal sawah baru dilakukan dengan menambah luas areal tanam padi guna
mendukung pencapaian swasembada pangan. Pada TA 2015 telah dialokasikan
kegiatan perluasan sawah seluas 23.000 Ha dan terealisasi seluas 18.789 Ha
(81,69%), dan (2) Optimasi Lahan yaitu usaha meningkatkan Indeks Pertanaman
(IP) dan produktivitas melalui penyediaan sarana produksi pupuk/kapur dan
pengolahan tanah. Pada TA 2015 telah dialokasikan kegiatan optimasi lahan untuk
tanaman pangan seluas 951.301 Ha dan terealisasi seluas 927.404 Ha (97,49%).

5.5.2. Pengembangan System of Rice Intensification (SRI)

Metode SRI merupakan salah satu pendekatan dalam praktek budidaya padi sawah
secara intensif dan efisien. Metode tersebut menekankan pada manajemen
pengelolaan tanah, tanaman dan air melalui pemberdayaan kelompok tani,
Gapoktan dan P3A dan kearifan lokal yang berbasis pada kegiatan ramah
lingkungan.

Beberapa kelebihan dalam bertanam padi melalui metode SRI: (1) hemat waktu
karena ditanam bibit muda sehingga waktu panen lebih awal; (2) hemat biaya
kebutuhan benih karena tidak membutuhkan biaya pencabutan bibit sehingga
mengurangi tenaga dan biaya tanam; (3) jarak penanaman yang lebar, minimal 25
x 25 cm, satu bibit per titik; (4) penghematan sarana produksi (saprodi) padi
karena hanya ditanam 1 lubang 1 bibit; (5) tanaman hemat air dengan pola
pengairan berselang dan macak-macak; (6) produksi meningkat; (7) ramah
lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia dan digantikan dengan
menggunakan pupuk organik dan pestisida nabati sehingga unsur hara tanah
dapat mengalami perbaikan; (8) harga jual lebih mahal dari beras anorganik.
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Gambar 59. Panen SRI bersama Dandim di Kab. Pemalang

Pada TA 2015 telah dialokasikan kegiatan SRI seluas 163.833 Ha dan terealisasi
seluas 161.705 Ha (98,70%).
5.5.3 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier (JIT)

Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi (Gambar 60) adalah kegiatan
pengembangan
jaringan
irigasi
meliputi
pembangunan
baru,
perbaikan/rehabilitasi dana atau peningkatan jaringan irigasi baik tingkat tersier
maupun tingkat usaha tani untuk meningkatkan fungsi, pelayanan dan
memperbaiki pola operasi serta pemeliharaan jaringan irigasi (Gambar 60). Pada
TA 2015 telah dialokasikan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi seluas
2.478.182 Ha dan terealisasi seluas 2.458.471 Ha (99,20%).
Gambar 60. Kegiatan Pelaksanaan
Rehabilitasi Jaringan irigasi di
Kabupaten Lebak
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5.5.4. Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
Pemenuhan kebutuhan pupuk organik juga diupayakan melalui pembangunan Unit
pengolah pupuk organik. Pada tahun 2015 ini teralokasikan pembangunan UPPO
sebanyak 897 unit dan terealisasi sebanyak 897 unit (100%). Kontribusi kegiatan
ini adalah memenuhi kebutuhan pupuk organik insitu oleh dan untuk petani,
utamanya untuk mendukung kegiatan SRI di lokasi setempat atau masyarakat.
Selain itu juga menyediakan fasilitasi terpadu untuk pengolahan bahan organik
(jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk
organik), memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian serta
melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan.
5.5.5. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya
ditataniagakan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur
resmi di lini IV. Sasaran kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah
diterapkannya pemupukan berimbang spesifik lokasi di tingkat petani, untuk
mendukung peningkatan produktivitas dan produksi serta memperbaiki kualitas
hasil komoditas pertanian. Pada TA 2015 telah dialokasikan bantuan pupuk
bersubsidi sebesar 9.550.000 ton dan terealisasi sebesar 8.570.232,00 ton
(89,74%) meliputi pupuk urea, SP-36, ZA, NPK dan organik. Anggaran untuk
penyaluran pupuk bersubsidi ini berasal dari Kementerian Keuangan dengan
alokasi
sebesar
Rp28.256.344.852.000,dan
terealisasi
sebesar
Rp20.406.765.186.837,-.
5.5.6. Asuransi Pertanian
Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti
rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat
terjamin. Melalui asuransi usahatani padi memberikan jaminan terhadap
kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit
tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan
memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahataninya.

Pelaksanaan asuransi pertanian pada tahun 2015 mencapai 233.496 Ha dari target
1.000.000 Ha (23.35 %). Sementara serapan asuransi pertanian dan operasional
mencapai Rp34.801.206.317,- (23,84%) dari pagu Rp146.000.000.000,90
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Asuransi pertanian ini memberikan manfaat kepada petani untuk melindungi
terhadap kerugian gagal panen, menaikkan posisi petani di mata lembaga
pembiayaan untuk mendapatkan kredit petani dan meningkatkan produksi dan
produktivitas sektor pertanian. Dari Rp180.000,- total premi, petani hanya cukup
membayar 20 persen. Sebesar 80 persen premi disubsidi pemerintah.
5.5.7. Kegiatan Pemanfaatan Alsintan
Modernisasi pertanian melalui mekanisasi merupakan solusi yang efisien untuk
menggantikan pola usaha tani manual dan mengatasi keterbatasan jumlah tenaga
kerja. Kegiatan mekanisasi ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir,
namun dalam jumlah terbatas. Pada tahun 2010 - 2012 hanya mampu
menyediakan alsintan kurang dari 10.000 unit. Sedangkan mulai tahun 2015
dilakukan mekanisasi secara besar-besaran dengan penyediaan alsintan 62.324
unit. Alsintan dimaksud berupa : Rice Transplanter, Combine Harvester (Gambar
61), Dryer, Power Thresher, Corn Sheller dan Rice Milling Unit (RMU), traktor dan
pompa air.
Mekanisasi ini menghemat biaya produksi ± 30 % dan menurunkan susut panen
10 %. Mekanisasi mampu menghemat biaya olah tanah, biaya tanam, dan biaya
panen sebesar Rp 2,2 Juta/Ha dari pola manual Rp 7,3 Juta/Ha. Dengan demikian
total biaya produksi menjadi Rp 5,1 Juta/Ha.

Gambar 61. Mentan Sedang Mencoba Pemakaian Combine Harvester di Acara Gelar
Teknologi Pertanian Modern, Desa Gardu Mukti, Kecamatan
Tampakdahan, Kabupaten Subang
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Bila mengolah tanah secara manual memerlukan 20 orang hari kerja/ha dan biaya
Rp 2,5 juta/ha, jika menggunakan traktor, satu orang mampu menyelesaikan 3 ha
per hari dengan biaya Rp 1,8 Juta/Ha. Pada APBN tahun 2015 didistribusikan
26.100 traktor roda 2 dan roda 4 kepada kelompok tani.
Mekanisasi tidak hanya dilakukan dengan mengolah tanah, namun juga untuk
menanam padi dengan menggunakan Rice Transplanter. Alat ini mampu
menghemat tenaga dari pola manual 19 orang/ha menjadi 7 orang/ha dan biaya
tanam menurun dari Rp 1,72 juta/ha menjadi Rp 1,1 juta/ha. Pada APBN tahun
2015 didistribusikan 5.563 unit Rice Transplanter kepada Kelompok Tani.

Mekanisasi untuk menyiang rumput (Power Weeder) mampu menghemat tenaga
kerja dari pola manual 15 orang/ha menjadi 2 orang/ha dan biaya menyiang turun
dari Rp 1,2 juta/ha menjadi Rp 510 ribu/ha.

Alat mekanisasi untuk panen padi, yaitu Combine Harvester mampu menghemat
tenaga kerja dari pola manual 40 orang/ha menjadi 7,5 orang/ha dan biaya panen
dapat ditekan dari Rp 2,8 juta/ha menjadi Rp 2,2 juta/ha. Dengan alat ini mampu
menekan kehilangan hasil (losses) dari 10,2 % menjadi 2 %.

Apabila dihitung secara nasional dengan produksi 2014 sebesar 70,8 juta ton,
berarti potensi kehilangan hasil 7 juta ton atau setara Rp 24,5 trilyun. Dengan
menggunakan Combine Harvester, maka dapat menyelamatkan potensi kehilangan
hasil Rp 17 trilyun.

Dengan adanya mekanisasi secara besar-besaran, maka dapat dikatakan tahun
2015 sebagai tahun dimulainya Modernisasi Pertanian. Intinya modernisasi,
membuat usaha pertanian lebih efisien, produktif, berdaya saing, pendapatan
tinggi dan meningkatkan nilai tambah.
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Tabel
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

15. Bantuan Alsintan Ditjen PSP Pada Tahun 2015
Jenis Alsintan
Jumlah (unit)
Traktor Roda 2
16.198
Pompa Air
18.604
Traktor Roda 4
1.302
Rice Transplanter
5.342
Combine Harvester Sedang
18
Combine Harvester Besar
11
Cultivator
22
Dryer
18
Pemipil Jagung
28
RMU
666
Pra Panen
13.425
Pasca Panen
6.690
TOTAL
62.324

Sumber: Ditjen PSP, 2015

5.6. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil,
dan Investasi Pertanian
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil, dan
Investasi Pertanian telah dilaksanakan melalui kegiatan: 1) Pengembangan
pengolahan hasil pertanian, 2) Pengembangan mutu dan standarisasi,
3)Pengembangan pemasaran domestik, 4) Pengembangan pemasaran
internasional, dan 5) Pengembangan usaha dan investasi, dan 6) Dukungan
Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian.
5.6.1 Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

Kegiatan pengembangan pengolahan hasil pertanian ditujukan untuk peningkatan
usaha pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan untuk: 1) Pengembangan
pengolahan hasil tanaman pangan, 2) Pengembangan pengolahan hasil
hortikultura, 3) Pengembangan pengolahan hasil perkebunan, dan
4)Pengembangan pengolahan hasil peternakan.
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Dalam kerangka pengembangan agroindustri, maka pengembangan agroindustri
perdesaan merupakan pilihan strategis dalam meningkatkan pendapatan dan
sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Salah satu upaya untuk mendorong
tumbuh dan berkembangnya agroindustri di perdesaan ditempuh melalui
pengembangan Unit Pengolahan Hasil (UPH) yang merupakan industri pengolahan
hasil pertanian skala kecil dan rumah tangga di perdesaan yang berbasis
sumberdaya lokal. UPH Pertanian merupakan program terobosan dalam
mempercepat penumbuhan pendapatan masyarakat petani dan peningkatan
penyerapan tenaga kerja. Sebagai program terobosan, UPH Pertanian
dikembangkan dengan mengacu pada skala usaha yang ekonomis, sehingga fungsi
pelayanan dapat berkembang ke arah peningkatan kualitas, kuantitas dan
kontinuitas produksi untuk memasok pasar. Target UPH yang difasilitasi
(dikembangkan atau dibangun) pada tahun 2015 oleh Direktorat PHP untuk
komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dapat dilihat
pada Tabel dibawah ini.
Tabel 16. Unit Usaha Yang Operasional Setelah Difasilitasi Tahun 2015

No
1
2
3
4

Unit Usaha
Pengolahan Hasil
Tan.Pangan
Pengolahan Hasil
Hortikultura
Pengolahan Hasil
Perkebunan
Pengolahan Hasil
Peternakan
Jumlah

Sumber: Ditjen PPHP, 2015

Realisasi
(Unit
Usaha)
488

Operasional
(Unit
Usaha)
488

Prosentase Operasional
/ Realisasi

111

109

98,20

783

776

99,11

59

125

54

125

100
92

100

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari total target sebanyak 782 unit usaha
yang difasilitasi selama tahun 2015, maka telah direalisasikan sebanyak 783 unit
usaha. Fasilitasi Dana Tugas Pembantuan untuk pengolahan hasil pertanian, dari
total target sebanyak 782 unit usaha yang difasilitasi selama tahun 2015, maka
telah direalisasikan sebanyak 783 unit usaha. Dari 783 unit usaha pengolahan yang
terealisasi tersebut, sebanyak 778 unit dapat beroperasi.
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Untuk Unit Pengolahan Tanaman Pangan ada satu unit RMU yang tidak terealisasi,
sehingga dari target 489 unit, hanya 488 unit terealisasi. Dari 488 unit tersebut,
semuanya dapat beroperasi.

Untuk pengolahan hortikultura ada 1 unit yang tidak terealisasi, yaitu Kabupaten
Lima Puluh Kota karena bahan baku cabe untuk olahan tidak mencukupi,
permintaan cabe segar masih dipenuhi dari wilayah lain. UPH hortikultura yang
belum dapat beroperasi sebanyak 3 unit Rumah Sentra Kemasan yaitu di Kota
Ternate, Kota Palu dan Kota Kupang. Hal ini dikarenakan pengadaan bangunan dan
alat baru selesai Bulan Nopember/Desember, sehingga belum siap untuk
operasional.
Untuk pengolahan Perkebunan, semua target pembangunan UPH dapat
direalisasikan, akan tetapi ada 2 UPH yang belum dapat beroperasi karena
pengadaan yang agak terlambat, sampai pertengahan bulan Desember ini, alat
baru sampai di propinsi. Sedangkan untuk pengolahan peternakan, semua target
dapat terealiasi, dan semuanya dapat beroperasi.
5.6.2. Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian

Pembangunan pertanian dihadapkan pada perdagangan dunia yang semakin
bebas. Menyikapi hal itu maka Indonesia harus siap untuk bersaing di pasar dalam
negeri dan internasional, karena hanya dengan daya saing yang tinggi produk
Indonesia dapat bertahan. Salah satu kegiatan yang penting dalam menciptakan
daya saing adalah dengan menerapkan standar secara konsisten yang didukung
oleh kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi dan program terkait.

Jumlah standar dan regulasi teknis bidang pertanian yang ditetapkan
(SNI/Regulasi) pada TA. 2015 adalah 12 judul SNI dimana proses Perumusan SNI
dilakukan pada TA. 2014. Sementara RSNI 3 yang dirumuskan pada TA. 2015 saat
ini sedang dalam proses Jajak Pendapat di BSN dan selanjutnya SNI akan
ditetapkan oleh Kepala BSN pada semester kedua tahun 2015 hingga semester
pertama tahun 2016.
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Tabel 17. SNI Yang Telah Ditetapkan Oleh BSN Tahun 2015
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Judul SNI
SNI 6128 : 2015 Beras
SNI 0006 : 2015 Pala
SNI 8171 : 2015Temulawak segar
SNI 004 : 2013/Amd 1:2015 Lada Putih
SNI 2906 : 2015 Biji mete
SNI 7990.3 : 2015 Anggrek pot – Bagian 3 : Vandaceous hibrida
SNI 8173.1 : 2015 Pakan Ayam Ras Pedaging (broiler) – Bagian 1 : pre starter
SNI 8173.2 : 2015 Pakan Ayam Ras Pedaging (broiler) – Bagian 2 : starter
SNI 8173.3 : 2015 Pakan Ayam Ras Pedaging akhir (broiler) – Bagian 3 : finisher
SNI 7651.4 : 2015 Bibit sapi potong - bagian 4 : Bali
SNI 7651.5 : 2015 Bibit sapi potong - bagian 5 : PO
SNI 7651.6 : 2015 Bibit sapi potong - bagian 6 : Pesisir

Sumber: Ditjen PPHP, 2015

Sementara RSNI 3 yang dihasilkan pada TA. 2015 dan diharapkan bisa ditetapkan
pada akhir tahun 2015 atau awal tahun 2016 adalah :
Tabel 18. RSNI3 Yang Dihasilkan Sampai Dengan Semester Pertama 2015
No
1.

RSNI 3 Tembakau Selopuro

3.

RSNI 3 Tembakau White Burley

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Judul RSNI

10.

RSNI 3 Tembakau Rajangan Virginia Bojonegoro
RSNI 3 Bibit kambing-Bagian 1 : Peranakan Etawah
RSNI 3 Bibit domba garut

RSNI 3 Pompa air sentrifugal (Amandemen)

RSNI 3 Mesin pengolahan gabah - Bagian 3 mesin pemisah beras pecah kulit-syarat mutu
dan metode uji
RSNI 3 Mesin pengolahan gabah - Bagian 5 mesin pemisah beras kepala - syarat mutu
dan metode uji
RSNI 3 Kode uji (Test code) Alsintan pasca panen – Bagian 1 mesin perontok padi
RSNI 3 Benih Kelapa Sawit

Sumber: Ditjen PPHP, 2015
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Penerapan SNI masih bersifat sukarela (voluntary) namun bisa menjadi wajib bila
berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan
hidup. Penerapan SNI secara wajib ditetapkan melalui regulasi teknis kementerian
terkait.

Dalam rangka meningkatkan penerapan standar dan regulasi teknis di bidang
pertanian (unit usaha), maka beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama
tahun 2015 antara lain :
• kegiatan pembinaan “Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan”
bagi 28 Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) dengan rincian
Kalimantan Selatan sebanyak 26, Sumatera Selatan 1 dan Kalimantan Tengah 1.
Kegiatan pembinaan bertujuan agar UPPB dapat menerapkan manajemen mutu
Bokar Bersih sehingga mendapat registrasi dari Dinas yang membidangi
perkebunan di kabupaten masing-masing.Setelah UPPB mendapat registrasi,
maka UPPB tersebut dapat mengeluarkan Surat Keterangan Asal Bokar (SKA-B)
yang bermanfaat untuk mempermudah Bokar diterima di industri crumb rubber
dan mendapat harga yang layak.
• Untuk provinsi dan komoditi lainnya (perkebunan/kakao, hortikultura dan
tanaman pangan) masih dalam proses pembinaan lanjutan oleh
pembina/fasilitator provinsi dan kabupaten. Selanjutnya akan diajukan
sertifikasi, registrasi atau bentuk penjaminan keamanan pangan lainnya
(registrasi packing house atau registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan/PSAT).
Peningkatan Kompetensi Lembaga Penilai Kesesuaian
Penilaian Kesesuaian mencakup kelembagaan dan proses penilaian untuk
menyatakan kesesuaian suatu kegiatan atau suatu produk terhadap SNI tertentu.
Penilaian kesesuaian dapat dilakukan oleh pihak pertama (produsen), pihak kedua
(konsumen), atau pihak ketiga (pihak selain produsen dan konsumen), sejauh
pihak tersebut memiliki kompetensi untuk memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh BSN.
Dalam rangka meningkatan kompetensi lembaga penilai kesesuaian (OKKPD,
Laboratorium Pengujian dan Lembaga Sertifikasi) beberapa kegiatan telah
dilaksanakan antara lain bimbingan teknis peningkatan kompetensi LPK baik di
pusat dan daerah, serta pengadaan sarana laboratorium untuk mendukung
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pengujian keamanan pangan produk pertanian. Kegiatan-kegiatan tersebut
bertujuan agar LPK siap diakreditasi/verifikasi. Dari kegiatan-kegiatan tersebut
telah diberikan apresiasi kepada 1 LPK, telah tersusunnya dokumen sistem mutu
pada 4 LPK dan 21 OKKP-D, diterapkannya pengujian dan dilakukannya audit
internal oleh 2 LPK, 3 LPK siap diakreditasi, 7 OKKP-D siap diverifikasi, 26 OKKP-D
sudah diverifikasi dan 9 OKKP-D telah dikembangkan menjadi UPTB/UPTD.

Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Pertanian
Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) dan Otoritas Kompeten
Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) yang terdapat di 33 provinsi telah melakukan
pengawasan baik yang bersifat monitoring produk pertanian yang beredar di
pasar maupun pengawasan berkala terhadap produk yang telah diregistrasi
maupun disertifikasi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan
dengan bukti otentik maka akan diberikan teguran secara tertulis, bila tidak
dipatuhi akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Beberapa kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Petugas OKKP antara
lain :
• Petugas OKKP-P Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian melakukan
verifikasi ulang isu yang masih berkembang tentang dugaan adanya beras
sintetis berbahan plastik di masyarakat.
• Kementerian Pertanian (Kementan) pada minggu pertama bulan ramadhan
(25/6) telah menurunkan petugas pengawas untuk melakukan pengawasan dan
penyelidikan produk segar pertanian yang mengandung bahan yang berbahaya
yang masih banyak beredar di pasar tradisional, maupun pasar modren
diwilayah DKI, Bogor, Tanggerang, Bekasi dan Depok.
Tujuan pelaksanaan kegiatan pengawasan ini adalah memperoleh gambaran
keamana pangan hasil pertanian strategis yang beredar di pasaran, dipastikan
sesuai dengan standar keamanan pangan dan tata pelabelan jaminan mutu dan
keamanan pangan (Gambar 62).
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Peningkatan Pengawasan Mutu Alat
dan Mesin Pertanian
Alat dan mesin pertanian (alsintan)
merupakan salah satu faktor pendukung
dalam upaya peningkatan produksi
selama proses produksi, menekan susut
hasil selama proses panen dan
penanganan
pasca
panen
serta
berperanan dalam peningkatan nilai

tambah melalui proses pengolahan hasil
pertanian. Melalui penggunaan alsintan
yang tepat dan bermutu akan diperoleh
mutu hasil sesuai standar yang berlaku bahkan diperoleh peningkatan nilai
tambah hasil pertanian yang mempunyai daya saing tinggi.
Pengujian dan sertifikasi alsintan sebagaimana diamanahkan dalam UndangUndang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Pertanian mutlak
dilakukan pada setiap produk alsintan yang dihasilkan oleh produsen agar mutu
produk alsintan yang beredar terjamin mutunya dan dapat melindungi konsumen
dari pemanfaatan alsintan dibawah standar yang berlaku. Melalui pengujian dan
sertifikasi alsintan produsen juga diuntungkan karena dituntut untuk selalu
berpedoman pada standar SNI bahkan terkendali proses produksinya mengikuti
standar ISO yang berlaku, dengan demikian siap untuk bersaing di pasar global.
Gambar 62. Uji Mutu Terhadap Mesin
Chopper

Pada tahun 2015 BPMA telah menerima sebanyak 208 permohonan Uji dari
Produsen Alsintan untuk pelaksanaan pengujian serta 6 permohonan sertifikasi
untuk pelaksanaan sertifikasi. Sehingga jumlah outputnya 214 dokumen (208 test
report dan 6 SPPT SNI (Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI).
5.6.3. Pengembangan Pemasaran Domestik

Dalam rangka penguatan pemasaran domestik, sangat diperlukan pembenahan
sarana dan prasarana sehingga dapat memperkuat dan memperpendek tata niaga
pemasaran komoditi pertanian dari petani produsen ke pasar.
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(1) Mengembangkan Kelembagaan Pasar Domestik
• Pasar Ternak :
Pada tahun 2015 Pasar Ternak yang akan difasiltasi tersebar di 53
lokasi/kabupaten/kota. Terdapat 5 lokasi/kabupaten/kota yang baru yang pada
saat ini masih dalam proses pembangunan dan penyediaan sarana kelengkapan.
Untuk 48 lokasi yang lama, dalam rangka meningkatkan kapasitas pemasaran
maka
akan
dilengkapi
dengan
sarana
bangunan
seperti:
los
(sapi/kambing/kerbau), tambatan ternak, loading ternak, pos keswan, dll, sarana
angkutan ternak berupa kendaraan roda 4 serta peralatan yang diperlukan di
Pasar Ternak seperti timbangan digital, papan digital informasi harga dan lainnya
dalam rangka perbaikan dan penambahan sarana. Kegiatan lain yang mendukung
peningkatan kapasitas pemasaran, juga dilakukan pembinaan kepada pembina
provinsi/kabupaten/kota melalui kegiatan Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan
Pemasaran Hasil Peternakan
yang dilaksanakan di Lembang Jawa Barat pada tanggal 17-19
Maret 2015. Kegiatan lain yaitu
pembinaan kepada pengelola
Pasar Ternak melalui bimbingan
teknis atau pengawalan dan
pembinaan pada saat ke daerah
maupun pada saat pembina atau
pengelola provinsi/kabupaten/
Gambar 63. Aktivitas di Pasar Ternak Beringkit

kota konsultasi
pusat.

langsung

ke

• Pasar Tani :
Pasar Tani yang difasilitasi pada tahun 2015 tersebar di 27 lokasi/kabupaten/kota,
11 lokasi/kabupaten/kota adalah lokasi baru yang sampai saat ini masih dalam
proses pengadaan tenda dan sarana kelengkapannya. Dalam rangka peningkatan
kapasitas pemasaran di 16 lokasi Pasar Tani yang telah difasilitasi tahun
sebelumnya, maka fasilitas/pembinaan/usaha yang diberikan berupa penambahan
tenda dan kelengkapannya (meja lipat, kursi, rak, timbangan, mesin wrapping,
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tempat sampah,dll), kendaraan roda 3 atau roda 4, untuk mengganti sarana yang
sudah rusak atau melengkapi sarana pemasaran yang belum ada. Kegiatan lain
yang mendukung peningkatan kapasitas pemasaran, dilakukan pembinaan kepada
pembina provinsi/kabupaten/kota melalui kegiatan Fasilitasi Sarana dan
Kelembagaan Pemasaran Hasil Pertanian yang dilaksanakan di Bekasi, Jawa Barat
pada tanggal 12-14 Februari 2015. Kegiatan lain yaitu pembinaan kepada
pengelola Pasar Tani melalui bimbingan teknis atau pengawalan dan pembinaan
pada saat ke daerah maupun pada saat pembina atau pengelola
provinsi/kabupaten konsultasi langsung ke pusat.

Gambar 64. Pasar Tani di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta

• Sub Terminal Agribisnis (STA):
Pada tahun 2015, STA yang difasilitasi tersebar di 9 lokasi yang merupakan STA
yang telah mendapat fasilitasi pada tahun sebelumnya. Dalam rangka
peningkatan kapasitas STA dimaksud maka fasilitas/pembinaan/usaha yang
akan diberikan/dilakukan adalah melengkapi atau memperbaiki sarana yang
ada seperti kios pemasaran, gudang penyimpanan, packing house, tempat
sortasi dan grading, sarana distribusi (kendaraan roda 3 atau roda 4) dan
sarana pendukung lainnya. Kegiatan lain yang mendukung peningkatan
kapasitas
pemasaran
juga
dilakukan
pembinaan
kepada
pembinaprovinsi/kabupaten/kota melalui kegiatan Fasilitasi Sarana dan
Kelembagaan Pemasaran Hasil Pertanian yang dilaksanakan di Bekasi - Jawa
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Barat pada tanggal 12-14 Februari 2015. Kegiatan lain yaitu pembinaan kepada
pengelola STA melalui bimbingan teknis atau pengawalan dan pembinaan pada
saat ke daerah maupun pada saat pembina atau pengelola
provinsi/kabupaten/kota konsultasi langsung ke pusat.

Gambar 65. Kebun Binaan STA Manik Mekar Nadi

• Unit Pemasaran Poktan/Gapoktan (UPPG) :
Pada tahun 2015, UPPG yang difasilitasi tersebar di 37 kabupaten/kota yang
merupakan lokasi baru. Sampai saat ini masih dalam proses pembangunan sarana
pemasaran (outlet/kios) dan sarana kelengkapannya.
Kegiatan lain yang
mendukung peningkatan kapasitas pemasaran, juga dilakukan pembinaan kepada
pembina provinsi dan kabupaten/kota melalui kegiatan Fasilitasi Sarana dan
Kelembagaan Pemasaran Hasil Pertanian (untuk UPPG tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan) yang dilaksanakan di Bekasi, Jawa Barat pada
tanggal 12-14 Februari 2015 dan Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pemasaran
Hasil Peternakan (untuk UPPG hasil Peternakan) yang dilaksanakan di Lembang,
Jawa Barat pada tanggal 17-19 Maret 2015. Kegiatan lain yaitu pembinaan kepada
pengelola UPPG melalui bimbingan teknis atau pengawalan dan pembinaan pada
saat
ke
daerah
maupun
pada
saat
pembina
atau
pengelola
provinsi/kabupaten/kota konsultasi langsung ke pusat.
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• Pasar Lelang :
Pasar lelang (auction market) adalah sistem perdagangan di mana para pembeli
bersaing dengan pembeli lain dan penjual bersaing dengan penjual lain untuk
mencapai harga yang paling menguntungkan. keberadaan pasar lelang diharapkan
akan tercipta tranparansi antar petani dan pelaku usaha yang berimbas pada harga
yang dapat dijadikan patokan dalam perdagangan. Dalam rangka meningkatkan
pendapatan petani dan untuk memperoleh harga yang transparan telah difasilitasi
Pasar Lelang di 5 propinsi pada tahun 2014 (Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Riau,
Kalimantan Barat) yang tersebar di 10 Kabupaten. Pada tahun 2015 difasilitasi
Pasar Lelang di 5 Propinsi (Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan
Kalimantan Barat) yang tersebar di 7 Kabupaten.
(2) Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Pasar (PIP)

Kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Pasar (PIP) yang dibangun
sejak tahun 2006 merupakan unit pelayanan informasi harga terkini di sentra
produksi yang langsung mengirimkan datanya melalui SMS ke Pusat Data atau
server di Jakarta. Dalam perkembangannya informasi pasar yang dikirimkan tidak
hanya informasi harga tetapi sudah meningkat lebih luas mencakup informasi
analisa usahatani, biaya pemasaran dan supply/demand.
Dalam rangka pengembangan informasi pasar telah dilakukan beberapa kegiatan
antara lain Diseminasi Informasi Pasar melalui media informasi antara lain RRI,
Radio Swasta, TVRI, TV Swasta, Buletin dan SMS sehingga informasi harga
terjangkau dan mudah diakses serta Pengembangan Sistem Input Data guna
mengoptimalkan sistem pengelolaan database PIP yang lebih akurat, obyektif dan
relevan serta mudah diakses dalam mendukung optimalisasi kinerja pelayanan
informasi pasar yaitu melalui aplikasi online http://pip.kementan.org.

(3) Promosi Dalam Negeri

Promosi dalam negeri ditujukan untuk mendorong peningkatan akses produk
pertanian untuk pasar dalam negeri dan ekspor sekaligus meningkatkan apresiasi
masyarakat dan menanamkan kebanggaan terhadap produk dalam negeri. Untuk
mencapai tujuan tersebut dilakukan berbagai kegiatan seperti pameran, audio
visual, talkshow/dialog interaktif, temu usaha dan lomba. Beberapa pameran yang
difasilitasi dan diikuti oleh Kementerian Pertanian dalam memasarkan produk
pertanian antara lain: Agricultural Products and Technology Expo (APTEX),
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Surabaya Agribusiness Matching and Expo (SAMEX), Agrinex Expo Business
Matching and Expo Wilayah Kalimantan 2015, Gebyar Promosi Produk

Gambar 66.

Kegiatan Agricultural Product and Technology Expo (APTEX), 14 – 17
Mei 2015 di Hall B Jakarta Convention Center

5.6.4. Pengembangan Pemasaran Internasional
Sasaran pengembangan pemasaran internasional adalah meningkatnya pemasaran
hasil pertanian di pasar internasional dengan melakukan: (1) Promosi
Internasional, (2) Berperan serta Aktif di Forum Internasional, dan 3) Perluasan
Negara Tujuan Ekspor produk pertanian
(1) Promosi Internasional

Untuk mengembangkan jejaring pasar internasional dilakukan kegiatan promosi
produk pertanian Indonesia di beberapa negara meliputi pameran produk,
peningkatan pencitraan dan hubungan bilateral serta business matching. Tujuan
keikutsertaan Indonesia pada pameran internasional tersebut antara lain untuk
mempromosikan produk unggulan pertanian Indonesia di beberapa negara serta
memfasilitasi keikutsertaan pelaku usaha produk pertanian Indonesia
(produsen/Gapoktan dan eksportir). Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan
promosi internasional adalah: terjadinya kontak bisnis dan kerjasama antara para
pelaku usaha pertanian Indonesiadengan pelaku usaha manca negara; adanya
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pencitraan bagi produk pertanian Indonesia; adanya perluasan pasar
internasional; peningkatan pemasaran produk pertanian Indonesia baik segar
maupun olahan di luar negeri. Pada kegiatan promosi yang diadakan di luar negeri,
Kementerian Pertanian telah berpartisipasi pada pameran antara lain: The 26th
Biofach 2015, Pameran 20th Saudi Food Hotel and Hospitality Arabia (SFHHA) 2015,
The 30thTrade Expo Indonesia (TEI) 2015 (Gambar 67).

Gambar 67. Stand Perusahaan dari Indonesia dalam pameran The 26th
Biofach 2015

(2) Berperan serta Aktif di Forum Internasional
Dalam rangka meningkatkan ekspor dan pembukaan akses pasar bagi produk
pertanian Indonesia, Kementerian Pertanian terus berupaya berperan serta aktif
dalam berbagai forum perundingan Internasional baik melalui forum bilateral,
multilateral, regional maupun perundingan dalam bidang kerjasama komoditi.
Beberapa forum interrnasional yang telah diikuti dan kegiatan yang telah
dilakukan dalam rangka memperjuangkan Indonesia di forum internasional pada
tahun 2015 antara lain :
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• Forum kerjasama komoditi regional untuk sidang ACC (Asean Cocoa Club) dan
sidang Tea and Coffee. Indonesia menyiapkan posisi untuk penyiapan GAP yang
akan diharmonisasikan di lingkup ASEAN, hal ini menunjang peningkatan
kualitas biji kakao untuk ekspor. Untuk komoditi kopi, Indonesia menyiapkan
informasi dan teknologi yang dimiliki Indonesia untuk dishare dengan negara
anggota lain guna mendukung pengembangan industri kopi.

• Partisipasi dalam pertemuan ANFPWG on Tea & Coffee di Philippina. Indonesia
mendukung peningkatan peran swasta melalui pembentukan Asean Coffee
Assosiation dengan berbagai kegiatan yang akan dirumuskan. Dengan
peningkatan peran swasta diharapkan lebih memperkuat peningkatan industri
kopi yang pada akhirnya meningkatkan ekspor.
• Pertemuan bilateral RI-Malaysia (Sawit), dilatarbelakangi oleh kondisi turunnya
harga CPO sehingga perlu dibahas beberapa topic: (1) New Measure to address
Low Prices, (2) Anti Palm Oil Campaigns, (3) Increasing Domestic Demand
Through Subsidy for biofuel. Dari hasil pengamatan dan evaluasi keduanegara
atas negative campaign yang dapat menghambat ekspor sawit Indonesia ke
berbagai negara tujuan ekspor, kedua negara sepakat untuk menciptakan
strategi baru untuk mengatasi negative campaign tersebut. Kedua negara akan
melakukan upaya mencari pasar baru dan mencipatakn forum diskusi lingkup
negara-negara anggota ASEAN khususnya penghasil sawit.

• Strategi dan Penyiasatan Posisi Indonesia Dalam Forum Kerjasama Pemasaran
Multirateral. Indonesia sedang mengusulkan produk CPO dan Natural Rubber
untuk masuk ke dalam kelompok Development Product - APEC, yaitu produkproduk yang berkontribusi terhadap keberlanjutan, pengentasan kemiskinan,
dan pembangunan pedesaan. Development Product tersebut diharapkan akan
mendapatkan preferensi penurunan tarif di negara tujuan ekspor sehingga
dapat berpengaruh terhadap peningkatan nilai ekspor.

• Advokasi minyak sawit berkelanjutan. Dalam menghadapi berbagai isu negative
yang menyudutkan minyat sawit Indonesia maka sedang dilaksanakan
pembuatan 2 buah film tentang minyak sawit Indonesia yang berkelanjutan
yang akan disebarkan ke negara-negara tujuan ekspor sawit Indonesia.
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(3) Perluasan Negara Tujuan Ekspor produk pertanian.
Dalam rangka Perluasan Negara telah ditetapkan komoditi dan perluasan negara
tujuan ekspor pada tahun 2015 berdasarkan hasil yang telah dicapai pada tahuntahun sebelumnya seperti dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 19. Target Perluasan Negara Tujuan Ekspor Produk Pertanian
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Komoditi
Markisa
Ubi cilembu
Gula semut organik
Telur asin
Beras spesialty
Pisang

Bawang olahan
Kopi specialty
Olahan daging ayam

Sumber: Ditjen PPHP, 2015

Negara Tujuan Ekspor 2014
Singapura
Singapura, Malaysia, Hongkong
Jerman, Belanda
Singapura, Hongkong
USA, Jerman, Belanda, Italia
China, Kuwait, Saudi Arabia, Uni
Emirat Arab
Uni Emirat Arab
USA, Jepang, Jerman, Malysia
-

Target Negara Tujuan
Ekspor 2015
Uni Emirate Arab
Jepang
Jepang
Jepang
Arab Saudi, Malaysia
Singapura, Jepang

Korea Selatan, Singapura
Itali, Belanda
Singapura, Jepang

Kementerian Pertanian juga berupaya untuk melakukan pembenahan di dalam
negeri terkait dengan sistem/jaringan pemasaran komoditi pertanian untuk
ekspor. Pada tahun 2015 fasilitasi yang diberikan berupa 35
Poktan/Gapoktan/Pelaku Usaha yang akan dibina sehingga minimal ada 10
diantaranya yang dapat mempunyai akses ekspor pada akhir tahun dan
pembinaan berupa capacity building bagi 30 Gapoktan yang bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas petani dalam menghasilkan produk pertanian berstandar
internasional secara kontinyu, mempermudah akses permodalan ke lembaga
perbankan/keuangan lainnya serta memperkuat kelembagaan dan jejaring di
antara kelompok tani/gapoktan serta pengembangan pasar.
Akselerasi Ekspor Sarang Walet Ke Cina

Bertepatan menjelang ulang tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan
Tiongkok yang ke -65 tanggal 13 April 2015, realisasi ekspor sarang walet
Indonesia ke negara Tiongkok di Bulan Januari Tahun 2015 ini merupakan momen
yang pas untuk lebih mempererat hubungan diplomatik antara kedua negara
(Gambar 68). Realisasi ekspor ini juga merupakan momen yang ditunggu setelah
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proses hampir 5 tahun, dimulai sejak pertemuan antara Menteri Perdagangan
Indonesia dan Tiongkok di Yogyakarta, bulan Maret tahun 2010, yang dilanjutkan
dengan penandatanganan Protokol Tentang Persyaratan Higenitas, Karantina dan
Pemeriksaan untuk Importasi Produk Sarang Burung Walet dari Indonesia ke
Tiongkok, Antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Menteri
Administrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina Republik Rakyat
China, di Beijing, 24 April 2012 hingga terbitnya persetujuan Pemerintah Tiongkok
untuk ekspor sarang burung walet langsung dari Indonesia ke Tiongkok pada
Oktober 2014. 3 (tiga) perusahaan dari 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar,
yaitu PT. Adipurna Mranata Jaya, PT Esta Indonesia dan PT Surya Aviesta. Dan
dalam waktu dekat, 3 perusahaan lainnya yang dinyatakan lulus perbaikan, yaitu
PT Walet Kembar Lestari, CV Sumber Alam dan CV Mutiara Alam Raya diharapkan
segera mendapatkan persetujuan impor dari pemerintah Tiongkok.

Gambar 68. Ekspor Sarang Walet Ke Tiongkok

Dengan potensi produksi sarang burung walet Indonesia sebesar 400.000
kg/tahun, maka potensi nilai ekspor sarang burung walet per tahun dapat
mencapai 1000 USD atau setara dengan 4,8 triliun rupiah. Untuk menembus pasar
Tiongkok, sarang walet yang diekspor dikenakan persyaratan sangat ketat
sebagaimana disepakati dalam Protokol, khususnya sistem ketelusuran
(traceability) dan pemenuhan hygiene dan sanitasi serta bebas dari Avian
influenza dan penyakit unggas lainnya. Badan Karantina Pertanian dalam hal ini
menjamin keamanan produk sarang walet yang akan diekspor bebas dari Avian
Influenza dan penyakit unggas lainnya, membangun sistem ketelusuran serta
bersama dengan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen dan
Kementerian Perdagangan memberikan fasilitasi terhadap calon perusahaan
eksportir dalam memenuhi persyaratan teknis maupun non teknis sebagaimana
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yang disepakati dalam Protokol. Ekspor perdana dengan volume total pengiriman
300 kg dari 3 perusahaan ini diperkirakan akan diterima dalam waktu 2 hari
kemudian di pelabuhan tujuan Guangzhou, Beijing. Diharapkan pada ekspor
berikutnya, volume ekspor dapat terus meningkat sesuai dengan kapasitas
produksi yang telah didaftarkan ke pemerintah Tiongkok. Terakhir, diharapkan
momen ini dapat menjadi motivasi bagi perusahaan lain untuk ikut andil dalam
meningkatkan devisa negara yang in line dengan program pemerintah saat ini
untuk meningkatkan ekspor hingga 5 kali lipat dalam waktu 3 tahun.
Ekspor Buah Manggis

Sejak awal tahun 2015, Balai Karantina Pertanian Mataram telah melaksanakan
tindakan karantina terhadap ekspor buah manggis ke Thailand sebanyak 20 kali,
total volume 133.600 kilogram (133 ton) dengan total kemasan 16.700 box pada
Bulan Februari. Pengiriman Manggis ini diperkirakan akan terus berlangsung
sampai dengan akhir Bulan Maret, mengingat tingginya permintaan dari Thailand
dan bertepatan dengan masa panen Buah Manggis di Kabupaten Lombok Barat.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan BKP Kelas I
Mataram terhadap Buah Manggis yang akan di Ekspor ke Thailand adalah
pemeriksaan fisik yaitu pemeriksaan jumlah atau volume, ukuran, kematangan
buah dan kebersihan kelopak buah bagian bawah dari serangga hidup seperti
semut hitam, kutu putih dan kutu dompolan. Selain melaksanakan pemeriksaan
(Gambar 69), Petugas Karantina Tumbuhan juga melaksanakan pengawasan
terhadap perlakuan perendaman (Dipping) buah secara kimiawi untuk
mematikan serangga, dan pembilasan dengan menggunakan larutan deterjen dan
air bersih untuk membersihkan sisa-sisa larutan insektisida sehingga tidak
merusak kulit buah. Pengawasan juga dilakukan pada saat pengemasan buah,
untuk mencegah terinfestasi kembali oleh serangga hidup
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Gambar 69. Pemeriksaan manggis serta perlakuan kimiawi
terhadap manggis yang akan diekspor

Pengemasan buah menggunakan keranjang plastik yang berlubang dan dilapisi
kertas, buah dimasukkan dan ditutup dengan selembar busa tipis untuk mencegah
kerusakan buah akibat benturan, kemudian keranjang diikat dengan kuat dan
dibungkus plastik. Pemeriksaan dan pengawasan pengemasan buah manggis
dilengkapi dengan penambahan stiker Dokumen pendukung (DP) No.14 pada
setiap kemasan, DP-14 tersebut menyatakan bahwa buah telah diperiksa oleh
Petugas Karantina Tumbuhan. Pengiriman Buah Manggis dari Pulau Lombok ke
Negara Tujuan Thailand telah dilengkapi Phytosanitary Certificate atau Surat
Kesehatan Tanaman yang diterbitkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I
Mataram, dengan tujuan untuk memperlancar proses pengiriman dan mendukung
akselerasi ekspor komoditi pertanian yang merupakan salah satu misi peningkatan
kinerja Kementerian Pertanian pada tahun 2015. Diharapkan dengan pelaksanaan
tindakan Karantina Tumbuhan tersebut dapat memberikan nilai lebih terhadap
produk pertanian yang diperdagangkan dan meningkatkan nilai jualnya di luar
negeri.
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(4) Penumbuhan Poktan/Gapoktan/Pelaku Usaha untuk menjadi Eksportir
Kementerian Pertanian selama ini terus berupaya melakukan pembenahan di
dalam negeri terkait dengan perbaikan mutu produk pertanian dan sistem /
jaringan pemasaran komoditi pertanian untuk ekspor. Salah satu hal yang menjadi
fokus Kementerian Pertanian adalah dengan memfasilitasi gapoktan dalam rangka
peningkatkan kualitas dan mutu produk pertanian untuk ekspor serta
menyederhanakan sistem distribusi pemasaran untuk ekspor dimana gapoktan
sebagai pemasok dimitrakan dengan eksportir sebagai pemasar untuk
memasarkan ke negara tujuan ekspor.
Sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 telah dilaksanakan program akselerasi
peningkatan ekspor komoditi pertanian dalam bentuk fasilitasi pemasaran bagi
gapoktan dan fasilitasi insentif teknologi berupa pembangunan dan
pengembangan rumah kemas/rumah pengolahan dan peralatan serta penunjang
lainnya diperuntukkan bagi produk sayuran dan buah, kopi, dan pala dengan
tujuan ekspor. Fasilitasi ini diberikan terhadap gapoktan berorientasi ekspor di
beberapa Provinsi dan Kabupaten diantranya Provinsi Sumatera Utara, Lampung,
Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku
Utara.
Beberapa gapoktan yang telah difasilitasi tersebut mampu meningkatkan kapasitas
usaha taninya dalam hal produksi dan peningkatan mutu produk yang dihasilkan.
Khusus untuk perluasan dan penetrasi akses pasar produk pertanian di negara
tujuan ekspor, terjalinnya kemitraan antara gapoktan dengan eksportir secara
langsung berdampak terhadap kepastian kontinuitas supply produk yang diekspor.
Di sisi lain, petani juga diarahkan untuk menjadi pelaku usaha yang mampu
melakukan ekspor secara langsung sehingga akan meningkatkan nilai tambah dan
kesejahteraannya.
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Tabel 20. Poktan/Gapoktan/Pelaku Usaha dengan akses ekspor pada akhir
tahun 2015
No
1.

Prov

Jawa
Barat

Kabupaten

1

Bandung

2

Bandung
Barat

Gapoktan

Marga Mulya

Kopi

2

Katata

sayuran

3

Sinar Mukti

Sayuran

4

Preanger
Specialty
Mitra Sukamaju

Kopi

Ubi Cilembu

5

2.

Jawa
Tengah

Komoditi

1

Sayuran

3

Sumedang

6

4

Cirebon

7

Agribisnis Ubi
Cilembu Pelopor
Ki Gebang

8

Sukamulya

5

Ciamis

9

Krida Mulya

6

Garut

10 Bakti Lestari

Kopi

7

Magelang

11 Ngudi Luhur

Salak Nglumut

PT. Agung
Mustika Selaras

12 Ngudi Mulyo

Salak Nglumut

13 Krido Tani

Sayuran

14 Jaya Abadi

Sayuran

CV. Sumber
Buah SAE
PT. Bumi Sari
Lestari
PT. Bumi Sari
Lestari
PT. Bumi Sari
Lestari
PT. Bumi Sari
Lestari
PT. Bumi Sari
Lestari
PT. Bumi Sari
Lestari
PT. Bumi Sari
Lestari
PT. Bumi Sari
Lestari
PT. Bumi Sari
Lestari
CV. Agrifresh

8

Boyolali

9

Kebumen

10 Batang

Mangga
Gedong Gincu
Mangga
Gedong Gincu
Manggis

15 Melati Unggul

Buah & Sayur

16 Budi Rukun

Sayuran

17 Peni Murni

Sayuran

18 Melati Jaya
11 Semarang

19 Tranggulasi

12 Temanggung

20 Jaya Abadi

Sayuran

21 Nawa warga
3.
4.

5.

Jawa
Timur
Sumut

Bali

Eksportir

13

Lumajang

14

Karo

15

Humbang
Hasundutan

16

Bangli

6.

Lampung 17

7.

Sulawesi 18
Utara

Lampung
Barat
Sitaro

22 Asosiasi Pisang
Mas Kirana
23 Lau Langit

Pisang Mas
Kirana
Sayuran

24 Juma tampetampe
25 Bunga Rampai

sayuran

26 Subak Abian
Padang Payung
27 Subak Abian
Ulian Murni
28 GKT Alam
Lestari Sejahtera
29 Pala Uniti Patola

Kopi

30 Sengkanaung

Pala

31 Winangun

Pala

PT. Alamanda
Sejati Utama
PT. Kertosari
Gemilang

PT. Alamanda
Sejati Utama
PT. Rama Putra

Sayuran

Kopi
Kopi Luak

PT. Nestle

Pala

PT. Gunung
Intan Pertama
PT. Gunung
Intan Pertama
PT. Gunung
Intan Pertama

Bantuan

rumah pengolahan
dan peralatan
rumah kemas dan
peralatan
rumah kemas dan
peralatan
peralatan pengolahan
kopi
rumah kemas dan
peralatan
mobil box
berpendingin
Peralatan
rumah kemas dan
peralatan
rumah kemas dan
peralatan
rumah pengolahan
dan peralatan
rumah kemas dan
peralatan
rumah kemas dan
peralatan
mobil box
berpendingin
rumah kemas
mobil box
berpendingin
rumah kemas
mobil box
berpendingin
rumah kemas dan
peralatan
mobil box
berpendingin

rumah kemas dan
peralatan
Rumah kemas
Rumah kemas dan
peralatan
rumah kemas dan
peralatan
rumah pengolahan
kopi dan peralatan
rumah pengolahan
kopi dan peralatan
rumah pengolahan
dan peralatan
Peralatan
Peralatan
Peralatan

Sumber: Ditjen PPHP, 2015

(5) Perlindungan Produk Pertanian melalui Kebijakan Tarif
Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 adalah :
•

•
•
112

Telah ditetapkan kebijakan tarif yang akan disusun adalah: Kelapa sawit dan
turunannya (Bea Keluar); Kakao (Bea Keluar); Kedelai (Bea Masuk) dan Sapi
(Bea Masuk).
Harmonisasi Tarif Bea Keluar Kelapa Sawit dan turunannya
Harmonisasi Tarif Bea Keluar Kakao
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•
•
•
•

Harmonisasi Tarif Bea Masuk Kedele

Harmonisasi Tarif Bea Masuk (TBM) Produk Live Cattle

Penyusunan Buku Data dan Informasi Perdagangan Internasional
Penyusunan Buku Data dan Informasi Perdagangan Internasional

5.7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan
Masyarakat mencakup: (1) Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; (2) Kegiatan Pengembangan
Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga pangan; (3) Kegiatan Pengembangan
Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan
5.7.1.

Pengembangan Penganekaragaman
Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Konsumsi

Pangan

dan

Konsumsi pangan penduduk per kapita per hari di tingkat rumah tangga dilihat
dari masing-masing kelompok pangan menunjukkan hal yang belum beragam dan
bergizi seimbang. Konsumsi kelompok pangan padi-padian mengalami fluktuasi
namun cenderung mengalami penurunan dari tahun 2010-2013. Walau demikian,
penurunan tersebut masih melebihi konsumsi ideal. Di sisi lain, konsumsi
kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan
buah masih lebih rendah dibandingkan konsumsi ideal.
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Gambar 70. Perkembangan Konsumsi Kelompok Pangan Tahun 2010-2015

Secara umum pangan sumber karbohidrat yang dominan dikonsumsi oleh
penduduk Indonesia adalah beras. Hal ini disebabkan karena beras dihasilkan
hampir di seluruh wilayah nusantara serta praktis dan ekonomis. Selain itu,
budaya makan dan citra status sosial masyarakat dimana sebagian besar
masyarakat masih beranggapan bahwa pangan pokok sumber karbohidrat yang
bahannya berasal dari selain beras diidentikkan dengan kemiskinan, menyebabkan
tingkat konsumsi beras semakin meningkat. Meningkatnya tingkat konsumsi beras
juga disebabkan menurunnya jumlah penduduk miskin yang beralih dari golongan
rendah ke golongan menengah yang sebagian besar pendapatannya diperuntukkan
bagi pemenuhan kebutuhan pokok terutama beras.
Jika dilihat dari kuantitas konsumsi pangan yang diukur melalui Angka Kecukupan
Energi, pada tahun 2010-2013 secara umum masih di bawah konsumsi ideal.
Hanya kelompok pangan padi-padian yang telah melebihi konsumsi ideal (1.000
kkal/kap/hari). Konsumsi kelompok pangan

umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah masih lebih
rendah dibandingkan konsumsi ideal.
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Gambar 71. Diagram Perkembangan Konsumsi Energi Tahun 2010 – 2014

Salah satu indikator konsumsi pangan secara kualitatif dapat diukur dengan
pencapaian skor PPH. Sejalan dengan kuantitas konsumsi pangan yang belum
dapat memenuhi kecukupan yang dianjurkan, maka kualitas konsumsi pangan
berfluktuasi antar tahun dan masih belum mencapai 100 sesuai dengan PPH ideal.
Selama periode 2011-2014 kualitas konsumsi pangan penduduk terus mengalami
penurunan dari 85,7 pada tahun 2011 menjadi 81,4 pada tahun 2013 kemudian
meningkat pada tahun 2014 menjadi 83,4 dan 85,2 pada tahun 2015. Untuk
meningkatkan skor PPH diperlukan usaha yang optimal dan paralel antara
ketersediaan pangan, akses pangan dan perubahan pola konsumsi pangan
masyarakat mengarah pada pola anjuran PPH.

Untuk meningkatkan keragaman komoditas pangan dilakukan optimalisasi
pekarangan. Optimalisasi pekarangan ini dikembangkan secara intensif melalui
pengembangan pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), antara lain
dengan membangun kebun bibit dan mengutamakan sumber daya lokal yang
disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (local wisdom), sehingga
kelestarian alampun tetap terjaga. Implementasi konsep inilah dikenal dengan
Kawasan Rumah Pangan Lestari(KRPL).
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Melalui konsep KRPL, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gizi
keluarga dan meningkatkan kesejahteraan menuju kemandirian pangan sekaligus
melestarikan sumber daya alam. KRPL dilaksanakan dengan melakukan
pemberdayaan intensif kepada ibu rumah tangga yang terwadahi dalam suatu
kelompok dengan memanfaatkan teknologi budidaya tanam pada pekarangan.
Adapun manfaat pelaksanaan kegiatan KRPL dapat dilihat pada gambar di bawah
ini;

Gambar 72. Manfaat KRPL Untuk Masyarakat

Namun demikian, kegiatan KRPL belum memberikan dampak terhadap
keberagaman pangan secara makro yang diukur dengan PPH. Hal tersebut
dikarenakan pengaruh kegiatan KRPL ini masih terbatas pada kelompok penerima
kegiatan KRPL belum mencakup masyarakat secara umum. Diperlukan replikasi
kegiatan agar dapat memberikan dampak yang lebih luas. Selain itu, untuk
meningkatkan
keberagaman
pangan
juga
diperlukan
dukungan
sosialisasi/promosi tentang peran penting penganekaragaman pangan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hal tersebut.

Selain melalui optimalisasi lahan pekarangan dengan KRPL, Kementerian
Pertanian juga berupaya meningkatkan diversifikasi pangan melalui: (a)
pengembangan usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan; (b)
Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) yang mendukung
pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal; dan (c) Sosialisasi dan Promosi
ke masyarakat umum perihal makanan non beras non terigu. Kegiatan tersebut

116

Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2015

juga didukung pemerintah daerah dalam kegiatan One Day No Rice maupun
kudapan dalam pertemuan.
5.7.2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga pangan
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mendukung Pengembangan
Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga pangan antara lain:
(1) Regulasi untuk Stabilisasi Harga

Kebijakan yang diterbitkan untuk stabilisasi harga komoditas pertanian pada
tahun 2015 adalah sebagai berikut:

• Proses revisi Peraturan Menteri Pertanian No.14 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
• Petunjuk Teknis Mekanisme Pemberian Rekomendasi Impor Produk
Hortikultura;
• Petunjuk Teknis Mekanisme Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras Tertentu;
• Bersama Kementerian Perdagangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan
terkait Ketentuan Impor Produk Hortikultura;
• Kebijakan lainnya terkait produk pangan dan stabilisasi harga komoditas
pertanian.
(2) Pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI)

Gambar 73. Toko Tani Segar Alami
Keramat Djati

Dalam menciptakan stabilitas harga pangan
di tingkat produsen dan konsumen,
Kementerian Pertanian telah melaksanakan
kegiatan: Penguatan LDPM, Pengembangan
Lumbung Pangan Masyarakat, serta Toko
Tani Indonesia. Toko Tani Indonesia (TTI)
mulai dilaksanakan tahun 2015, berupa
kerjasama antara Kementerian Pertanian
dan Perum Bulog dengan melakukan
terobosan untuk solusi permanen yaitu: (1)
menyerap
produk
pertanian,
(2)
memperpendek rantai distribusi pemasaran,
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dan (3) memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat.

Rencana sasaran kegiatan pelaksanaan TTI pada tahun 2015 sebesar 100 TTI di 6
provinsi. Hingga tahun 2019, sasaran TTI direncanakan akan mencapai 5.100 TTI
di 34 provinsi atau 26 Divre Bulog.

Hingga bulan Nopember 2015, jumlah TTI sebanyak 162 unit, dengan kondisi TTI
yang sudah berjalan sebanyak 38 unit, siap dipasok 64 unit, dan
identifikasi/verifikasi 60 unit, tersebar di 7 provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta,
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan
Sulawesi Selatan.
(3) Penguatan LDPM

Kegiatan Penguatan LDPM dilaksanakan dalam rangka perlindungan dan
pemberdayaan petani/kelompok tani (Poktan)/Gabungan Kelompok Tani
(Gapoktan) padi dan jagung terhadap jatuhnya harga di saat panen raya dan
masalah aksesibilitas pangan di saat paceklik.

Kegiatan LDPM disalurkan pemerintah
melalui Bansos kepada Gapoktan
melalui penguatan modal usaha
sebesar Rp. 150 juta untuk tahap
penumbuhan dan Rp. 75 juta untuk
tahap pengembangan dengan target
sasaran Penguatan LDPM pada tahun
2015 sebesar 358 gapoktan. Sasaran
kegiatan LDPM tahun 2015 mengalami
penurunan dibandingkan tahun 2014,
Gambar 74. Gapoktan Manunggal Jaya Kab.
hal ini disebab karena adanya
Ponorogo, Jawa Timur
refocusing kegiatan seperti Toko Tani
Indonesia dan Pendampingan Upsus Pajale. Sampai bulan Nopember 2015,
realisasi sasaran LDPM sudah mencapai 295 Gapoktan atau sudah mencapai
82,4%.
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Gambar 75. Perkembangan Kegiatan LDPM Tahun 2014 – 2015

Berdasarkan Kajian Evaluasi Dampak Penguatan LDPM Tahun 2013, dukungan
pemerintah dalam Penguatan-LDPM terbukti dapat menjaga stabilitas harga
pangan di tingkat petani. Harga rata-rata GKP di tingkat petani pada Gapoktan
pelaksana Penguatan-LDPM lebih tinggi (Rp 3,695,50) dibandingkan rata-rata
nasional harga GKP di tingkat petani (Rp 3,371,83). Harga GKP pada Gapoktan
pelaksana Penguatan-LDPM juga relatif lebih stabil dibandingkan dengan harga
GKP petani pada umumnya yang ditunjukkan dari nilai CV yang jauh lebih rendah
dari nilai CV harga GKP petani umumnya.

(4) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
Pembangunan lumbung pangan masyarakat
untuk mendukung penyediaan cadangan
pangan di masyarakat. Pelaksanaan LPM
terdiri atas 3 tahap yaitu tahap
penumbuhan, tahap pengembangan dan
tahap kemandirian. Pada tahun 2014 alokasi
anggaran untuk kegiatan Pengembangan
Lumbung Pangan Masyarakat sebesar 6,54
milyar (327 kelompok) yang terdiri dari
Gambar 76. Tahapan
Pengembangan LPM
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tahap pengembangan 94 kelompok dan tahap kemandirian 233 kelompok,
sedangkan target sasaran Pengembangan LPM pada tahun 2015 sebesar 1.724
kelompok atau mengalami peningkatan dibandingkatan tahun 2014. Realisasi
kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat sampai Oktober 2015
sebesar 1.648 kelompok atau 95.59%.

Gambar 77. Aktivitas di LPM milik Gapoktan Sidomulyo, Yogyakarta

(5) Stabilisasi Harga di Tingkat Petani
Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan
kinerja subsistem distribusi pangan. Stabilnya harga pangan sangat dipengaruhi
beberapa aspek antara lain kemampuan memproduksi bahan pangan, kelancaran
arus distribusi pangan dan pengaturan impor pangan, misalnya beras dan kedelai.
Ketidakstabilan harga pangan dapat memicu tingginya harga pangan di dalam
negeri sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara ekonomi akan
menurun yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kerawanan pangan.
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Tabel 21. Perkembangan Harga GKP Tingkat Petani Tahun 2014– 2015.
Tahun

Harga di Tk
Petani (Rp/kg)

% Perubahan thd HPP

CV

Insiden di
Bawah HPP
(%)

2014

4.301

30,3

5,95

1,6

2015

Sumber: BPS

4.010

8,39

6,21

Pola perkembangan harga GKP di petani selama tahun 2014 – 2015 (s.d Oktober)
memiliki pola yang hampir sama setiap tahunnya. Rata-rata harga GKP tahun 2014
sebesar Rp.4.301/kg, sedangkan hingga bulan Juli tahun 2015 sebesar Rp.
4.010/kg atau 8,39 persen diatas HPP (HPP = Rp. 3.700/kg).
(6) Stabilisasi Harga di Tingkat Konsumen

Pola perkembangan harga beras medium di tingkat grosir dari tahun 2014- 2015
memiliki pola yang berbeda dari harga beras premium. Pola perkembangan harga
tahun 2014 dan 2015 cenderung sama yaitu cenderung stabil (cv<5%). Sementara
itu, tren perkembangan harga beras medium dari tahun ke tahun memiliki tren
yang sama dengan beras premium yaitu harga cenderung naik dari tahun ke tahun.
Tabel 22. Perkembangan Harga Beras Dalam Negeri Tingkat Grosir 2014 –
2015.
Tahun
2014
2015

Sumber : PIBC diolah BKP

Beras (Rp/Kg)
Premium
Medium
11.958
13.359

8.243
9.002

Koefesien Variasi (CV)(%)
Premium
Medium
2,62
1,39

3,38
5,2

Perkembangan harga beras luar negeri selama periode 2014-2015 (s.d Juli)
cenderung lebih stabil dibandingkan dengan harga beras dalam negeri (beras
medium). Tren perkembangan harga beras dalam negeri mulai awal tahun 2014
hingga Juli 2015 memiliki tren naik dan selalu lebih tinggi dibanding luar negeri.
Rata-rata harga beras dalam negeri selama tahun 2014-Juli 2015 sebesar
Rp.7,843/kg atau 19,85% di atas harga beras luar negeri (Thai 5%).
Perkembangan harga beras kualitas IR (IR I, IR II, IR III) di tingkat grosir dari
tahun 2014-2015 semakin stabil. Harga beras kualitas IR pada tahun 2014 dan
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2015 cenderung lebih stabil (cv< 5%) jika dibandingkan dengan tahun 2011 dan
2010 (Cv>5%). Sedangkan, tren perkembangan harga beras kualitas IR (IR I, IR II,
IR III) dari tahun ke tahun memiliki tren yang sama yaitu harga cenderung naik.
Tabel 23. Perkembangan Harga Beras Kualitas IR di PIBC Tahun 2014 – 2015.
Harga (Rp/Kg)

Tahun
2014
2015

Koefesien Variasi (CV)(%)

IR-64 I

IR-64 II

IR-64 III

IR-64 I

IR-64 II

IR-64 III

8,882

8,187

7,621

2,3

3,8

4,4

9.660

Sumber: PIBC, diolah BKP

9.002

8.445

3,36

5,20

6,46

Berdasarkan data panel harga pangan BKP, periode TW II (Mei-Juni 2015),
koefesien variasi harga beras medium di tingkat konsumen (eceran) sebesar
1,08% dibandingkan dengan periode TW I, CV harga beras TW II relatif turun dari
2,64% menjadi 1,08%.
Tabel 24. Perkembangan Harga Pangan Strategis Periode Oktober 2014 –
Oktober 2015
Bulan

Beras
Umum

Beras
Termurah

Jagung

Kedelai

Cabe
Rawit
Rp/Kg)

Cabe
Merah

Bawang
Merah

Dg. Ayam
Ras

Dg Sapi
Murni

Oct-14

11,522

9,095

6,266

11,494

23,301

34,300

17,796

28,071

99,591

12,211

9,568

6,427

11,539

74,777

74,761

18,456

29,195

100,127

30,903

100,098

Nov-14
Dec-14
Jan -15
Feb-15

Mar-15
Apr-15

May-15
Jun-15
Jul-15

Aug-15
Sep-15
Oct-15
CV

11,692
12,445

9,220
9,798

12,832

10,146

12,458

9,769

13,089
12,348
12,425
12,487

10,343
9,615
9,680
9,768

12,709

10,023

13,069

10,368

12,968
3.85

10,269
4.09

6,343
6,419
6,399
6,525
6,521
6,454
6,357
6,400
6,488
6,546
6,555
1.35

11,529
11,551
11,545
11,506
11,536
11,521
11,524
11,536
11,407
11,408
11,411
0.47

Sumber: BPS, Kecuali Jagung dari Kemendag

50,965
57,313
29,926
30,429
25,577
26,666
27,194
41,918
56,104
45,190
26,565
40.63

55,148
52,056
26,068
23,125
22,521
29,652
31,435

36,162
37,594
32,105
22,823
41.72

17,726
19,287
18,602
26,250
28,398
30,537
30,491
24,704
19,974
17,980
19,489
22.59

28,308
31,903
27,911
27,831
29,861
31,227
33,635
35,942
30,732
28,848
8.03

99,198

100,398
100,503
100,924
100,877
102,208
110,848
112,973
110,759
110,544
5.10

5.7. Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Kementerian Pertanian melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan
penciptaan varietas unggul tanaman dan ternak. Pada tahun 2015, Kementerian
122
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Pertanian telah merakit dan melepas 95 Varietas Unggul Baru (VUB), antara lain: 5
varietas padi yang sesuai untuk lahan tadah hujan dan lahan kering (gogo)
(varietas Inpari 38 Tadah Hujan, varietas Inpari 39 Tadah Hujan Agritan, varietas
Inpari 40 Tadah Hujan Agritan, varietas Inpari 41 Tadah Hujan Agritan, varietas
Inpago 11 Agritan); 5 varietas jagung hibrida (JH 27, JH 234, JH 45 URI, JH 36, dan
URI 4); dan 2 varietas kedelai (varietas Devon 1 dan varietas Dega 1) (Gambar 78).
Selain itu, dalam rangka pencapaian target swasembada gula, Kementerian
Pertanian telah menghasilkan bahan tanam/benih sumber, teknologi budidaya,
varietas, dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan produksi gula nasional.
Untuk pencapaian swasembada daging sapi, telah dilaksanakan penyebaran 22
ekor sapi PO terseleksi diantaranya 2 ekor pejantan, 16 ekor calon induk dan 4
ekor calon pejantan. Sapi PO terseleksi tersebut disebar ke Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP) Sumsel 8 ekor calon induk dan 2 ekor calon pejantan,
Sekolah Tinggi Teknologi Pertanian (STTP) Malang 8 ekor calon induk dan 2 ekor
calon pejantan serta kelompok tani di Kab Tuban Jawa Timur 2 ekor pejantan.

Gambar 78. Varietas Unggul Baru (dari kiri atas Varietas Inpari 38, Varietas Inpari
41, Kedelai Varietas Dega 1, dan Jagung Hibrida Varietas JH 234)

Secara ringkas Gambaran kegiatan penciptaan teknologi dan varietas unggul
berdaya saing yang dilakukan dapat lebih diperinci sebagai berikut:
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1) Padi 17 teknologi yang meliputi Teknologi Peningkatan Produksi Padi Berbasis
Tata Kelola Lahan dan Tanaman yang Ramah Lingkungan Dengan Input
Produksi (Pupuk) yang Optimal (PHSL); Peningkatan Produktivitas Tanaman
Padi Melalui Perbaikan Sistem Tanam; Teknologi Tata Kelola Air Mikro Spesifik
di Lahan Rawa; Pengendalian Penyakit Blast di Lahan Rawa Lebak;
Pengendalian Gulma Padi Gogo di bawah Tegakan Tanaman Perkebunan/
Hutan Tanaman Industri Muda; Teknologi Penggilingan Padi; Pengendalian
Terpadu Bio-Intensif Penyakit Tungro; Pengelolaan Pestisida dalam
Pengendalian Tungro; Pengendalian Tungro Berdasarkan Virulensi dan
Patogenisitas Virus Tungro di Daerah Endemis; Teknologi pemulihan kualitas
lahan sawah terdegradasi akibat intrusi air laut; Teknologi pengelolaan sawah
bukaan baru. Pengelolaan air terbaik dengan sistem intermittent 1 minggu
basah-1minggu kering; Teknologi/komponen teknologi pengelolaan lahan
pasang surut yang adaptif; Teknologi model neraca air di lahan rawa pasang
surut untuk pertanaman padi dan atau palawija/hortikultura; Teknologi model
neraca air di lahan rawa lebak untuk pertanaman padi dan/atau
palawija/hortikultura; Rekayasa Prototipe Mesin Panen Padi Tipe Mini
Combine untuk Lahan Rawa; Pengembangan Pemetaan Mekanisasi Produksi
Padi, Jagung, dan Kedelai; Rekayasa dan Pengembangan Komponen Dasar
Prototipe Indo Combine Harvester dan Indo Jarwo Transplanter

2) Jagung 6 teknologi yang meliputi: Pemupukan Spesifik lokasi di Kabupaten
Jeneponto dan Bantaeng; Kombinasi Biopestisida Formulasi B. subtilis dan
Pestisida Nabati; Teknologi Pembuatan Olahan Pangan Fungsional Berbasis
Jagung Ungu; Teknologi Produksi Benih Jagung Komposit Kelas Benih Dasar;
Teknologi olah tanah konservasi di lahan kering yang mampu meningkatkan
karbon tanah terhumifikasi dan water stable aggregate pada pertanaman
jagung; dan Pengembangan Paket Teknologi Mekanisasi Budidaya dan Pasca
Panen Jagung dan Kedelai.

3) Kedelai 10 teknologi yang meliputi: Teknologi Pengendalian Penyakit Kedelai
dengan Biofungisida; Teknologi Pengendalian Hama Kedelai dengan
Bioinsektisida; Teknologi Budi Daya Kedelai Lahan Pasang Surut Tipe Luapan
C; Paket Budi Daya Kedelai untuk Lahan Sawah; Teknologi Budi Daya Kedelai
untuk Lahan Kering Masam; Teknologi pengelolaan status karbon organik
tanah untuk meningkatkan daya adaptasi terhadap perubahan iklim pada
tanaman kedelai; Teknik pemberian Kapur (dolomit) 4 ton/ha ditambah NPK
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rekomendasi dengan pemberian pembenah tanah biochar dosis 5 ton/ha
meningkatkan produksi biomasa; Teknologi/komponen teknologi remediasi
untuk tanaman kedelai di lahan sulfat masam terdegradasi;
Teknologi/komponen teknologi remediasi lahan gambut terdegradasi melalui
pemberian amelioran dan pupuk hayati untuk tanaman kedelai; dan Teknologi
analisis terbaik dan status hara P dan K untuk tanaman kedelai di tanah sulfat
masam lahan rawa pasang surut tipe luapan C.

4) Tebu 8 teknologi yang meliputi: Penetapan Rekomendasi Pemupukan Berbasis
Analisis Tanah di Beberapa Lokasi Pengembangan Tebu; Teknologi Pembuatan
dan Pemanfaatan Biochar dari Serasah Tebu untuk Perbaikan Kualitas Lahan
Berpasir; Penelitian Optimasi Pemupukan pada Sistem Juring Ganda untuk
Meningkatkan Produktivitas dan Rendemen Tebu; Validasi Kesesuian Varietas
Tebu dengan Tipologi Lahan di Jawa Timur; Pengendalian Penyakit Utama pada
Tanaman Tebu Ratton Cane (RC-1); Pengendalian Hama Uret pada Tanaman
Tebu; Teknologi Juring Ganda dan Juring Tunggal Di Beberapa Kabupaten Di
Indonesia; dan Pengembangan Mesin Panen Tebu Juring Ganda di Lahan
Kering.

5) Daging Sapi 5 teknologi yang meliputi: Perakitan varietas unggul baru/galur
kanditat sapi persilangan sapi PO dan Bali; Perakitan teknologi budidaya sapi
potong berupa Sistem waktu pengelompokkan untuk pencapaian pubertas
calon pejantan sapi PO; Teknologi kapsul sperma untuk program IB sapi potong
dan Teknologi test kit kebuntingan dini berbasis protein B spesifik pada sapi
PO induk; Teknologi budidaya sapi perah berupa Hormon spray sinkronisasi
birahi dan Optimasi IB melalui teknologi sinkronisasi estrus hormon spray dan
mikroenkapsulasi; dan Teknologi Peningkatan produktivitas kerbau melalui
perbaikan genetik.

Badan Litbang Pertanian selain melakukan penelitian dan pengembangan yang
menghasilkan VUB dan teknologi pendukung (mencakup teknologi sumberdaya
dan agroklimat, budidaya, panen, pengolahan serta pasca panen), juga melakukan
diseminasi teknologi dan inovasi pertanian. Penelitian dan pengembangan
komoditas yang dilakukan mencakup Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,
dan Peternakan. Sedangkan teknologi dan inovasi pendukung budidaya mencakup
tata kelola lahan, air, dan agroklimat. Untuk budidaya komoditas tersebut di atas,
teknologi dan inovasi pendukung mencakup pengelolaan hama penyakit,

Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2015

125

pemupukan, serta manajemen tanaman sampai dengan proses panen. Teknologi
dan inovasi selanjutnya adalah panen dan pasca panen yang mencakup
perekayasaan dalam bentuk kerjasama lisensi dengan swasta, BUMN dan
pemerintah daerah, melalui Balai Pengelolaan Alih Teknologi (BPATP)
Kementerian Pertanian. Diseminasi teknologi, selain melalui BPATP, secara umum
dilakukan melalui 31 BPTP dan 2 LPTP yang tersebar di setiap Provinsi di seluruh
Indonesia.
5.8. Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani
Pencapaian produksi komoditas pertanian strategis nasional, didukung oleh
fasilitasi kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian. Kinerja yang
telah dicapai melalui pelaksanaan Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan
dan Pelatihan Pertanian, selama tahun 2015 secara ringkas kegiatan fasilitasi ini
disajikan pada Tabel 25.
Tabel 25.
No.
1.
2.
3.
4.

5.
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Indikator Sasaran Program/Kegiatan Peningkatan Penyuluhan,
Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Tahun 2015

Indikator Sasaran Program
Target
Jumlah kelembagaan petani yang
17.808
meningkat kapasitasnya (unit)
Jumlah BP3K yang meningkat
4.132
kapasitasnya (unit)
Jumlah penyuluh pertanian yang
48.608
meningkat kinerjanya (orang)
Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi
5.065
dan pendidikan menengah pertanian
yang memenuhi standar kompetensi
kerja (orang)
- Jumlah SDM lulusan pendidikan
565
tinggi yang memenuhi standar
kompetensi kerja (orang)
- Jumlah SDM lulusan pendidikan 4.500
menengah
pertanian
yang
memenuhi standar kompetensi kerja
( (orang)
Jumlah SDM Pertanian yang
2.475
tersertifikasi profesi bidang pertanian
(orang)

Realisasi
17.808

% Capaian
100,00%

48.608

100,00%

4.132
5.379

100,00%
106,19%

515

91,15%

4.864

108,09%

3.367

136,04%
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No.
6.

Indikator Sasaran Program
Target
Jumlah aparatur dan non aparatur
25.760
pertanian yang meningkat kompetensi
kerjanya (orang)
- Jumlah aparatur pertanian yang 15.080
meningkat kompetensi kerjanya
(orang)
- Jumlah non aparatur pertanian 10.680
yang
meningkat
kompetensi
kerjanya (orang)

Realisasi
25.108

% Capaian
97,47%

11.822

78,39%

13.286

124,40%

Sumber data: Badan PPSDMP, Tahun 2015

Dukungan dan realisasi anggaran dalam fasilitasi kegiatan penyuluhan, pendidikan
dan pelatihan pertanian tersebut dapat dilihat pada Tabel 15.
Tabel 26. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Penyuluhan, Pendidikan
dan Pelatihan Pertanian Tahun 2015
No

Kegiatan

1

Fasilitasi dan pengembangan
kelembagaan petani

3.

Fasilitasi
bagi
penyuluhan

2

4.

5.
6.

Fasilitasi bagi
penyuluhan

Pagu (Rp)

19.788.791.000

Realisasi (Rp)

17.914.047.105

%

90,53

kelembagaan

133.574.020.000

123.538.830.992

Fasilitasi aparatur dan non
aparatur
yang
mengikuti
pendidikan tinggi dan menengah
pertanian

48.940.419.000

45.651.242.930

93,28

16.889.650.000

15.258.641.685

90,34

65.887.647.000

61.652.903.640

93,57

ketenagaan

Fasilitasi bagi SDM pertanian
yang
mengikuti
sertifikasi
profesi
Fasilitasi bagi aparatur dan non
aparatur yang ditingkatkan
kompetensinya melalui diklat
JUMLAH

496.862.329.000

781.942.856.000

Sumber data: Badan PPSDMP, Tahun 2015
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473.040.797.678

737.056.464.030

92,49
95,21

94,26
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Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah berjalan dengan sangat baik dengan
capaian berkisar 97,47% - 136,04% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian
seyogyanya program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan
Pertanian Tahun 2015 dapat mendukung percepatan peningkatan produksi
komoditas unggulan strategis pertanian.
Dalam rangka pemberdayaan petani guna mendukung pencapaian produksi
komoditas strategis nasional selama tahun 2015 dilaksanakan beberapa kegiatan
antara lain:
1). Pengawalan Penyuluh di Sentra Produksi

Pengawalan
dan
pendampingan penyuluh
di sentra lokasi komoditas
strategis
pertanian
merupakan
kegiatan
untuk mendukung upaya
khusus
peningkatan
produksi dilaksanakan di
WKPP. Pola pembelajaran
dalam
meningkatkan
keberdayaan
petani
dilakukan melalui kursus
tani,
fasilitasi
bahan
pembelajaran,
serta
Gambar 79. Pengawalan Penyuluh di Sentra
rembug tani. Kegiatan ini
Produksi
bertujuan
untuk
menumbuhkembangkan keswadayaan dan kemampuan agribisnis petani
dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas padi, jagung, dan
kedelai dan komoditas strategis lainnya (Gambar 79). Pelaksanaan kegiatan ini
dilakukan oleh 25.412 penyuluh PNS dan 20.439 penyuluh THL-TB PP pada
5.232 BP3K di 24.000 WKPP dan sentra produksi yang diilustrasikan pada
Tabel 27.
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Tabel 27. Pengawalan dan Pendampingan di Sentra Produksi
Sentra
1. Padi

2. Jagung

Jumlah
WKPP

Penyuluh (org)

4. Tebu

5. Sapi/kerbau

6. Bawang merah dan
aneka cabai
Total

BP3K
(unit)

14.640

15.501

12.468

3.192

1.920

2.033

1.635

419

2.640

3. Kedelai

THL-TB PP
(org)

1.680
960

2.160
24.000

Sumber data: Badan PPSDMP, Tahun 2015

2.795
1.779
1.017

2.248
1.431
817

2.287

1.840

25.412

20.439

576
366
208
471

5.232

2). Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(BP3K)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas BP3K sebagai simpul
koordinasi program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian
sekaligus sebagai pusat data dan informasi pertanian di kecamatan. Dengan
fasilitasi ini diharapkan dapat
mendorong peningkatan mutu
dan pelaksanaan kegiatan
penyuluhan di BP3K dalam
rangka mencerdaskan dan
membangun
keswadayaan
serta
kemandirian
pelaku
utama dan pelaku usaha serta
masyarakat perdesaan pada
umumnya.
Kegiatan
peningkatan kapasitas BP3K

tahapan
kegiatan,
yaitu:
(1)Temu teknis penyuluhan di
kecamatan, (2) Penyusunan rencana kerja penyuluhan tingkat kecamatan,
(3)Rembug
tani,
(4)
Pendampingan
penyusunan
RDK/RDKK,
(5)Percontohan/Demplot, (6)Latihan dan kunjungan, (7) Peningkatan
kapasitas penyuluh (Bimtek), (8) Kursus tani, (9) Penyusunan dan penyebaran
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Gambar 80. Peningkatan Kaspasitas BPP

media informasi spesifik lokasi di BPK/BP3K, (10) Farmer's Field Day (FFD),
(11) Supervisi, (12) Operasional BPK/BP3K, (13) Penumbuhan Posluhdes
melalui penyuluh pertanian swadaya, (14) Penumbuhan dan pengembangan
kelompoktani, (15) Penilaian kelas dan kemampuan kelompoktani,
(16)Administrasi BPK/BP3K, dan (17) Pengolahan Database. Sasaran BP3K
pada tahun 2015 yang difasilitasi sebanyak 5.232 unit.

3). Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya

Penumbuhkembangan penyuluh swadaya memegang peran penting dalam
pendampingan bagi petani di sentra produksi. Pada tahun 2015 telah
dilakukan pemberdayaan bagi 10.000 orang penyuluh swadaya. Kegiatan yang
merupakan dalam penumbuhkembangan penyuluh swadaya adalah demplot,
kursus tani, dan bantuan transport penyuluh swadaya.

4). Pendampingan TNI-AD, Dosen dan mahasiswa

Program dan kegiatan pembangunan pertanian yang diluncurkan kepada para
petani dan kelompok tani perlu secara massif dilakukan pendampingan.
Tenaga pendamping salah satunya adalah mahasiswa yang berperan dalam:
membantu penyuluh pertanian/THL-TBPP dalam kegiatan UPSUS ditingkat
kecamatan/desa; bermitra dengan penyuluh pertanian dan babinsa dalam
pendampingan program Kegiatan UPSUS kepada petani; membantu dosen dan
penyuluh dalam melaksanakan kegiatan Pengujian Teknologi. Program
Pendampingan Mahasiswa dalam UPSUS pada tahun 2015 melibatkan 5 STPP,
14 Perguruan Tinggi yang ada di 16 Provinsi.

Gambar 81. Pendampingan Mahasiswa
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Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan mahasiswa tersebut juga melibatkan
430 orang Dosen dan 488 orang supervisor serta ditargetkan 964 pengujian
teknologi yang terkait dengan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai.
Salah satu hasil uji teknologi adalah pengujian varietas padi IPB 3S di Desa
Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada hari
Minggu tanggal 27 September 2015 yang disaksikan oleh Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Pertanian Andi Amran
Sulaiman.

Gambar 82. Panen Raya Varietas IPB 3S

Selain itu dalam kurun waktu 2015, peningkatan produksi komoditas strategis
pertanian dilakukan pendampingan secara massif oleh 50.833 Bintara Pembina
Desa (Babinsa) TNI-AD. Babinsa berperan untuk: menggerakkan dan memotivasi
petani untuk melaksanakan tanam serentak, perbaikan dan pemeliharaan jaringan
irigasi, gerakan Pengendalian OPT dan panen; melaksanakan pengamanan
penyaluran benih, pupuk dan alsintan, insfrastruktur jaringan irigasi; melakukan
pengawasan terhadap pemberkasan administrasi dan penyaluran bantuan kepada
penerima manfaat.
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Gambar 83. Pengawalan dan Pendampingan Babinsa

5) Pemberdayaan petani dan aparatur melalui peningkatan
kelembagaan petani serta pendidikan dan pelatihan antara lain:
•

Diklat Teknis Tanaman Pangan bagi :

kapasitas

(e) Petani yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)
Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Batu, BBPP Batangkaluku, BBPP
Binuang, Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi, BPP Lampung, Unit
Pelaksan Teknis Daerah (UPTD) Pelatihan (Provinsi Aceh, Sumatera
Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan
Timur, Maluku dan Sulawesi Tengah). Realisasi sebanyak 4.712 orang
dari target 4.650 orang (101,33%);
b. Aparatur yang diselenggarakan di BBPP Lembang, BBPP Ketindan,
BBPP Batangkaluku, BBPP Binuang, BPP Jambi, BBPP Lampung, UPTD
Pelatihan (Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,
Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Kalimantan Timur,
Maluku, NTB, Sulawesi Tengah) sebanyak 2.071 dari target 2.073 orang
(99,09%).
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•

Diklat Teknis Peternakan bagi:

a. Petani yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan dan Kesehatan
Hewan (BBPKH) Cinagara, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP)
Kupang, dan UPTD Pelatihan (Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa
Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah).
Realisasi sebanyak 2.457 orang dari target 2.460 orang (99,87%).

•

b. Aparatur yang yang diselenggarakan di BBPKH Cinagara, BBPP Batu,
BBPP Kupang, UPTD (Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,
Maluku). Realisasi sebanyak 2.071 orang dari target 2.073 orang
(99,09%).
Diklat Teknis Perkebunan bagi:

a. Petani yang diselenggarakan di BBPP Binuang dengan realisasi sebanyak
143 orang dari target 150 orang (95,33%) ;
b. Aparatur yang diselenggarakan di BPP Jambi dengan realisasi sebanyak
60 dari target 60 orang (100%).

• Diklat Teknis Hortikultura bagi

a. Petani yang diselenggarakan di BBPP Lembang, BBPP Ketindan, BPP
Jambi, BPP Lampung, dan UPTD Pelatihan (Provinsi Jawa Tengah dan
Nusa Tenggara Barat). Realisasi sebanyak 1.602 orang dari target 1.530
orang (104,70%).

b. Aparatur yang diselenggarakan di BBPP Lembang, BBPP Ketindan, BBPP
Batangkaluku, BBPP Binuang, BPP Jambi, BPP Lampung, UPTD Pelatihan
(Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku). Realisasi
sebanyak 782 orang dari target 780 orang (100,25%).

• Diklat Teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas
Pertanian bagi:

a. Petani yang diselenggarakan di BBPKH Cinagara, BBPP Binuang, BBPP
Kupang, dan BBPP Lampung. Realisasi sebanyak 990 orang dari target
1.020 orang (97,05%).
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•

•

b. Aparatur yang diselenggarakan di BBPP Batu, BBPP Batangkaluku, BBPP
Binuang, BBPP Kupang dan UPTD Sulawesi Tengah. Realisasi sebanyak
667 orang dari target 770 orang (86,62%)

Diklat Kompetensi Kerja bagi Petani yang diselenggarakan di BBPP
Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Batu, BBPP Batangkaluku, BBPP Binuang,
BBPP Kupang, BPP Jambi, dan BPP Lampung, Realisasi sebanyak 2.067
orang dari target 2.130 orang (97,04%).
Diklat Kewirausahaan Agribisnis bagi:

a. Petani yang diselenggarakan di Pusat Pelatihan Manajemen
Kepempimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, BBPP Batu, BBPP
Batangkaluku, BBPP Binuang, BPP Jambi, dan BPP Lampung. Realisasi
sebanyak 1.315 orang dari target 1.366 orang (96,26%)

•

b. Aparatur yang diselenggarakan di PPMKP Ciawi, BBPP Batu, BBPP
Batangkaluku, BBPP Binuang, BPP Jambi, BPP Lampung yang terealisasi
sebanyak 1.315 orang dari target 1.366 orang (96,27%)

Peningkatan kapasitas Kelembagaan petani sebanyak 17.808 unit.
Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh kegiatan yang antara lain:
Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani;
Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani; Peningkatan kelas dan
kemampuan kelompok tani; Pendampingan penyusunan RDK/RDKK;

Gambar 84. Pemberdayaan Petani Melalui
Diklat P4S
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Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan
diklat
melalui
APBN-P
telah
dilaksanakan
diklat
metodologi
penyuluhan bagi penyuluh swadaya;
diklat agribisnis padi jagung dan
kedelai (pajale) bagi penyuluh
pertanian; diklat agribisnis pajale bagi
babinsa; diklat agribisnis pajale bagi
petani/P4S (Gambar 84) dan diklat
Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP)
yang terealisasi 32.598 orang dari
target 36.810 orang (82,14%).
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5.9.

Program Peningkatan Kualitas
Pengawasan Keamanan Hayati

Perkarantinaan

Pertanian

dan

Untuk mendukung pencapaian swasembada dan swasembada pangan
berkelanjutan diperlukan upaya pencegahan masuk dan menyebarnya Hama dan
Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
(OPTK) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kementerian Pertanian
melalui Badan Karantina Pertanian dari tahun ke tahun senantiasa meningkatkan
kualitas kinerjanya untuk mengawasi lalu lintas media pembawa HPHK/OPTK
yang mempunyai kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2010-2015
yang dapat terGambarkan dalam frekuensi sertifikasi, seperti terlihat pada Tabel
28.
Tabel 28.

Frekuensi Sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Pada
Tahun 2010-2015

Sertifikasi

Frekuensi (kali)
2010

2011

Karantina Hewan
324.884
417.975
Karantina
329.614
341.961
Tumbuhan
TOTAL
654.498
759.936
Sumber Data: Badan Karantina Pertanian, 2015

2012

2013

2014

2015

443.401

413.280

471.868

599.700

911.893

866.274

1.028.199

1.175.530

468.492

452.994

556.331

575.830

Badan Karantina Pertanian tahun 2015 telah melakukan sertifikasi karantina
komoditas tumbuhan dan produknya dengan frekuensi: (1) Impor: 88.875 kali; (2)
Ekspor: 130.362 kali, (3) Domestik Masuk: 120.675 kali, dan (4) Domestik Keluar
235.918 kali, dengan total sertifikat sebanyak 575.830 kali. Sedangkan untuk
komoditas hewan dan produknya adalah: (1) Impor: 37.580 kali, (2) Ekspor
26.459 kali, (3) Domestik Masuk: 194.946 kali, dan (4) Domestik Keluar: 340.715
kali, dengan total sertifikat sebanyak 599.700 kali, sehingga totalnya 1.175.530
kali. Pada tahun 2015 telah dilakukan tindakan penahanan, penolakan, dan
pemusnahan dengan total frekuensi 3.426 kali (Gambar 85).
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Gambar 85. Tindakan Pemusnahan Terhadap Media Pembawa OPTK Berupa
Benih/Bibit Tanaman Yang Terinfestasi OPTK asal Luar Negeri

Tindakan pemusnahan telah dilakukan pada benih/bibit tumbuhan sebanyak
40.099 kg, hasil tumbuhan hidup: 35.645.446,80 kg, dan hasil tumbuhan mati:
1.519.064 kg. Selain itu juga telah dilakukan tindakan pemusnahan terhadap
kegiatan impor hewan dan produknya, yaitu hewan: 10.752 ekor, bahan asal
hewan: 8.199 kg, 5 lembar, 28 butir dan hasil bahan asal hewan: 818 kg. Pada
Tabel 29 dan 30 disajikan temuan hama dan penyakit hewan serta organisme
pengganggu tumbuhan karantina.
Tabel 29.

Temuan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Asal Luar Negeri
Hasil Pemeriksaan Karantina Hewan Yang Terdeteksi Positif dan
Tertangkal Tahun 2015

No

Temuan HPHK

1
2

Anaplasmosis
Theileriosis

6

Bovine Viral Diarhea

3
4
5

Babesiosis
Paratuberculosis
Infectious Bovine Rinotrakheitis

7

Brucellosis

8

Enzootic Bovine Leukosis

Sumber: Badan Karantina Pertanian, 2015
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Media Pembawa
(Komoditi)

Negara Asal/
Antar Area

UPT Pemasukan

Sapi perah
Sapi perah

Australia
Australia

BBKP Soetta
BBKP Soetta

Sapi perah

Australia

BBKP Soetta, BKP Kls. I Bandar
Lampung, SKP Cilacap
BBKP Tj. Priok, BKP Kls. I Bandar
Lampung

Sapi perah
Sapi perah
Sapi perah
Sapi

Sapi perah
Sapi perah

Australia
Australia
Australia
Australia
Australia

BBKP Soetta
BBKP Soetta
BBKP Soetta

BKP Kls. I Bandar Lampung (via
BBKP Soeta)
BBKP Soetta
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Tabel 30.

No
1
2

3

Temuan Organisme Penggangu Tumbuhan Karantina (OPTK) Asal
Luar Negeri Hasil Pemeriksaan Karantina Tumbuhan Yang Terdeteksi
Positif dan Tertangkal Tahun 2015
Temuan OPTK
Peronospora manshurica
Pseudomonas syringae pv.
syringae

Clavibacter michiganensis pv
michiganensis

4

Strawbery latent ring spot
nepvirus (SLRSV)
Bulkholderia glumae

6

T. tritici

8

Aphelenchoides berseyi

10

Prostephanus truncatus

5

7

T. laevis

9

Aphelenchoides fragraria

11

Botrytis cinerea (anamorph
Botryotinia fuckeliana)
Pratylenchus vulnus
Pseudomonas viridiflava

14

Erwinia carotovora pv.
atroseptica (Pectobacterium
atrosepticum)
Prunus necrotic ringspot
ilarvirus (PNRSV)

12
13

15

Media Pembawa
(Komoditi)
Kedele

Buah Raspberry
Tepung Kanola
Benih Tomat
Benih Semangka
Benih Tembakau
Chaism
Baby Pak Choy
Benih Semangka,
Benih Tomat
Bibit Lilium

Benih padi/

Negara Asal/ Antar
Area
Malaysia, Amerika
Serikat
Belanda
Australia
India
India
Amerika
Denmark
Jepang
India

BKP Batam

Filipina

BBKP Soekarno
Hatta

Belanda

Gandum Biji

Cina
Moldova, Ukraina

Benih Padi

China

Gandum Biji

Bibit
Lilium

Strawberry,

Tepung Pati Jagung
Lilium

Lilium
Chinese cabbage
Kedelai
Mawar

Sumber: Badan Karantina Pertanian, 2015
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UPT
Pemasukan

Ukraina

Belanda

Amerika Serikat
Belanda

Belanda
Korea Selatan

Canada via Japan
USA

BBKP Soetta

BBKP Tanjung
Priok
BBKP Soetta
BBKP Tj Priok

BBKP Surabaya,
BKP Cilegon
BBKP Surabaya,
BKP Cilegon
BBKP
Soetta,
BBKP Surabaya
BBKP Soetta

BBKP Surabaya
BBKP Soetta
BBKP Soetta
BBKP Soetta
BBKP Soetta
BBKP Soetta
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5.9.1. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Pertanian
Sasaran dari program ini adalah meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas
aparatur Kementerian Pertanian, dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai
berikut:
5.10.1. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan serta
pengelolaan keuangan pada satker lingkup Kementerian Pertanian.

Inspektorat Jenderal selama tahun 2015 telah melaksanakan audit terhadap
satker-satker lingkup Kementerian Pertanian sebanyak 436 satker atau 102,35%
dari target 426 satker yang ditetapkan. Total anggaran yang dikelola 436 satker
teraudit senilai Rp18.608.208.015.000,- (56,86%) dari total anggaran Kementerian
Pertanian senilai Rp32.725.568.426.000,-. Berdasarkan hasil audit kinerja, dapat
diinterpretasikan bahwa hasil audit atas kinerja 436 satker masih terdapat temuan
tidak efektif senilai Rp24.573.403.294 atau 0,01% dari total anggaran yang diaudit
dan temuan tidak efisien senilai Rp18.606.229.052.799,- atau 99,99% dari total
anggaran yang diaudit.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
telah menunjukkan peningkatan kinerja pengawasan yang positif dalam aspek
pencapaian indikator kinerja efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit. Hal
ini ditunjukkan semakin menurunannya nilai inefektifitas dan inefisiensi
sebagaimana diilustrasikan pada Tabel berikut.
Tabel 31. Capaian Indikator Inefektifitas dan Inefisiensi Tahun 2010 – 2015
Tahun

2010
2011
2012
2013
2014
2015
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Jumlah
Satker
yang
diaudit
405
452
458
458
427
436

Anggaran yang
diaudit
(Rp)
5.414.162.556.000
5.957.355.344.000
12.004.816.949.000
13.618.208.022.000
11.826.009.770.000
18.608.208.015.000

Sumber data: Itjen Kementan 2015

%
Inefektifitas

%
Inefisiensi

1,19
1,66
2,46
1,01
0,60
0,13

0,15
0,21
0,14
0,18
0,02
0,01

Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2015

5.10.2. Audit Temuan Tidak Ekonomis (Kerugian Negara)
Berdasarkan hasil audit kinerja oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
yang telah dilaksanakan selama tahun 2015, diperoleh bahwa nilai temuan
Kerugian Negara (tidak ekonomis) senilai Rp5.603.267.230,- atau 0,03% dari total
anggaran yang diaudit senilai Rp18.608.208.015.000,- (56,71%) Capaian indikator
unsur temuan Kerugian Negara (tidak ekonomis) lebih kecil dari target ditetapkan
sebesar 1% dari total anggaran yang diaudit. Adapun fluktuasi Nilai Kerugian
Negara selama kurun waktu 2010 – 2015 disajikan pada Tabel berikut.
Tabel 32. Nilai Kerugian Negara Kementan Tahun 2010 – 2015

Tahun
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Nilai KN (Rp.)
6.277.311.305,51
8.491.387.857,22
12.902.654.719,26
34.648.432.464,51
34.634.950.381,48
5.603.267.230

Sumber: Itjen Kementan 2015

% KN terhadap anggaran
yang diaudit
0,12
0,13
0,11
0,19
0,29
0,03

5.10.3. Tindak lanjut temuan tidak ekonomis (Kerugian Negara)
Tindak lanjut temuan tidak ekonomis (Kerugian Negara) adalah pemantauan
terhadap tindak lanjut penyelesaian administrasi, teknis, dan kerugian negara hasil
audit kinerja terhadap temuan tahun lalu.
Pada tahun 2015, BPK melakukan pemeriksaan terhadap 5 dokumen Laporan
Keuangan (LK) yaitu (1). LK 018 Kementerian Pertanian TA. 2014, (2). LK
Sustainable Management of Agricultureal Research and Technology Dissemination
Project (SMARTD) 2014, (3). Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan BA
999.07 Subsidi Benih TA. 2014, (4) Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan
BA 999.07 Belanja Subsidi Pupuk TA. 2014, dan (5). Pengelolaan Pendapatan
Negara Bukan Pajak pada Badan Karantina Pertanian TA 2014.

Total kejadian temuan atas semua pemeriksaan oleh BPK sejumlah 102 kejadian
dan telah selesai ditindaklanjuti, kecuali temuan pemanfaatan BMN tanpa
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persetujuan Kementerian Keuangan dan terdapat potensi PNBP yang belum
diterima Negara. Dari nilai tagihan sebesar Rp19.687.476.785,- telah diselesaikan
atau disetor ke kas Negara senilai Rp17.566.239.578,- atau 89,23%.
5.10.4. Penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Penilaian didasarkan pada kriteria dan standar yang tinggi sesuai dengan
Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014, dimana proses penilaian ini
membutuhkan proses yang lebih lama. Mengingat rumitnya proses penilaian
sehingga tahun 2015 Inspektorat Jenderal baru dapat melakukan penilaian
terhadap 77 unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan atau tercapai 34,22% dari
target unit kerja eselon II/UPT Kementan sebanyak 225 unit kerja.
Bila dibandingkan dengan target indikator sasaran strategis yang ditetapkan yaitu
sebesar 75% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang
dinilai/evaluasi, maka Inspektorat Jenderal belum mampu mencapai target
persentase capaian sasaran strategis dimaksud, sebesar 45,62% (capaian 34,22%
dibanding target 75%). Dengan demikian, kategori capaian kinerja Inspektorat
Jenderal tahun 2015 adalah Kurang Berhasil.
Di sisi lain, bila data penilaian unit kerja berpredikat WBK selama enam tahun
terakhir disandingkan, maka disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal telah
berhasil meningkatkan nilai persentase capaian indikatornya dari tahun ke tahun.
Nilai persentase jumlah unit kerja berpredikat WBK mengalami kenaikan dari
tahun 2010 s.d. 2014. Sedangkan pada tahun 2015, dapat dilakukan penetapan
unit kerja WBK Menuju WBBM sebanyak 56 unit kerja atau 72,73%.
Pada tahun 2015 telah berhasil mengusulkan penetapan 56 unit kerja lingkup
Kementan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh
Menteri Pertanian, atau tercapai 72,73% dari 77 unit kerja yang dinilai. seperti
terlihat pada Tabel 33.
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Tabel 33. Unit Kerja Eselon II/UPT Berpredikat WBK Tahun 2010 - 2015
Tahun

Jumlah Unit Kerja
dinilai (satker)

2010
225
2011
225
2012
225
2013
217
2014
230
2015
77
Sumber data: Itjen Kementan, 2015

Jumlah Unit Kerja
Berpredikat WBK
(satker)
92
108
120
166
187
56

%
41,78
48,00
53,33
76,49
81,30
72,73

5.10.5. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Sepanjang tahun 2015, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah
melakukan penilaian terhadap 167 Satlak PI dari total 178 Satlak PI yang
terbentuk di lingkungan Kementan. Hasil penilaian Satlak PI menyimpulkan bahwa
predikat Sangat Handal diraih oleh 62 satker (37,13%), predikat Handal diraih
oleh 87 satker (52,10%), predikat Cukup Handal diraih oleh 17 satker (10,18%)
dan predikat Kurang Handal diraih oleh 1 satker (0,60%). Dengan demikian, dari
167 Satlak PI yang dinilai sepanjang tahun 2014, terdapat total 166 (99,40%)
Satlak PI yang berpredikat Sangat Handal, Handal, dan Cukup Handal.
Kegiatan Pembinaan SPI yang telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian meliputi kegiatan Pembinaan SPIP dalam rangka
penyusunan SPI Kegiatan Strategis dan SPI Pelayanan yang dilaksanakan 2 kali
dalam setahun dan Kegiatan Forum Nasional SPIP yang melibatkan seluruh Tim
Satlak PI lingkup Kementerian Pertanian.
5.10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pertanian

Program ini melaksanakan kegiatan terkait dengan (1) Koordinasi dan pembinaan
perencanaan Kementerian Pertanian, (2) Pengelolaan keuangan dan perlengkapan
Kementerian serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat,
(3)Pembinaan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanian dan koordinasi
pemasyarakatan pembangunan pertanian, (4) Pengembangan kerjasama luar
negeri untuk bidang pangan dan pertanian dalam kerangka bilateral, regional,
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multilateral, serta PBB, (5) Peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan
dan kepegawaian, (6) Pelayanan perizinan dan investasi pertanian,
(7)Pengembangan perstatistikan dan sistem informasi pertanian, dan
(8)Pengembangan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman.
5.11.1. Evaluasi AKIP Kementerian Pertanian

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan tahun 2015, maka nilai AKIP
Kementan tahun 2015 adalah 72.17 atau masuk dalam kategori sangat baik (BB).
Target yang ingin dicapai dari indikator ini pada tahun 2015 adalah 75, sehingga
capaian kinerja indikator nilai AKIP sebesar 96,23% atau kinerja berhasil. Selama
5 tahun terakhir Nilai AKIP Kementan memperlihatkan tren meningkat, yaitu
65,61 di tahun 2010; 70,19 di tahun 2011; 72,13 di tahun 2012; 71,03 di tahun
2013; dan terakhir 72,17 di tahun 2014. Hal ini menunjukkan komitmen
Kementerian Pertanian untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari
tahun ke tahun.
5.11.2. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian

Opini laporan keuangan kementerian Pertanian merupakan pernyataan
profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan
dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian
dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate
disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas
sistem pengendalian inter Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan
predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian
Pertanian Tahun 2014 melalui LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian
Pertanian Tahun 2014 Nomor: 9.A/LHP/XVII/05/2015 tertanggal 29 Mei 2015.
Opini BPK tahun 2014 hanya disertai dengan 1 (satu) paragraf penjelasan, yaitu
persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat namun belum disertai
dengan berita acara serah terima.
5.11.3 Penilaian Kualitas Pelayanan Publik (IKM)

Indikator kinerja nilai kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang mengukur tingkat
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kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan Kementerian Pertanian. IKM
diukur melalui survei yang dilakukan secara sistematis minimal 1 (satu) tahun
sekali. Target indikator kinerja IKM tahun 2015 adalah sebesar 80 dengan realisasi
sebesar 80,39. Hal ini berarti capaian kinerja IKM sebesar 100,49% atau melebihi
IKM yang ditargetkan pada tahun 2015.
5.11.4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian merupakan upaya yang
dilakukan secara nasional dalam meningkatkan pengelolaan pemerintah yang baik
dan bersih. RB kementan merupakan rangkaian Reformasi Birokrasi Nasional
(RBN) yang telah dilakukan semenjak tahun 2005 hingga tahun 2025 nanti. Nilai
RB Kementerian Pertanian merupakan Gambaran proses maupun hasil atas upaya
pelaksanaan rencana aksi RB yang dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan
Kementerian Pertanian sesuai kerangka RBN. Pengukuran nilai RB Kementerian
Pertanian baru dilakukan dalam 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2014 untuk
pelaksanaan RB tahun 2013 serta tahun 2015 untuk pelaksanaan RB tahun 2014.
Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian Tahun 2015
memberikan nilai sebesar 71.88 dengan kategori “BB” (Sangat Baik), lebih tinggi
dari nilai tahun 2014 yaitu 65,02 dengan kategori “B” (Baik).
5.11.5. Pembinaan kerjasama luar negeri

Pembinaan kerjasama luar negeri merupakan fungsi yang strategis dalam rangka
meningkatkan dan membangun kerjasama di bidang pertanian dalam kerangka
bilateral, regional, dan multilateral yang tidak terpisahkan dari kebijakan politik
luar negeri yang bebas aktif. Bidang Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2015 telah
melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk menunjang program
pembangunan pertanian dengan keberhasilan terjalinnya kerjasama luar negeri
saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam bidang teknis dan ekonomi
pertanian. Capaian kinerja untuk indikator kerjasama luar negeri yang
ditindaklanjuti pada tahun 2015 sebesar 102,5%, dimana dari target 80% (113
kegiatan kerjasama) yang ditargetkan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
berhasil mencapai realisasi 82% (115 kerja sama) yang ditindak lanjuti.
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BAB VI
PENUTUP
Kinerja sektor pertanian 2015 menunjukkan hasil yang baik, dilihat dari
kemampuan mencapai swasembada padi dan jagung, peningkatan produksi
pertanian lainnya, maupun capaian indikator makro pertanian. Keberhasilan
tersebut tidak hanya prestasi Kementerian Pertanian, melainkan hasil dari seluruh
pihak terkait, meliputi: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Para
Penyuluh maupun para petani/peternak/pekebun di seluruh Indonesia. Oleh
karena itu penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada mereka yang telah
berjasa besar dalam memberikan kontribusi pada pembangunan pertanian. Ke
depan keberhasilan ini agar dilanjutkan menuju pemantapan swasembada
komoditas pangan utama: padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan tebu.
Demikian pula guna meningkatkan kesejahteraan petani perlu didorong
peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui industrialisasi
perdesaan, pengolahan maupun pemasaran hasil pertanian yang didukung oleh
sistem permodalan/perkreditan yang berpihak kepada petani.

Belajar dari pengalaman membangun pertanian selama 5 Tahun terakhir ini,
seyogyanya pembangunan pertanian ke depan mampu memecahkan
permasalahan yang mendasar antara lain: (1) tata guna lahan dan pengelolaan
pertanahan/lahan; (2) pembangunan infrastruktur pertanian; (3) pembiayaan
usaha pertanian dan pemberdayaan masyarakat tani; (4) keterbatasan informasi
dan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil; (5) permasalahan
harga; (6) in-efisiensi pemasaran dan sistem pemasaran yang belum adil;
(7)permasalahan Technical Barriers to Trade (TBT); dan (8) permasalahan tarif.
Berdasarkan capaian pelaksanaan program pembangunan pertanian selama Tahun
2015, serta mempertimbangkan tantangan dan hambatan yang dihadapi diusulkan
rekomendasi guna peningkatan kinerja dimasa mendatang sebagai berikut:

1.
2.

Meningkatkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non
Kementerian maupun dengan Pemerintah Daerah dan Swasta untuk
membangun sinergitas dalam mewujudkan visi pembangunan pertanian;
Menjamin ketersediaan dan perluasan lahan pertanian secara berkelanjutan,
antara lain dengan mengimplementasikan UU 41/2009 tentang Perlindungan
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3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
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Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara efektif guna mengendalikan
konversi lahan, dan penguatan status kepemilikan lahan petani;
Meningkatkan peran dan keterpaduan antara riset dan penyuluhan dalam
rangka mempercepat diseminasi teknologi unggul dan adaptif terhadap
kondisi alam dan budaya lokal;
Melakukan kampanye diversifikasi pangan dan peningkatan citra petani dan
pertanian guna mendorong percepatan terwujudnya visi pertanian;
Senantiasa memperjuangkan komoditas pangan yang dikonsumsi
masyarakat dalam jumlah besar, agar masuk ke dalam kategori strategic
product dalam peraturan perdagangan internasional;
Menciptakan kebijakan fiskal yang mampu memberikan insentif bagi
investor untuk membangun industri hulu (upstream) dan hilir (downstream)
pertanian di sentra-sentra produk pertanian;
Mengusulkan terciptanya sistem tata niaga komoditas pertanian yang efisien,
seperti: mendorong Bulog untuk membeli gabang langsung dari petani,
membentuk Tim Serap Gabah Petani, pembelian komoditas secara langsung
ke sentra produksi, operasi pasar, pemberian subsidi angkutan untuk daerah
terisolir, dan meningkatkan sarana dan prasana pelabuhan.
Mendorong terbitnya peraturan yang dapat mendukung terciptanya sistem
pembiayaan pertanian oleh Perbankan yang mudah diakses petani dan
dengan biaya terjangkau bagi petani kecil;
Mengawal implementasi UU Perlindungan Petani melalui pelaksanaan
asuransi pertanian guna melindungi petani dan peternak dari risiko akibat
bencana alam, ancaman eksplosi hama dan penyakit tanaman serta penyakit
hewan;
Memperkuat kerjasama dengan TNI dan Kepolisian RI dalam menjamin
kelancaran distribusi pangan dalam menyambut Hari-hari Besar Keagamaan.
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