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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (Lakin) Kementerian Pertanian tahun 2015 merupakan wujud 
pertanggungjawaban Kementerian Pertanian atas pencapaian sasaran strategis 
sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Lakin ini juga 
merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas Kementerian Pertanian 
kepada masyarakat dalam penggunaan APBN tahun 2015. 

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanah dari Peraturan Presiden RI Nomor 
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan 
pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang 
berbasis kinerja harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas 
dan fungsi Kementerian Pertanian. Pembelajaran menjadi landasan dalam peningkatan kinerja, di mana
pencapaian kinerja tahun berjalan menjadi ajang pembelajaran dan evaluasi dalam meningkatkan 
kinerja tahun berikutnya.

Disadari bahwa selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kendala dan 
permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan 
penyempurnaan pembangunan pertanian ke depan. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan 
datang dapat lebih ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengatasi 
semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian
yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian selama tahun 2015 adalah hasil kerja keras
seluruh jajaran Kementerian Pertanian serta dukungan pemangku kepentingan di pusat dan daerah, 
baik institusi Pemerintah, Swasta, maupun Petani. Besar harapan kami Laporan Kinerja Kementerian
Pertanian Tahun 2015 ini dapat memberikan gambaran kinerja Kementerian Pertanian dan dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sebagai akhir dari pengantar ini kami mengajak semua pihak untuk bekerja keras, cerdas, jujur, dan 
ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna 
mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Jakarta,        Februari 2016

Menteri Pertanian, 

  

A. AMRAN SULAIMAN
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IKHTISAR EKSEKUTIF

angan merupakan hak mendasar bagi setiap penduduk, sehingga ketersediaan 

dan keterjangkauan terhadap pangan yang bermutu dan bergizi seimbang 

menjadi sangat fundamental dan berpengaruh terhadap ketahanan pangan 

suatu bangsa. Suatu negara dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik apabila 

mampu menyelenggarakan pasokan pangan yang stabil dan berkelanjutan bagi seluruh 

penduduknya. Ketahanan pangan merupakan prasyarat penting bagi suatu bangsa untuk 

dapat membangun sektor lainnya.

Sebagaimana telah tertuang dalam Nawacita dan terangkum dalam RPJMN 2015-2019, 

sasaran pembangunan pertanian ke depan adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, 

di mana seluruh kebutuhan pangan pokok akan diupayakan untuk dipenuhi dari produksi 

dalam negeri. Upaya ini tidak mudah untuk dilakukan dikarenakan berbagai tantangan dan 

permasalahan yang dihadapi. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, 

perekonomian global yang melemah, gejolak harga pangan global, peningkatan jumlah 

penduduk, distribusi yang belum merata, tingginya laju urbanisasi, sementara itu 

permasalahan meliputi aspek lahan, infrastruktur, sarana produksi, regulasi/kelembagaan, 

sumberdaya manusia, dan permodalan.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 

2015, secara umum hasil pengukuran terhadap 4 (empat) sasaran strategis dengan 9 

(sembilan) indikator kinerja sasaran strategis memperlihatkan bahwa sebagian besar 

sasaran kinerja sangat berhasil dan berhasil (sangat berhasil 6 indikator dan berhasil 3

indikator).

Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu: (1) Produksi padi mencapai 74,99 juta ton dari 

target 73,40 juta ton (102,17%); (2) Produksi daging sapi dan kerbau mencapai 0,4445 juta 

ton dari target 0,44 juta ton (101,31%); (3) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 85,2

dari target 84,1 (101,31%); (4) Pertumbuhan volume ekspor produk pertanian utama 

mencapai 15,66% dari target 10% (156,6%); (5) Pertumbuhan volume impor produk 

pertanian utama substitusi impor mencapai -7,93% dari target -5% (158,6%); dan (6) PDB 

Pertanian (sempit)/tenaga kerja pertanian yang mencerminkan peningkatan pendapatan 

keluarga petani mencapai 8,6 juta rupiah dari target 8,3 juta rupiah (103,61%). Indikator 

kinerja yang berhasil yaitu: (1) Produksi jagung mencapai 19,83 juta ton dari target 20,31

juta ton (97,64%); (2) Produksi kedelai mencapai 0,983 juta ton dari target 1,20 juta ton
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(81,92%); dan (3) Produksi gula tebu mencapai 2,497 juta ton dari target 2,97 juta ton

(84,07%).

Tahun 2015 Kementerian Pertanian mengelola APBN sebesar Rp32.725.568.426.000,00 yang 

dialokasikan di pusat dan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) se Indonesia dengan jumlah 

DIPA Satker sebanyak 1.384 DIPA Satker. Realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 

2015 mencapai Rp28.675.810.207.755,00 atau 87,63% sehingga terjadi efisiensi anggaran 

sebesar 12,37%. Efisiensi tersebut berasal dari penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, 

seperti pengurangan biaya perjalanan dinas, mengurangi rapat konsinyering yang 

dilaksanakan di hotel serta sinergi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Ke depan, keberhasilan yang telah dicapai akan dipertahankan dan bahkan akan 

ditingkatkan, sementara hal-hal yang belum mencapai target sebagaimana yang ditetapkan 

akan dilakukan upaya-upaya perbaikan. Selain akan lebih menggerakkan seluruh pihak di 

dalam sektor pertanian sendiri, Kementerian Pertanian juga akan lebih mengoptimalkan 

kerjasama dan sinergitas seluruh pihak pelaku pembangunan pertanian, termasuk di luar 

sektor pertanian, bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan pertanian di 

Indonesia.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

ndonesia sudah melewati tahun pertama dari tahap ke-3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka 

panjang tahun 2005-2025. Tujuan pembangunan jangka 

panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang 

maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap 

pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Berbagai upaya telah dilakukan pada 

tahap ke-1 RPJMN (2005-2009) dan RPJMN ke-2 (2010-2014) 

dan memberikan hasil yang membawa perubahan.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai 

keberlanjutan tahapan sebelumnya, tahap ke-3 RPJMN (2015-

2019) dicanangkan dengan tujuan untuk lebih memantapkan 

pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan 

menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian 

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya 
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kebutuhan pangan pokok akan dicukupi dari produksi dalam 

negeri. Amanah sasaran pembangunan pertanian tersebut 

telah ditindaklanjuti Kementerian Pertanian didalam menyusun 

Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019. 

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.

Pembangunan pertanian menghadapi berbagai tantangan dan 

permasalahan yang tidak sedikit dan tidak mudah untuk 

dihadapi. Tantangan pembangunan pertanian tersebut antara 

lain: perubahan iklim, kondisi perekonomian global yang 

manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi. Hal 

tersebut menjadi landasan bagi Kementerian Pertanian untuk 

berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan 

nasional dimasa mendatang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan, kebutuhan akan pangan merupakan hak mendasar 

bagi setiap penduduk, sehingga ketersediaan dan 

keterjangkauan terhadap pangan yang bermutu dan bergizi 

seimbang menjadi sangat fundamental. Ketersediaan pangan 

sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan suatu bangsa. 

Suatu negara dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang 

baik apabila mampu menyelenggarakan pasokan pangan yang 

stabil dan berkelanjutan bagi seluruh penduduknya dan 

masing-masing rumah tangga mampu memperoleh pangan 

sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, ketahanan pangan 

merupakan prasyarat bagi suatu bangsa (tidak terkecuali 

Indonesia) untuk dapat membangun sektor lainnya. Apabila 

kebutuhan masyarakat yang paling mendasar ini belum 

terpenuhi, maka akan sangat mudah terjadi kerawanan sosial 

dan negara mudah ditekan oleh kekuatan luar karena 

ketergantungannya terhadap pangan.

Sesuai dengan Visi, Misi dan Rencana Aksi Bapak Presiden Joko 

Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang telah tertuang 

dalam Nawa Cita, sasaran pembangunan pertanian ke depan 

adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di mana seluruh 
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dirubah dari tender menjadi Penunjukan Langsung atau e-

catalog, (2) meluncurkan program Upaya Khusus (UPSUS) 

untuk peningkatan produksi komoditas pangan utama (padi, 

jagung, kedelai, daging dan gula) beserta pengawalannya 

secara masif, (3) me-refocusing anggaran dari peruntukan 

kegiatan yang kurang produktif (seperti: rapat, pertemuan, 

konsinyering, perjalanan dinas, dsb) menjadi lebih produktif 

dan berdayaguna di lapangan (seperti: memperluas perbaikan 

jaringan irigasi, tambahan bantuan benih dan pupuk, 

tambahan bantuan alsintan, dsb), (4) bantuan sarana produksi 

di peruntukkan untuk lokasi baru (bukan existing), 

(5)mengendalikan impor sebagai insentif kepada petani, 

(6)meningkatkan koordinasi antar instansi dengan melepaskan 

ego sektoral, (7) evaluasi serapan anggaran secara 

harian/mingguan, (8) antisipasi dini banjir, kekeringan dan 

OPT, (9) melakukan lelang jabatan di Kementerian Pertanian 

secara terbuka.

Pada aspek infrastruktur, upaya yang dilakukan adalah rehab 

jaringan irigasi tersier seluas hampir 2,1 juta ha dan optimasi 

lahan seluas 570 ribu ha. Pada aspek on-farm dan pasca 

panen, upaya yang dilakukan adalah: bantuan alat dan mesin 

pertanian kurang lebih 58.572 ribu unit (antara lain: pompa air 

21.953 unit, traktor 26.100 unit, rice transplanter 5.563 unit, 

power thresher 1.500 unit, combine harvester 2.790 unit, dan 

rice milling unit 666 unit), subsidi benih sebanyak 116.500 ton 

melemah, gejolak harga pangan global, bencana alam, 

peningkatan jumlah penduduk, distribusi pangan yang belum 

bisa merata, dan laju urbanisasi yang tinggi.  Sementara itu, 

permasalahan pokok yang dihadapi mencakup aspek: lahan, 

infrastruktur (seperti: jalan, jaringan irigasi, pasar), sarana 

produksi (seperti: benih, pupuk, alsintan), 

regulasi/kelembagaan, sumber daya manusia, dan permodalan. 

Kementerian Pertanian memandang bahwa tantangan dan 

permasalahan tersebut menjadi fokus perhatian yang harus 

segera disikapi dan ditindaklanjuti dengan berbagai upaya 

perbaikan. 

Dalam rangka menentukan arah pelaksanaan program dan 

kegiatan di tahun 2015, Kementerian Pertanian menetapkan 

4(empat) target sukses yang ingin dicapai yaitu: 

(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, untuk menghadapi tantangan dan permasalahan, 

maka dilakukan upaya-upaya solusi perbaikan. Pada tahun

2015, upaya-upaya yang telah dilakukan meliputi aspek 

kebijakan, infrastruktur, on-farm dan pasca panen, serta pasar. 

Pada aspek kebijakan, hal yang telah dikerjakan antara lain: 

(1) revisi Perpres Pengadaan Barang dan Jasa bidang pertanian 
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dicapai. Untuk ini, Kementerian Pertanian tidak dapat bekerja 

sendiri, melainkan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. 

Kinerja sektor pertanian tidak sepenuhnya tergantung pada 

lingkup Kementerian Pertanian semata, tetapi ada pihak lain 

yang memiliki peran juga untuk berkontribusi baik secara 

langsung maupun tidak langsung, seperti: Kementerian PU dan 

Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian 

Perindustrian, BULOG, Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten

/kota), dunia usaha, perbankan, lembaga pembiayaan bukan 

bank, serta peran aktif petani, pekebun, dan peternak di 

seluruh tanah air sebagai pelaku utama pembangunan 

pertanian.  Untuk itu, kerjasama dan sinergitas seluruh pihak 

pelaku pembangunan pertanian sangat lah diharapkan bagi 

keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan pertanian di 

Indonesia.

Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian ini merupakan 

laporan hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kementerian 

Pertanian berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati 

dan ditetapkan di tahun 2015.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian, ditetapkan bahwa Kementerian 

Pertanian terdiri atas 5 (lima) Direktorat Jenderal, 4 (empat) 

Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 5 (lima) 

dan pupuk sebanyak 9,55 juta ton, serta pengembangan 1.000 

desa mandiri benih dan desa organik. Selanjutnya, pada aspek 

pasar, upaya yang dikerjakan adalah mengendalikan 

rekomendasi impor komoditas dan produk pertanian strategis 

(seperti: beras, cabai, bawang merah, jagung, gula mentah, 

jeroan, dll), mendorong ekspor pertanian (seperti: jagung, 

bawang merah, kacang hijau, mangga, dan telur tetas, dsb), 

kebijakan Harga Patokan Pembelian (HPP), membangun Toko 

Tani Indonesia, meningkatkan sinergisme dengan Kementerian 

Perdagangan dan BULOG, mendorong BULOG meningkatkan 

serapan beras petani, dan melakukan operasi pasar pangan 

murah untuk masyarakat.

Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut terbukti telah 

memberikan dampak yang sangat positif, antara lain: 

penyaluran sarana produksi lebih tepat waktu, luas tambah 

tanam padi meningkat sebesar 645 ribu ha, produksi pangan 

utama meningkat (padi 5,85%; jagung 4,34%; kedelai 2,93%, 

daging sapi/kerbau 4,26%), susut panen turun dari 10% 

menjadi 2%, resiko puso tanaman dapat diminimalisir, 

koordinasi dan sinergisme antar instansi meningkat, semangat 

kerja meningkat, impor pertanian terkendali, dan harga pangan 

lebih stabil.

Meskipun, secara umum kinerja sektor pertanian sudah 

memperlihatkan hasil yang menggembirakan di tahun 2015, 

namun diakui masih ada target-target yang belum dapat 



Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2015 7

dicapai. Untuk ini, Kementerian Pertanian tidak dapat bekerja 

sendiri, melainkan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. 

Kinerja sektor pertanian tidak sepenuhnya tergantung pada 

lingkup Kementerian Pertanian semata, tetapi ada pihak lain 

yang memiliki peran juga untuk berkontribusi baik secara 

langsung maupun tidak langsung, seperti: Kementerian PU dan 

Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian 

Perindustrian, BULOG, Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten

/kota), dunia usaha, perbankan, lembaga pembiayaan bukan 

bank, serta peran aktif petani, pekebun, dan peternak di 

seluruh tanah air sebagai pelaku utama pembangunan 

pertanian.  Untuk itu, kerjasama dan sinergitas seluruh pihak 

pelaku pembangunan pertanian sangat lah diharapkan bagi 

keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan pertanian di 

Indonesia.

Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian ini merupakan 

laporan hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kementerian 

Pertanian berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati 

dan ditetapkan di tahun 2015.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian, ditetapkan bahwa Kementerian 

Pertanian terdiri atas 5 (lima) Direktorat Jenderal, 4 (empat) 

Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 5 (lima) 

dan pupuk sebanyak 9,55 juta ton, serta pengembangan 1.000 

desa mandiri benih dan desa organik. Selanjutnya, pada aspek 

pasar, upaya yang dikerjakan adalah mengendalikan 

rekomendasi impor komoditas dan produk pertanian strategis 

(seperti: beras, cabai, bawang merah, jagung, gula mentah, 

jeroan, dll), mendorong ekspor pertanian (seperti: jagung, 

bawang merah, kacang hijau, mangga, dan telur tetas, dsb), 

kebijakan Harga Patokan Pembelian (HPP), membangun Toko 

Tani Indonesia, meningkatkan sinergisme dengan Kementerian 

Perdagangan dan BULOG, mendorong BULOG meningkatkan 

serapan beras petani, dan melakukan operasi pasar pangan 

murah untuk masyarakat.

Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut terbukti telah 

memberikan dampak yang sangat positif, antara lain: 

penyaluran sarana produksi lebih tepat waktu, luas tambah 

tanam padi meningkat sebesar 645 ribu ha, produksi pangan 

utama meningkat (padi 5,85%; jagung 4,34%; kedelai 2,93%, 

daging sapi/kerbau 4,26%), susut panen turun dari 10% 

menjadi 2%, resiko puso tanaman dapat diminimalisir, 

koordinasi dan sinergisme antar instansi meningkat, semangat 

kerja meningkat, impor pertanian terkendali, dan harga pangan 

lebih stabil.

Meskipun, secara umum kinerja sektor pertanian sudah 

memperlihatkan hasil yang menggembirakan di tahun 2015, 

namun diakui masih ada target-target yang belum dapat 
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(2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana 
dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, 
jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, 
serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan 
pemasaran hasil pertanian; 

(3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas 
pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan 
sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, 
kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya serta 
peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan 
pemasaran hasil pertanian;

(4) Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di 
bidang pertanian;

(5) Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan 
sumber daya manusia di bidang pertanian;

(6) Koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan 
pemantapan ketahanan pangan;

(7) Pelaksanaan perkarantinaan pertanian dan pengawasan 
keamanan hayati;

(8) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada 
seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 
Pertanian;

(9) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di 
lingkungan Kementerian Pertanian;

(10) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang 
menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan

(11) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan 
Kementerian Pertanian.

Staf Ahli Menteri. Berdasarkan Peraturan Presiden yang berlaku 

sebelumnya, Kementerian Pertanian terdiri atas Wakil Menteri 

Pertanian, 6 Direktorat Jenderal, 4 Badan, Inspektorat 

Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 4 Staf Ahli Menteri. Pada 

Perpres No 45/2015, jabatan Wakil Menteri Pertanian dan

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 

ditiadakan. 

Perpres No 45/2015 ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang 

menetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup 

Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian dipimpin oleh 

Menteri Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Presiden (Gambar struktur organisasi 

Kementerian Pertanian dapat dilihat pada Lampiran 1).

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk 

membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan 

negara.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, 

Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

(1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang 
penyediaam prasarana dan sarana pertanian, 
peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging 
dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, 
daya saing, mutu dan pemasaran hasil pertanian; 
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(2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana 
dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, 
jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, 
serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan 
pemasaran hasil pertanian; 

(3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas 
pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan 
sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, 
kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya serta 
peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan 
pemasaran hasil pertanian;

(4) Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di 
bidang pertanian;

(5) Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan 
sumber daya manusia di bidang pertanian;

(6) Koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan 
pemantapan ketahanan pangan;

(7) Pelaksanaan perkarantinaan pertanian dan pengawasan 
keamanan hayati;

(8) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada 
seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 
Pertanian;

(9) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di 
lingkungan Kementerian Pertanian;

(10) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang 
menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan

(11) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan 
Kementerian Pertanian.

Staf Ahli Menteri. Berdasarkan Peraturan Presiden yang berlaku 

sebelumnya, Kementerian Pertanian terdiri atas Wakil Menteri 

Pertanian, 6 Direktorat Jenderal, 4 Badan, Inspektorat 

Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 4 Staf Ahli Menteri. Pada 

Perpres No 45/2015, jabatan Wakil Menteri Pertanian dan

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 

ditiadakan. 

Perpres No 45/2015 ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang 

menetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup 

Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian dipimpin oleh 

Menteri Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Presiden (Gambar struktur organisasi 

Kementerian Pertanian dapat dilihat pada Lampiran 1).

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk 

membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan 

negara.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, 

Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

(1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang 
penyediaam prasarana dan sarana pertanian, 
peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging 
dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, 
daya saing, mutu dan pemasaran hasil pertanian; 
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(17) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;

(18) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan 

Pertanian;

(19) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi 

Pertanian;

(20) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Masing-masing unit organisasi tersebut di atas mempunyai 

tugas dan fungsi sebagai berikut:

(1) Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 

Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan 

anggaran Kementerian Pertanian;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 
kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, 
arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian;

d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. Koordinasi dan penyusunan peraturan Perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan 

pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian No: 43/Permentan/OT.010/8/2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 

menetapkan Susunan Unit Organisasi Kementerian Pertanian 

yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri 

Pertanian, terdiri atas:

(1) Sekretariat Jenderal;

(2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

(3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

(4) Direktorat Jenderal Hortikultura;

(5) Direktorat Jenderal Perkebunan;

(6) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

(7) Inspektorat Jenderal;

(8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

(9) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya 

Manusia Pertanian;

(10) Badan Ketahanan Pangan;

(11) Badan Karantina Pertanian;

(12) Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri

(13) Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan 

Internasional;

(14) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;

(15) Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian;

(16) Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian;
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(17) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;

(18) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan 

Pertanian;

(19) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi 

Pertanian;

(20) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Masing-masing unit organisasi tersebut di atas mempunyai 

tugas dan fungsi sebagai berikut:

(1) Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 

Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan 

anggaran Kementerian Pertanian;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 
kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, 
arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian;

d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. Koordinasi dan penyusunan peraturan Perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan 

pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian No: 43/Permentan/OT.010/8/2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 

menetapkan Susunan Unit Organisasi Kementerian Pertanian 

yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri 

Pertanian, terdiri atas:

(1) Sekretariat Jenderal;

(2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

(3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

(4) Direktorat Jenderal Hortikultura;

(5) Direktorat Jenderal Perkebunan;

(6) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

(7) Inspektorat Jenderal;

(8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

(9) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya 

Manusia Pertanian;

(10) Badan Ketahanan Pangan;

(11) Badan Karantina Pertanian;

(12) Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri

(13) Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan 

Internasional;

(14) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;

(15) Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian;

(16) Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian;
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pertanian, pengembangaan dan rehabilitasi irigasi 
tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, 
pestisida, dan alat mesin pertanian prapanen;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana 
dan Sarana Pertanian; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan 

tanaman pangan lainnya. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, 
penyelenggaraan budi daya, peningkatan pasca panen, 
pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, 
kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta 
pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman 
pangan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan 
perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan 
pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi 
padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, 
serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan 
tanaman pangan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi
daya, peningkatan pasca panen, pengolahan, dan 
pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan 
tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di 

bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan 
perluasan dan perlindungan lahan pertanian, 
pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi 
pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida, dan alat 
mesin pertanian prapanen;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan 
perluasan dan perlindungan lahan pertanian, 
pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi 
pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida, dan alat 
mesin pertanian prapanen;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan 
lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi 
tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, 
pestisida, dan alat mesin pertanian prapanen;

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan 
lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi 
tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, 
pestisida, dan alat mesin pertanian prapanen; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan 
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pertanian, pengembangaan dan rehabilitasi irigasi 
tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, 
pestisida, dan alat mesin pertanian prapanen;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana 
dan Sarana Pertanian; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan 

tanaman pangan lainnya. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, 
penyelenggaraan budi daya, peningkatan pasca panen, 
pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, 
kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta 
pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman 
pangan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan 
perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan 
pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi 
padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, 
serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan 
tanaman pangan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi
daya, peningkatan pasca panen, pengolahan, dan 
pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan 
tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di 

bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan 
perluasan dan perlindungan lahan pertanian, 
pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi 
pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida, dan alat 
mesin pertanian prapanen;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan 
perluasan dan perlindungan lahan pertanian, 
pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi 
pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida, dan alat 
mesin pertanian prapanen;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan 
lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi 
tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, 
pestisida, dan alat mesin pertanian prapanen;

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan 
lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi 
tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, 
pestisida, dan alat mesin pertanian prapanen; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan 
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b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan 
perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan 
pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi  
aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman 
hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit 
dan perlindungan hortikultura;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan 
budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan 
pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, 
aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta 
pengendalian hama penyakit dan perlindungan 
hortikultura;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, 
peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran 
hasil produksi  aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, 
dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian 
hama penyakit dan perlindungan hortikultura;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, 
peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran 
hasil produksi  aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, 
dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian 
hama penyakit dan perlindungan hortikultura;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal 
Hortikultura; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(5) Direktorat Jenderal Perkebunan

Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan 

penyakit dan perlindungan tanaman pangan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, 
peningkatan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran 
hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman 
pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan 
perlindungan tanaman pangan; 

e. Pelaksanaaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, 
peningkatan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran 
hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman 
pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan 
perlindungan tanaman pangan;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman 
Pangan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(4) Direktorat Jenderal Hortikultura

Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka 

jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal 

Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, 
penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, 
pengolahan, dan pemasaran hasil produksi  aneka cabai, 
bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura 
lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan 
perlindungan hortikultura;



Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2015 15

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan 
perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan 
pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi  
aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman 
hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit 
dan perlindungan hortikultura;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan 
budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan 
pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, 
aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta 
pengendalian hama penyakit dan perlindungan 
hortikultura;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, 
peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran 
hasil produksi  aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, 
dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian 
hama penyakit dan perlindungan hortikultura;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, 
peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran 
hasil produksi  aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, 
dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian 
hama penyakit dan perlindungan hortikultura;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal 
Hortikultura; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(5) Direktorat Jenderal Perkebunan

Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan 

penyakit dan perlindungan tanaman pangan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, 
peningkatan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran 
hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman 
pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan 
perlindungan tanaman pangan; 

e. Pelaksanaaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, 
peningkatan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran 
hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman 
pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan 
perlindungan tanaman pangan;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman 
Pangan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(4) Direktorat Jenderal Hortikultura

Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka 

jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal 

Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, 
penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, 
pengolahan, dan pemasaran hasil produksi  aneka cabai, 
bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura 
lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan 
perlindungan hortikultura;
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e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, 
peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran 
hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, 
pengembangan bahan baku bioenergy, pembinaan 
usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian 
hama penyakit dan perlindungan perkebunan;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal 
Perkebunan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(6) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta 

pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan 

produksi ternak serta kesehatan hewan. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan 

fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan benih dan 
bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, 
penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan 
masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan 
dan pemasaran hasil peternakan;

b. Pelaksanaan kebijakan di penyediaan benih dan bibit 
ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan 
hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat 
veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran 
hasil peternakan;

di bidang produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal 

Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, 
penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, 
pengolahan dan pemasaran hasil produksi tebu dan 
tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan 
baku bioenergy, pembinaan usaha perkebunan 
berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan 
perlindungan perkebunan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan 
perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan 
pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi 
tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan 
bahan baku bioenergy, pembinaan usaha perkebunan 
berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan 
perlindungan perkebunan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi 
daya, peningkatan pascapanen, pengolahan dan 
pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan 
lainnya, pengembangan bahan baku bioenergy, 
pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta 
pengendalian hama penyakit dan perlindungan 
perkebunan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, 
peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran 
hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, 
pengembangan bahan baku bioenergy, pembinaan 
usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian 
hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
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e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, 
peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran 
hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, 
pengembangan bahan baku bioenergy, pembinaan 
usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian 
hama penyakit dan perlindungan perkebunan;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal 
Perkebunan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(6) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta 

pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan 

produksi ternak serta kesehatan hewan. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan 

fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan benih dan 
bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, 
penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan 
masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan 
dan pemasaran hasil peternakan;

b. Pelaksanaan kebijakan di penyediaan benih dan bibit 
ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan 
hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat 
veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran 
hasil peternakan;

di bidang produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal 

Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, 
penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, 
pengolahan dan pemasaran hasil produksi tebu dan 
tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan 
baku bioenergy, pembinaan usaha perkebunan 
berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan 
perlindungan perkebunan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan 
perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan 
pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi 
tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan 
bahan baku bioenergy, pembinaan usaha perkebunan 
berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan 
perlindungan perkebunan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi 
daya, peningkatan pascapanen, pengolahan dan 
pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan 
lainnya, pengembangan bahan baku bioenergy, 
pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta 
pengendalian hama penyakit dan perlindungan 
perkebunan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, 
peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran 
hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, 
pengembangan bahan baku bioenergy, pembinaan 
usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian 
hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
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c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 
penugasan Menteri;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan
Kementerian Pertanian; 

e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai 

tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, dan 

inovasi di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program 
penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang 
pertanian;

b. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di 
bidang pertanian;

c. Penyebarluasan hasil penelitian, pengembangan, dan 
inovasi di bidang pertanian;

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang 
pertanian; 

e. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang penyediaan benih dan bibit ternak, produksi 
ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan 
peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta 
pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil 
peternakan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, 
produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan 
kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, 
pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, 
produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan 
kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, 
pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan 
dan Kesehatan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(7) Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. 

Dalam tugas tersebut, Inspektorat Jenderal mempunyai 

fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di 
lingkungan Kementerian Pertanian;

b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan 
Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan 
melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, 
dan kegiatan pengawasan lainnya;
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c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 
penugasan Menteri;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan
Kementerian Pertanian; 

e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai 

tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, dan 

inovasi di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program 
penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang 
pertanian;

b. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di 
bidang pertanian;

c. Penyebarluasan hasil penelitian, pengembangan, dan 
inovasi di bidang pertanian;

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang 
pertanian; 

e. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang penyediaan benih dan bibit ternak, produksi 
ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan 
peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta 
pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil 
peternakan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, 
produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan 
kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, 
pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, 
produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan 
kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, 
pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan 
dan Kesehatan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(7) Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. 

Dalam tugas tersebut, Inspektorat Jenderal mempunyai 

fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di 
lingkungan Kementerian Pertanian;

b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan 
Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan 
melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, 
dan kegiatan pengawasan lainnya;
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(10) Badan Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi 

dan pemantapan ketahanan pangan. Dalam melaksanakan 

tugas tersebut, Badan Ketahanan Pangan 

menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, 
pemantauan dan pemantapan di bidang ketersediaan 
pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan 
distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman 
konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan 
segar;

b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan 
pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses 
pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan 
peningkatan keamanan pangan segar;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, 
pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, 
penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan 
keamanan pangan segar;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, 
pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, 
penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan 
keamanan pangan segar;

e. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(9) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya 

Manusia Pertanian

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya 

Manusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan 

penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia 

pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 

Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di 
bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya 
manusia pertanian;

b. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber 
daya manusia pertanian;

c. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan 
pelatihan pertanian;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas 
pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan 
penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian;

f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan 
penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan sumber daya  
manusia pertanian;

g. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan 
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
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(10) Badan Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi 

dan pemantapan ketahanan pangan. Dalam melaksanakan 

tugas tersebut, Badan Ketahanan Pangan 

menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, 
pemantauan dan pemantapan di bidang ketersediaan 
pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan 
distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman 
konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan 
segar;

b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan 
pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses 
pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan 
peningkatan keamanan pangan segar;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, 
pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, 
penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan 
keamanan pangan segar;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, 
pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, 
penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan 
keamanan pangan segar;

e. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(9) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya 

Manusia Pertanian

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya 

Manusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan 

penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia 

pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 

Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di 
bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya 
manusia pertanian;

b. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber 
daya manusia pertanian;

c. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan 
pelatihan pertanian;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas 
pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan 
penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian;

f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan 
penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan sumber daya  
manusia pertanian;

g. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan 
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
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Tugas dari masing-masing Staf Ahli tersebut adalah:

a. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri 
mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap 
isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang 
bio industri;

b. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan 
Internasional mempunyai tugas memberikan 
rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri 
sesuai dengan bidang perdagangan dan hubungan 
internasional;

c. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas 
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis 
kepada Menteri sesuai dengan bidang investasi 
pertanian;

d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian mempunyai 
tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu 
strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang 
lingkungan pertanian; dan

e. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian mempunyai 
tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu 
strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang 
infrastruktur pertanian.

(13) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai

tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan 

pengembangan sistem informasi pertanian, serta 

pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Data dan 

Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

(11) Badan Karantina Pertanian

Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas 

menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan 

pengawasan keamanan hayati. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan 

fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program 
perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta 
pengawasan keamanan hayati;

b. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta 
pengawasan keamanan hayati;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
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(12) Staf Ahli:
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terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan 

bidang tugasnya. Staf Ahli Menteri Pertanian terdiri atas:

a. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri;
b. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan 
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f. Pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang 
Hak Perlindungan Varietas Tanaman;

g. Pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman 
local dan varietas hasil pemuliaan serta pelayanan 
pendaftaran peredaran varietas tanaman; 

h. Penerimaan, analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis 
penolakan atau pemberian izin dan rekomendasi teknis 
dan pendaftaran di bidang pertanian; dan

i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat 
Perlindungan varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

(15) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai 

tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi 

dan kebijakan pertanian. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan program analisis sosial ekonomi dan 
kebijakan pertanian;

b. Pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan 
kebijakan pertanian;

c. Pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan 
pertanian;

d. Pemberian pelayanan teknis di bidang analisis sosial 
ekonomi dan kebijakan pertanian;

e. Pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil 
analisis, pengkajian di bidang sosial ekonomi dan 
kebijakan pertanian;

f. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan hasil analisis, dan 
pengkajian di bidang sosial ekonomi dan kebijakan 
pertanian; dan

a. Penyusunan rencana, program, anggaran;
b. Pelaksanaan pelayanan dan publikasi data dan informasi 

pertanian;
c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta 

penyediaan data dan informasi komoditas pertanian;
d. Pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta 

penyediaan data dan informasi non komoditas 
pertanian;

e. Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem 
informasi Kementerian Pertanian; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat 
Data dan Sistem Informasi Pertanian.

(14) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan 

Perizinan Pertanian

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan 

Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta 

pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Perlindungan 

Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran;
b. Pelaksanaan kerja sama dan publikasi;
c. Pemberian pelayanan hukum perlindungan varietas 

tanaman dan perizinan pertanian;
d. Pelaksanaan pemeriksaan perlindungan varietas 

tanaman;
e. Pemberian pelayanan perlindungan varietas tanaman;
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2015, terjadi penghematan, penambahan dan realokasi 

anggaran, yaitu: (1) penghematan anggaran perjalanan 

dinas/meeting konsinyering dan refocusing belanja sebesar 

Rp4,25 triliun dari pagu awal APBN TA 2015 untuk mendukung 

Upsus Swasembada Pangan Padi, Jagung, dan Kedelai; (2) 

penambahan anggaran untuk mendukung UPSUS komoditas 

pertanian strategis melalui mekanisme APBN-P TA 2015 

sebesar Rp16,92 triliun; serta (3) revisi anggaran untuk 

memenuhi kenaikan Tunjangan Kinerja (Tunkin) untuk pegawai 

Kementerian Pertanian, sehingga total APBN Kementerian 

Pertanian TA 2015 senilai Rp32.725.568.426.000,-.

Sebagian besar APBN Kementerian Pertanian dialokasikan di 

daerah dalam bentuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan. Untuk TA 2015, jumlah DIPA Satker lingkup 

Kementerian Pertanian sebanyak 1.384 DIPA Satker yang 

tersebar di seluruh Provinsi dan hampir semua Kabupaten/Kota 

di Indonesia. Rincian pagu dan realisasi APBN Kementerian

Pertanian TA 2015 dapat dilihat pada Lampiran 3.

g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat 
Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

1.4. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian

Jumlah pegawai Kementerian Pertanian pada tahun 2015 pada 

12 Unit Kerja Eselon I (efektif mulai tahun 2016 menjadi 11 

Unit Kerja Eselon I) termasuk 160 Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

sebanyak 20.635 orang, terdiri dari Golongan I sebanyak 584

orang, golongan II sebanyak 5.342 orang, golongan III 

sebanyak 12.174 orang, dan golongan IV sebanyak 2.535 

orang. Jika dilihat dari jenjang pendidikannya terdiri dari: S3 

sebanyak 642 orang, S2 sebanyak 3.819 orang, S1/D4 

sebanyak 6.495 orang, Sarjana Muda/D3/D2/D1 sebanyak 

6.495 orang, SLTA sebanyak 6.750 orang, SLTP sebanyak 564

orang, dan SD sebanyak 730 orang. Jika dibandingkan dengan 

tahun 2014 dengan jumlah pegawai 20.341 orang, maka 

jumlah pegawai tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 

294 orang atau 1,45%. Peningkatan jumlah pegawai pada 

tahun 2015 disebabkan karena adanya 

penambahan/penerimaan pegawai baru. Secara rinci jumlah 

pegawai Kementerian Pertanian tahun 2015 dapat dilihat pada 

Lampiran 2.

1.5. Dukungan Anggaran

Pagu awal APBN Kementerian Pertanian TA 2015 adalah senilai 

Rp15.879.311.657.000,-. Dalam perjalanan tahun anggaran 
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BAB II



Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201530

BAB II

PERENCANAAN KINERJA
KEMENTERIAN PERTANIAN

2.1 Rencana Strategis 2015-2019

ahun 2014 menjadi tahun terakhir pelaksanaan 

Rencana Strategis Kementerian Pertanian (Renstra 

Kementan) periode 2010-2014. Untuk melanjutkan 

kontribusinya dalam membangun sektor pertanian yang 

berperan strategis dalam perekonomian nasional, Kementerian 

Pertanian menyusun Renstra Kementan 2015-2019. Renstra 

yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 

tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-3

(2015-2019) Bidang Pangan dan Pertanian dan Strategi Induk

Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045. 

Sejalan dengan RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan dan 

Pertanian, kedepan Renstra 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 
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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.

Gambar 1. Visi dan Misi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

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, keselarasan dengan kedua hal tersebut secara 

eksplisit terurai dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis 

Kementerian 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 
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6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, 
serta

7) penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Selain ketujuh strategi utama tersebut di atas, Kementerian 

Pertanian juga menyusun dan melaksanakan 9 (sembilan) 

strategi pendukungnya, 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. 

Seluruh strategi, baik strategi utama maupun pendukungnya, 

dijalankan secara berkesinambungan selama periode 2015-

2019. Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan strategi atas 

visi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan pertanian di 

Indonesia, Kementerian Pertanian menetapkan indikator kinerja 

beserta target kinerjanya sebagaimana diilustrasikan pada 

Gambar 2.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian 

Tahun 2015-2019

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah 
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6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, 
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2) Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (tanaman pangan, 

hortikultura, peternakan, dan perkebunan) turun dari 35.359 

ribu orang (2015) menjadi 34.686 di tahun 2019 (rata-rata 

pertumbuhan -0,61%);

3) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada sektor 

pertanian naik dari Rp10.023,1 Milyar (2015) menjadi 

Rp12.066,4 Milyar di tahun 2019 (rata-rata pertumbuhan 

3,2-6,2%), sementara Penanaman Modal Asing (PMA) naik 

dari US$1.438,2 Juta (2015) menjadi US$1.710,1 Juta di 

tahun 2019 (rata-rata pertumbuhan 2,9-5,9%);

4) Neraca perdagangan tumbuh rata-rata per tahun 12,7%, 

terdiri atas tanaman pangan 4,8%, hortikultura 2,5%, 

perkebunan 10,4%, peternakan 0,9%, dan pertanian 

12,7%;

5) Nilai tukar petani (NTP) berada pada kisaran 101,21 di tahun 

2015 sampai 104,56 di tahun 2019;

6) Pertumbuhan PDB per kapita naik dari Rp36.491,22 ribu 

(2015) menjadi Rp46.133,56 ribu di tahun 2019 (rata-rata 

pertumbuhan 6,29%) dan PDB pertanian sempit per tenaga 

kerja (TK) pertanian sempit naik dari Rp10.868,43 ribu

(2015) menjadi Rp13.623,30 ribu di tahun 2019 (rata-rata 

pertumbuhan 5,77%).

Gambar 2. Peta Strategi Kementerian Pertanian 2015-2019

Indikator kinerja dari dilaksanakannya strategi utama dan 

pendukung di bagi menjadi 2 (dua) kelompok, indikator makro 

dan indikator kinerja. Indikator makro didasarkan pada sasaran 

kinerja makro dari pembangunan pertanian, sementara 

indikator kinerja didasarkan atas sasaran kinerja spesifik yang 

akan dicapai oleh Kementerian Pertanian. Target indikator 

makro yang ingin dicapai selama periode 2015-2019 adalah:

1) Produk domestik bruto (PDB) nasional tumbuh rata-rata per 

tahun di atas 7%, sedangkan PDB pertanian (di luar 

perikanan dan kehutanan) tumbuh di atas 3,8%;
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utama substitusi impor naik dari -5% (2015) menjadi 1% 
(2019) dengan rata-rata pertumbuhan mencapai-1%, dan

b) produksi cabe besar naik dari 1.082 ribu ton (2015) 
menjadi 1.209 ribu ton (2019) dengan rata-rata 
pertumbuhan 3%, cabe rawit naik dari 751 ribu ton 
(2015) menjadi 794 ribu ton (2019) dengan rata-rata 
pertumbuhan 1,6%, bawang merah naik dari 1.125 ribu 
ton (2015) menjadi 1.360 ribu ton (2019) dengan rata-
rata pertumbuhan 5,1%, mangga naik dari 2.285 ribu ton 
(2015) menjadi 2.519 ribu ton (2019) dengan rata-rata 
pertumbuhan 2,4%, nenas naik dari 1.888 ribu ton (2015) 
menjadi 2.042 ribu ton (2019) dengan rata-rata 
pertumbuhan 2%, manggis naik dari 144 ribu ton (2015) 
menjadi 155 ribu ton (2019) dengan rata-rata 
pertumbuhan 1,8%, salak naik dari 1.059 ribu ton (2015)
menjadi 1.146 ribu ton (2019) dengan rata-rata 
pertumbuhan 2% dan kentang naik dari 1.322 ribu ton 
(2015) menjadi 1.431 ribu ton (2019) dengan rata-rata 
pertumbuhan 2%, jeruk siam naik dari 1.640 ribu ton 
(2015) menjadi 1.913 ribu ton (2019) dengan rata-rata 
pertumbuhan 3,8%, karet kering naik dari 3.320 ribu ton 
(2015) menjadi 3.810 ribu ton (2019) dengan rata-rata 
pertumbuhan 3,9%, kopi berasan naik dari 725 ribu ton 
(2015) menjadi 778 ribu ton (2019) dengan rata-rata 
pertumbuhan 2,6%, kakao biji kering naik dari 773 ribu 
ton (2015) menjadi 961 ribu ton (2019) dengan rata-rata 
pertumbuhan 6,3%, lada kering naik dari 93 ribu ton 
(2015) menjadi 97 ribu ton (2019) dengan rata-rata 
pertumbuhan 1,1%, pala biji kering naik dari 28 ribu ton 
(2015) menjadi 33 ribu ton (2019) dengan rata-rata 
pertumbuhan 5,1%, cengkeh bunga kering naik dari 113 
ribu ton (2015) menjadi 121 ribu ton (2019) dengan rata-
rata pertumbuhan 1,9%, kelapa setara kopra naik dari 

Indikator kinerja beserta targetnya yang ingin dicapai selama 

periode 2015-2019 adalah:     

1) Swasembada padi, jagung, dan kedelai, serta meningkatnya 

produksi gula tebu dan daging sapi dan kerbau, dengan 

produksi padi naik dari 73.4 juta ton (2015) menjadi 82.1

juta ton di tahun 2019 (rata-rata pertumbuhan 3%), 

produksi jagung naik dari 20.3 juta ton (2015) menjadi 24.7 

juta ton di tahun 2019 (rata-rata pertumbuhan 5,4%), 

produksi kedelai naik dari 1.2 juta ton (2015) menjadi 3 juta 

ton di tahun 2019 (rata-rata pertumbuhan 27,5%), produksi 

gula tebu naik dari 2.97 hablur juta ton (2015) menjadi 3.82 

hablur juta ton di tahun 2019 (rata-rata pertumbuhan 

7,8%), dan produksi daging sapi dan kerbau naik dari 436,2

ribu ton (2015) menjadi 604 ribu ton di tahun 2019 (rata-

rata pertumbuhan 10,5%);

2) Meningkatnya diversifikasi pangan, dimana skor pola pangan 

harapan (PPH) naik dari 84,1 (2015) menjadi 92,5 (2019) 

dengan rata-rata pertumbuhan 2,5% dan konsumsi kalori 

naik dari 2.004 (2015) menjadi 2.150 (2019) dengan rata-

rata pertumbuhan 1,8%;

3) Meningkatnya komoditas yang bernilai tambah dan berdaya 

saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, 

dengan

a) volume ekspor produk pertanian utama tetap 10% selama 
2015-2019, sementara volume impor produk pertanian 
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2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Komitmen Kementerian Pertanian untuk mengeksekusi strategi 

pembangunan pertanian pada tahun pertama pelaksanaan 

Renstra Kementan 2015-2019 diwujudkan melalui penetapan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Kementerian Pertanian. Hal ini 

sejalan dengan amanah dari Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN&RB No 53/2014, 

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada 

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Melalui PK terwujudlah komitmen penerima amanah dan 

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas

kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan 

wewenang serta sumberdaya yang tersedia.  Kinerja yang 

disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas 

kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja 

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-

3.309 ribu ton (2015) menjadi 3.491 ribu ton (2019) 
dengan rata-rata pertumbuhan 2,9%; dan teh daun 
kering naik dari 160 ribu ton (2015) menjadi 163 ribu ton 
(2019) dengan rata-rata pertumbuhan 2,6%.

4) Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi, dengan 

rata-rata per tahun pertumbuhan produksi kelapa sawit CPO 

naik dari 30.798 ribu ton (2015) menjadi 36.420 ribu ton 

(2019) dengan rata-rata pertumbuhan 4,4% dan ubi kayu 

naik dari 26,5 ribu ton (2015) menjadi 28,8 ribu ton (2019) 

dengan rata-rata pertumbuhan 1,7%;

5) Meningkatnya pendapatan keluarga petani, dengan rata-rata 

per tahun pertumbuhan PDB pertanian sempit per TK 

pertanian naik dari Rp8,3 juta (2015) menjadi Rp9,8 juta 

(2019) dengan rata-rata pertumbuhan 4,3%, sementara 

tingkat kemiskinan di pedesaan turun dari 16,6 juta orang 

(2015) menjadi 14,4 juta orang (2019) dengan rata-rata 

pertumbuhan -3,4%;

6) Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur Kementerian 

Pertanian, dengan nilai RB Kementerian Pertanian adalah 

naik dari 72 (2015) menjadi 76 (2019) dan opini laporan 

keuangan Kementerian Pertanian adalah WTP.
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kondisi rancangan awal (draft kasar); (3) tahun 2015 adalah 

tahun pertama atau tahun transisi periode RPJMN ke-tiga 

2015-2019, sehingga secara peraturan yang berlaku di dalam 

penyusunan perencanaan, semua pelaksanaan kegiatan 

pembangunan diperkenankan untuk mengacu pada dokumen 

yang berlaku di periode jangka menengah sebelumnya, dalam 

hal ini periode 2010-2014.  Namun demikian, untuk angka 

target setiap indikator kinerja sasaran strategis pada Perjanjian 

Kinerja tahun 2015 telah mengacu pada rancangan Renstra 

Kementerian Pertanian 2015-2019, dengan alasan: (1) tidak 

ada angka target untuk tahun 2015 pada Renstra Kementerian 

Pertanian 2010-2014; dan (2) pada saat PK Kementerian 

Pertanian tahun 2015 disusun dan ditetapkan, dokumen 

Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 sudah pada tahap 

draft akhir dan tinggal menunggu ditandatangani. 

Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2015 

ditetapkan pertama kali bulan Maret 2015. Dalam perjalanan 

waktu, Kementerian Pertanian melakukan revisi Perjanjian 

Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2015 sebanyak dua 

kali yaitu pada bulan Juli dan Desember Tahun 2015, 

dikarenakan: (1) adanya realokasi anggaran untuk mendukung 

program Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan; dan 

(2)adanya revisi anggaran untuk memenuhi kenaikan 

Tunjangan Kinerja pegawai Kementerian Pertanian. Perjanjian 

Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2015 berdasarkan 

tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang 

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari 

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud 

kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Sesuai dengan kedua peraturan yaitu Perpres No 29/2014 dan 

Permen PAN&RB No 53/2014 tersebut, perjanjian kinerja 

Kementerian Pertanian tahun 2015 berisikan indikator kinerja 

utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut 

memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik 

(specific), dapat diukur (measurable), dapat dicapai 

(attainable), berjangka waktu tertentu (time bound), dan dapat 

dipantau dan dikumpulkan. 

Perlu disampaikan bahwa Perjanjian Kinerja Kementerian 

Pertanian tahun 2015 disusun dengan masih mengacu 4

(empat) target sukses sebagaimana yang tertuang di Renstra 

Kementerian Pertanian 2010-2014, yaitu: (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.  Dasar alasannya adalah: (1) program dan 

kegiatan untuk tahun 2015 mulai dirancang dan disusun di 

tahun 2014; (2) pada tahun 2014, Renstra Kementerian 

Pertanian 2015-2019 belum ditetapkan dan masih dalam 
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kondisi rancangan awal (draft kasar); (3) tahun 2015 adalah 

tahun pertama atau tahun transisi periode RPJMN ke-tiga 

2015-2019, sehingga secara peraturan yang berlaku di dalam 

penyusunan perencanaan, semua pelaksanaan kegiatan 

pembangunan diperkenankan untuk mengacu pada dokumen 

yang berlaku di periode jangka menengah sebelumnya, dalam 

hal ini periode 2010-2014.  Namun demikian, untuk angka 

target setiap indikator kinerja sasaran strategis pada Perjanjian 

Kinerja tahun 2015 telah mengacu pada rancangan Renstra 

Kementerian Pertanian 2015-2019, dengan alasan: (1) tidak 

ada angka target untuk tahun 2015 pada Renstra Kementerian 

Pertanian 2010-2014; dan (2) pada saat PK Kementerian 

Pertanian tahun 2015 disusun dan ditetapkan, dokumen 

Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 sudah pada tahap 

draft akhir dan tinggal menunggu ditandatangani. 

Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2015 

ditetapkan pertama kali bulan Maret 2015. Dalam perjalanan 

waktu, Kementerian Pertanian melakukan revisi Perjanjian 

Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2015 sebanyak dua 

kali yaitu pada bulan Juli dan Desember Tahun 2015, 

dikarenakan: (1) adanya realokasi anggaran untuk mendukung 

program Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan; dan 

(2)adanya revisi anggaran untuk memenuhi kenaikan 

Tunjangan Kinerja pegawai Kementerian Pertanian. Perjanjian 

Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2015 berdasarkan 

tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang 

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari 

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud 

kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Sesuai dengan kedua peraturan yaitu Perpres No 29/2014 dan 

Permen PAN&RB No 53/2014 tersebut, perjanjian kinerja 

Kementerian Pertanian tahun 2015 berisikan indikator kinerja 

utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut 

memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik 

(specific), dapat diukur (measurable), dapat dicapai 

(attainable), berjangka waktu tertentu (time bound), dan dapat 

dipantau dan dikumpulkan. 

Perlu disampaikan bahwa Perjanjian Kinerja Kementerian 

Pertanian tahun 2015 disusun dengan masih mengacu 4

(empat) target sukses sebagaimana yang tertuang di Renstra 

Kementerian Pertanian 2010-2014, yaitu: (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.  Dasar alasannya adalah: (1) program dan 

kegiatan untuk tahun 2015 mulai dirancang dan disusun di 

tahun 2014; (2) pada tahun 2014, Renstra Kementerian 

Pertanian 2015-2019 belum ditetapkan dan masih dalam 
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dikarenakan perubahan struktur organisasi sebagaimana 

ketetapan Perpres No 45/2015 tentang Kementerian Pertanian 

baru dilaksanakan di tahun 2016. Kedua belas program 

tersebut adalah:

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya Kementerian Pertanian, dengan kegiatan:

a) Kegiatan Pembinaan Hukum dan Pengelolaan 
Informasi Publik

b) Kegiatan Pengembangan Kerjasama Luar Negeri 
untuk Bidang Pangan dan Pertanian dalam Kerangka 
Bilateral, Regional, dan Multilateral

c) Kegiatan Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan, dan 
Kearsipan Kementerian Pertanian

d) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan, 
Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian

e) Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan 
Kementerian Pertanian

f) Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem 
Informasi Pertanian

g) Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan 
Kementerian Pertanian, Kerumahtanggaan, dan 
Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang 
Pertanian

h) Kegiatan Perlindungan Varietas Tanaman dan 
Perizinan Pertanian

2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 

Aparatur Kementerian Pertanian, dengan kegiatan:

perubahan/revisi pada bulan Desember 2015 disajikan pada 

Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Kementerian Pertanian

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Swasembada padi, 
jagung, dan kedelai, 
serta peningkatan 
produksi daging dan 
gula

1. Produksi padi 73,40 juta ton GKG

2. Produksi jagung 20,31 juta ton 
pipilan kering

3. Produksi kedelai 1,20 juta ton

4. Produksi gula tebu 2,97 juta ton 
hablur

5. Produksi daging sapi dan kerbau 0,44 juta ton 
daging

2. Peningkatan 
diversifikasi pangan

Skor pola pangan harapan (PPH) 84,1

3. Peningkatan 
komoditas bernilai 
tambah, berdaya 
saing dalam 
memenuhi pasar 
ekspor dan 
substitusi impor

1. Pertumbuhan volume ekspor 
produk pertanian utama

10%

2. Pertumbuhan volume impor 
produk pertanian utama 
substitusi impor

-5%

4. Peningkatan 
pendapatan 
keluarga petani

Produk domestik bruto (PDB) 
pertanian sempit per tenaga kerja 
pertanian

Rp 8,30 juta

Sumber data: Kementerian Pertanian, 2015

Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian tahun 2015 

tersebut di atas dilaksanakan oleh 12 (dua belas) Eselon I 

teknis yang ada di lingkup Kementerian Pertanian. Hal ini 
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dikarenakan perubahan struktur organisasi sebagaimana 

ketetapan Perpres No 45/2015 tentang Kementerian Pertanian 

baru dilaksanakan di tahun 2016. Kedua belas program 

tersebut adalah:

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya Kementerian Pertanian, dengan kegiatan:

a) Kegiatan Pembinaan Hukum dan Pengelolaan 
Informasi Publik

b) Kegiatan Pengembangan Kerjasama Luar Negeri 
untuk Bidang Pangan dan Pertanian dalam Kerangka 
Bilateral, Regional, dan Multilateral

c) Kegiatan Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan, dan 
Kearsipan Kementerian Pertanian

d) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan, 
Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian

e) Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan 
Kementerian Pertanian

f) Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem 
Informasi Pertanian

g) Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan 
Kementerian Pertanian, Kerumahtanggaan, dan 
Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang 
Pertanian

h) Kegiatan Perlindungan Varietas Tanaman dan 
Perizinan Pertanian

2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 

Aparatur Kementerian Pertanian, dengan kegiatan:

perubahan/revisi pada bulan Desember 2015 disajikan pada 

Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Kementerian Pertanian

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Swasembada padi, 
jagung, dan kedelai, 
serta peningkatan 
produksi daging dan 
gula

1. Produksi padi 73,40 juta ton GKG

2. Produksi jagung 20,31 juta ton 
pipilan kering

3. Produksi kedelai 1,20 juta ton

4. Produksi gula tebu 2,97 juta ton 
hablur

5. Produksi daging sapi dan kerbau 0,44 juta ton 
daging

2. Peningkatan 
diversifikasi pangan

Skor pola pangan harapan (PPH) 84,1

3. Peningkatan 
komoditas bernilai 
tambah, berdaya 
saing dalam 
memenuhi pasar 
ekspor dan 
substitusi impor

1. Pertumbuhan volume ekspor 
produk pertanian utama

10%

2. Pertumbuhan volume impor 
produk pertanian utama 
substitusi impor

-5%

4. Peningkatan 
pendapatan 
keluarga petani

Produk domestik bruto (PDB) 
pertanian sempit per tenaga kerja 
pertanian

Rp 8,30 juta

Sumber data: Kementerian Pertanian, 2015

Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian tahun 2015 

tersebut di atas dilaksanakan oleh 12 (dua belas) Eselon I 

teknis yang ada di lingkup Kementerian Pertanian. Hal ini 



Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201546

g) Kegiatan Pengembangan Metode Pengujian Mutu 
Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium 
Pengujian Benih

h) Kegiatan Pengembangan Peramalan Serangan 
Organisme Pengganggu Tumbuhan

4) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas 

Hortikultura Ramah Lingkungan, dengan kegiatan:

a) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas 
Produk Buah Ramah Lingkungan

b) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas 
Produk Florikultura Ramah Lingkungan

c) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas 
Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah 
Lingkungan

d) Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan 
Hortikultura

e) Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan 
Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan

f) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 
pada Ditjen Hortikultura

5) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas 

Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan:

a) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas 
Tanaman Rempah dan Penyegar

b) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas 
Tanaman Semusim

c) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas 
Tanaman Tahunan

a) Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada 
Satker Lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura, dan Badan 
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

b) Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada 
Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen 
Prasarana dan Sarana Pertanian, serta Badan 
Ketahanan Pangan

c) Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada 
Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP, dan 
Badan Litbang Pertanian

d) Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada 
Satker Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen 
Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan 
Karantina Pertanian

e) Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan 
Tujuan Tertentu pada Satker Lingkup Kementerian 
Pertanian

f) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 
Lainnya pada Inspektorat Jenderal

3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu 

Hasil Tanaman Pangan, dengan kegiatan:

a) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
b) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka 

Kacang dan Umbi
c) Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih 

Tanaman Pangan
d) Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan 

dari Gangguan OPT dan DPI
e) Kegiatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan
f) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 

pada Ditjen Tanaman Pangan
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g) Kegiatan Pengembangan Metode Pengujian Mutu 
Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium 
Pengujian Benih

h) Kegiatan Pengembangan Peramalan Serangan 
Organisme Pengganggu Tumbuhan

4) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas 

Hortikultura Ramah Lingkungan, dengan kegiatan:

a) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas 
Produk Buah Ramah Lingkungan

b) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas 
Produk Florikultura Ramah Lingkungan

c) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas 
Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah 
Lingkungan

d) Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan 
Hortikultura

e) Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan 
Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan

f) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 
pada Ditjen Hortikultura

5) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas 

Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan:

a) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas 
Tanaman Rempah dan Penyegar

b) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas 
Tanaman Semusim

c) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas 
Tanaman Tahunan

a) Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada 
Satker Lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura, dan Badan 
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

b) Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada 
Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen 
Prasarana dan Sarana Pertanian, serta Badan 
Ketahanan Pangan

c) Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada 
Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP, dan 
Badan Litbang Pertanian

d) Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada 
Satker Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen 
Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan 
Karantina Pertanian

e) Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan 
Tujuan Tertentu pada Satker Lingkup Kementerian 
Pertanian

f) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 
Lainnya pada Inspektorat Jenderal

3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu 

Hasil Tanaman Pangan, dengan kegiatan:

a) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
b) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka 

Kacang dan Umbi
c) Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih 

Tanaman Pangan
d) Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan 

dari Gangguan OPT dan DPI
e) Kegiatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan
f) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 

pada Ditjen Tanaman Pangan
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f) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 
Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Pertanian

8) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan 

Sarana Pertanian, dengan kegiatan:

a) Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
b) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan 

Pertanian
c) Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan 

Pengawasan Alat Mesin Pertanian
d) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 

Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
e) Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
f) Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

9) Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian 

Bioindustri Berkelanjutan, dengan kegiatan:

a) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi 
dan Sumber Daya Genetik Pertanian

b) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen 
Pertanian

c) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya 
Lahan Pertanian

d) Kegiatan Pengkajian dan Percepatan Diseminasi 
Inovasi Teknologi Pertanian

e) Kegiatan Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan 
Mekanisasi Pertanian

f) Kegiatan Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan 
Kebijakan Pertanian

d) Kegiatan Dukungan Penanganan Pasca Panen dan 
Pembinaan Usaha

e) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan
f) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 

Lainnya Ditjen Perkebunan
g) Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu 

Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman 
Perkebunan

6) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis 

Peternakan Rakyat, dengan kegiatan:

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
f) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 

Lainnya Ditjen Peternakan

7) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, 

Pemasaran Hasil, dan Investasi Pertanian, dengan 

kegiatan:

a) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Standardisasi
b) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik
c) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional
d) Kegiatan Pengembangan Usaha dan Investasi
e) Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
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f) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 
Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Pertanian

8) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan 

Sarana Pertanian, dengan kegiatan:

a) Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
b) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan 

Pertanian
c) Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan 

Pengawasan Alat Mesin Pertanian
d) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 

Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
e) Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
f) Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

9) Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian 

Bioindustri Berkelanjutan, dengan kegiatan:

a) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi 
dan Sumber Daya Genetik Pertanian

b) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen 
Pertanian

c) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya 
Lahan Pertanian

d) Kegiatan Pengkajian dan Percepatan Diseminasi 
Inovasi Teknologi Pertanian

e) Kegiatan Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan 
Mekanisasi Pertanian

f) Kegiatan Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan 
Kebijakan Pertanian

d) Kegiatan Dukungan Penanganan Pasca Panen dan 
Pembinaan Usaha

e) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan
f) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 

Lainnya Ditjen Perkebunan
g) Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu 

Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman 
Perkebunan

6) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis 

Peternakan Rakyat, dengan kegiatan:

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
f) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 

Lainnya Ditjen Peternakan

7) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, 

Pemasaran Hasil, dan Investasi Pertanian, dengan 

kegiatan:

a) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Standardisasi
b) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik
c) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional
d) Kegiatan Pengembangan Usaha dan Investasi
e) Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
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c) Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman 
Konsumsi dan Keamanan Pangan

d) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 
Badan Ketahanan Pangan

12) Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian 

dan Pengawasan Keamanan Hayati, dengan kegiatan:

a) Kegiatan Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama, dan 
Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan

b) Kegiatan Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan 
Keamanan Hayati Hewani

c) Kegiatan Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan 
dan Keamanan Hayati Nabati

d) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 
Lainnya pada Badan Karantina Pertanian

e) Kegiatan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan 
Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan 
Metoda Karantina Pertanian

f) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina 
Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Masing-masing program sebagaimana tersebut di atas,

berdasarkan amanat reformasi perencanaan dan 

penganggaran, menjadi tanggung jawab dari tiap unit Eselon-I

sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-

masing. Ukuran kinerja Eselon-I dalam menjalankan program 

terkait adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran 

(output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) dari 

unit kerja di bawahnya, Eselon-II atau unit kerja mandiri. 

Kinerja Eselon-I bergantung pada hasil dari pelaksanaan 

g) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tanaman 
Hortikultura

h) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tanaman 
Perkebunan

i) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Peternakan
j) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tanaman 

Pangan
k) Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan 

Penyebaran Teknologi Pertanian
l) Kegiatan Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan 

Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan 
Litbang Pertanian

10) Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan 

Pelatihan Pertanian, dengan kegiatan:

a) Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
b) Kegiatan Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta 

Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi 
SDM Pertanian

c) Kegiatan Pendidikan Menengah Pertanian
d) Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
e) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 

Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 
Pertanian

11) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat, dengan kegiatan:

a) Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan 
Stabilitas Harga Pangan

b) Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan 
Penanganan Kerawanan Pangan
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c) Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman 
Konsumsi dan Keamanan Pangan

d) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 
Badan Ketahanan Pangan

12) Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian 

dan Pengawasan Keamanan Hayati, dengan kegiatan:

a) Kegiatan Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama, dan 
Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan

b) Kegiatan Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan 
Keamanan Hayati Hewani

c) Kegiatan Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan 
dan Keamanan Hayati Nabati

d) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 
Lainnya pada Badan Karantina Pertanian

e) Kegiatan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan 
Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan 
Metoda Karantina Pertanian

f) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina 
Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Masing-masing program sebagaimana tersebut di atas,

berdasarkan amanat reformasi perencanaan dan 

penganggaran, menjadi tanggung jawab dari tiap unit Eselon-I

sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-

masing. Ukuran kinerja Eselon-I dalam menjalankan program 

terkait adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran 

(output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) dari 

unit kerja di bawahnya, Eselon-II atau unit kerja mandiri. 

Kinerja Eselon-I bergantung pada hasil dari pelaksanaan 

g) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tanaman 
Hortikultura

h) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tanaman 
Perkebunan

i) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Peternakan
j) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tanaman 

Pangan
k) Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan 

Penyebaran Teknologi Pertanian
l) Kegiatan Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan 

Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan 
Litbang Pertanian

10) Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan 

Pelatihan Pertanian, dengan kegiatan:

a) Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
b) Kegiatan Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta 

Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi 
SDM Pertanian

c) Kegiatan Pendidikan Menengah Pertanian
d) Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
e) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 

Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 
Pertanian

11) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat, dengan kegiatan:

a) Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan 
Stabilitas Harga Pangan

b) Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan 
Penanganan Kerawanan Pangan
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kegiatan oleh unit kerja di bawahnya. Dengan demikian, 

ukuran kinerja Eselon-II atau unit kerja mandiri diperbolehkan 

untuk sekurang-kurangnya dalam bentuk indikator keluaran 

(output).
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kegiatan oleh unit kerja di bawahnya. Dengan demikian, 

ukuran kinerja Eselon-II atau unit kerja mandiri diperbolehkan 

untuk sekurang-kurangnya dalam bentuk indikator keluaran 

(output).

BAB III
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN PERTANIAN

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan

ambaran kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2015 

dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai 

dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan 

membandingkan antara realisasi dengan target yang 

ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian 

kinerja tahun 2015 tersebut, maka digunakan metode 

scoring yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) 

kategori kinerja, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian 

>100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil 

(capaian 60-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian 

<60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis 

indikator, yaitu lead indicator dan lag indicator. Lead 

indicator adalah indikator yang pencapaiannya dibawah 

kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah 

indikator proses atau indikator aktivitas. Sedangkan lag 

indicator adalah indikator yang pencapaiannya di luar kendali 
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN PERTANIAN

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan

ambaran kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2015 

dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai 

dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan 

membandingkan antara realisasi dengan target yang 

ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian 

kinerja tahun 2015 tersebut, maka digunakan metode 

scoring yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) 

kategori kinerja, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian 

>100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil 

(capaian 60-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian 

<60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis 

indikator, yaitu lead indicator dan lag indicator. Lead 

indicator adalah indikator yang pencapaiannya dibawah 

kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah 

indikator proses atau indikator aktivitas. Sedangkan lag 

indicator adalah indikator yang pencapaiannya di luar kendali 

KEMENTERIAN PERTANIAN
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Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2015 

sebanyak dua kali yaitu pada bulan Juli dan Desember Tahun 

2015. PK tersebut berisi sasaran strategis, Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis (IKSS) serta target kinerja yang ingin 

dicapai pada tahun 2015.

Evaluasi kinerja Kementerian Pertanian tidak hanya 

menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi 

kinerja, namun secara sistematis juga mencari akar 

permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum 

memenuhi harapan, mengkaitkan satu pencapaian kinerja 

dengan pencapaian kinerja lainnya (cross-section) serta 

membandingkan pencapaian kinerja tahun 2015 dengan 

kinerja beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan 

sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Kementerian 

Pertanian sehingga peningkatan kinerja secara 

berkesinambungan (continuous improvement) dapat 

terwujud. Pencapaian kinerja Kementerian Pertanian tahun 

2015 secara ringkas disajikan pada Tabel 3.

organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator 

output atau indikator outcome. Berdasarkan ketentuan pada 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 196/PMK.02/2015 

tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 

143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan 

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

(IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah 

outcome/impact (lag indicator). Indikator Kinerja Sasaran 

Program (IKSP) eselon I harus menggunakan jenis indikator 

outcome/ output, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan (IKSK) eselon II harus menggunakan jenis indikator 

output. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian 

Kinerja (PK) Menteri hingga Eselon II harus menggunakan 

lag indicator.

3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2015

Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menetapkan 

standar kinerja Kementerian Pertanian pada awal tahun 2015 

yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementan tahun 

2015 - 2019. Standar kinerja tersebut dituangkan dalam 

bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian yang telah 

ditandatangani pada bulan Maret Tahun 2015 dan dalam 

perjalanan waktu, Kementerian Pertanian melakukan revisi 
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Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2015 

sebanyak dua kali yaitu pada bulan Juli dan Desember Tahun 

2015. PK tersebut berisi sasaran strategis, Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis (IKSS) serta target kinerja yang ingin 

dicapai pada tahun 2015.

Evaluasi kinerja Kementerian Pertanian tidak hanya 

menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi 

kinerja, namun secara sistematis juga mencari akar 

permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum 

memenuhi harapan, mengkaitkan satu pencapaian kinerja 

dengan pencapaian kinerja lainnya (cross-section) serta 

membandingkan pencapaian kinerja tahun 2015 dengan 

kinerja beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan 

sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Kementerian 

Pertanian sehingga peningkatan kinerja secara 

berkesinambungan (continuous improvement) dapat 

terwujud. Pencapaian kinerja Kementerian Pertanian tahun 

2015 secara ringkas disajikan pada Tabel 3.
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Berdasarkan pengukuran kinerja, pencapaian kinerja 

Kementerian Pertanian dapat dikatakan sangat berhasil. Hal 

ini disebabkan oleh komitmen pimpinan serta segenap

jajaran dan pegawai Kementerian Pertanian dalam

peningkatan kinerja masing-masing. Komitmen tersebut 

dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja 

hingga kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2015. Selain 

itu, Kementerian Pertanian juga menerapkan program 

akselerasi yang diberi nama Upaya Khusus (UPSUS) pada 

tahun 2015 sebagai upaya strategis yang dilakukan 

Kementerian Pertanian dalam mempercepat pencapaian 

target kinerja tahun 2015. 

Target kinerja sasaran strategis swasembada padi, jagung 

dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula tidak 

seluruhnya tercapai. Target kinerja untuk indikator kinerja 

sasaran strategis produksi padi serta produksi daging sapi 

dan kerbau tercapai sesuai harapan, sedangkan target 

kinerja untuk indikator kinerja sasaran strategis jagung, 

kedelai dan gula tebu masih belum tercapai sesuai dengan 

harapan. Namun, jika realisasi capaian kinerja tersebut 

dibandingkan tahun 2014, seluruh komoditas pangan 

mencapai peningkatan.  Berdasarkan Angka Ramalan II BPS 

2015, produksi padi jagung, kedelai, gula dan daging 

Tabel 3. Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2015

SASARAN 
STRATEGIS

INDIKATOR 
KINERJA 
SASARAN 

STRATEGIS

TARGET REALISASI % KATEG
ORI

1. Swasembada 
padi, jagung 
dan kedelai 
serta 
peningkatan 
produksi daging 
dan gula.

1. Produksi Padi 73,40 Juta 
Ton GKG*

74,99 Juta Ton GKG 
** 102,17 Sangat 

Berhasil

2. Produksi Jagung
20,31 Juta 
Ton Pipilan 

Kering*

19,83 Juta Ton 
Pipilan Kering  ** 97,64 Berhasil

3. Produksi Kedelai 1,20 Juta 
Ton* 0,983 Juta Ton ** 81,92 Berhasil

4. Produksi Gula Tebu 2,97 Juta Ton 
Hablur* 2,497 Ton *** 84,07 Berhasil

5. Produksi Daging 
Sapi dan Kerbau

0,44 Juta Ton 
Daging*

0,4445 Juta Ton 
Daging **** 100,11 Sangat 

Berhasil

2. Peningkatan 
diversifikasi 
pangan.

1. Skor Pola Pangan 
Harapan (PPH). 84,1* 85,2 ***** 101,31 Sangat 

Berhasil

3. Peningkatan 
komoditas 
bernilai tambah, 
berdaya saing 
dalam memenuhi 
pasar ekspor dan 
substitusi impor.

1.

Pertumbuhan 
volume ekspor 
produk pertanian 
utama.

10%* 15,66% ****** 156,6 Sangat 
Berhasil

2.

Pertumbuhan 
volume impor 
produk pertanian 
utama substitusi 
impor

-5%* -7,93%****** 158,6 Sangat 
Berhasil

4. Peningkatan 
pendapatan 
keluarga petani.

1.
PDB Pertanian 
(sempit)/tenaga 
kerja pertanian

Rp. 8,3 Juta* Rp. 8,6 juta******* 103,61 Sangat 
Berhasil

Sumber data: PK dan hasil Pengukuran Kinerja
Keterangan:
*         PK dan Hasil Pengukuran Kinerja Kementerian Pertanian, 2015
**        Angka Ramalan (Aram) II BPS, 2015
***      Angka sementara Ditjen Perkebunan, 2015
****    Angka sementara Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2015
***** Hasil Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Badan Ketahanan Pangan 

Kementerian Pertanian, 2015
****** Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh Pusat data dan Informasi Kementerian 

Pertanian, 2015 
******* Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh Pusat data dan Informasi serta Pusat Sosial 

Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian, 2015
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Berdasarkan pengukuran kinerja, pencapaian kinerja 

Kementerian Pertanian dapat dikatakan sangat berhasil. Hal 

ini disebabkan oleh komitmen pimpinan serta segenap

jajaran dan pegawai Kementerian Pertanian dalam

peningkatan kinerja masing-masing. Komitmen tersebut 

dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja 

hingga kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2015. Selain 

itu, Kementerian Pertanian juga menerapkan program 

akselerasi yang diberi nama Upaya Khusus (UPSUS) pada 

tahun 2015 sebagai upaya strategis yang dilakukan 

Kementerian Pertanian dalam mempercepat pencapaian 

target kinerja tahun 2015. 

Target kinerja sasaran strategis swasembada padi, jagung 

dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula tidak 

seluruhnya tercapai. Target kinerja untuk indikator kinerja 

sasaran strategis produksi padi serta produksi daging sapi 

dan kerbau tercapai sesuai harapan, sedangkan target 

kinerja untuk indikator kinerja sasaran strategis jagung, 

kedelai dan gula tebu masih belum tercapai sesuai dengan 

harapan. Namun, jika realisasi capaian kinerja tersebut 

dibandingkan tahun 2014, seluruh komoditas pangan 

mencapai peningkatan.  Berdasarkan Angka Ramalan II BPS 

2015, produksi padi jagung, kedelai, gula dan daging 
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sebesar 158,60% atau lebih besar dari target kinerja yang 

diharapkan. Sehingga secara keseluruhan, semua indikator 

keberhasilan sasaran strategis peningkatan komoditas 

bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar 

ekspor dan substitusi impor tercapai melebihi target yang 

diharapkan. 

Sasaran strategis peningkatan pendapatan keluarga petani 

diukur melalui indikator kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) 

Pertanian (sempit) dibagi tenaga kerja pertanian. Target 

kinerja tahun 2015 untuk indikator ini adalah sebesar 

Rp8.300.000,- sedangkan realisasi kinerja sebesar 

Rp8.600.000,-. Hal ini berarti bahwa capaian kinerja sasaran 

strategis peningkatan pendapatan keluarga petani sebesar 

103,61% atau melebihi target yang diharapkan.

3.3 Evaluasi Pencapaian Swasembada Padi, Jagung 

dan Kedelai Serta Peningkatan Produksi Daging 

dan Gula

Sasaran strategis Kementerian Pertanian yang pertama 

adalah swasembada padi, jagung dan kedelai serta 

peningkatan produksi daging dan gula. Sasaran strategis ini 

mengandung 2 (dua) makna, yaitu swasembada dan 

peningkatan produksi. Kementerian Pertanian menggunakan 

sasaran strategis swasembada untuk 3 (tiga) komoditas, 

sapi/kerbau masing-masing meningkat 5,85%; 4,34%; 

2,93%; 1,74%; dan 4,26% dibandingkan angka tahun 2014. 

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis peningkatan 

diversifikasi pangan diukur melalui skor Pola Pangan Harapan 

(PPH), dimana target skor PPH tahun 2015 sebesar 84,1 

sedangkan realisasi skor PPH tahun 2015 sebesar 85,2. Hal 

ini berarti bahwa Kementerian Pertanian berhasil mencapai 

kinerja peningkatan diversifikasi pangan tahun 2015, dimana 

capaian kinerja untuk sasaran strategis ini adalah sebesar 

101,31% atau melampaui target kinerja yang diharapkan.

Sasaran strategis peningkatan komoditas bernilai tambah, 

berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi

impor tercapai secara keseluruhan. Target kinerja

pertumbuhan volume ekspor produk pertanian utama 

tercapai sesuai rencana, dimana pertumbuhan volume 

ekspor ditargetkan sebesar 10% sedangkan realisasi 

pertumbuhan volume ekspor sebesar 15,66%. Sehingga 

target kinerja pertumbuhan volume ekspor tercapai sebesar 

156,6%. Target kinerja pertumbuhan volume impor produk 

pertanian utama juga tercapai pada tahun 2015. Volume 

impor produk pertanian utama ditargetkan menurun sebesar 

5% pada tahun 2015 sedangkan realisasi impor produk 

pertanian utama berhasil diturunkan hingga 7,93%. Hal ini 

berarti bahwa target volume impor produk utama tercapai 
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sebesar 158,60% atau lebih besar dari target kinerja yang 

diharapkan. Sehingga secara keseluruhan, semua indikator 

keberhasilan sasaran strategis peningkatan komoditas 

bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar 

ekspor dan substitusi impor tercapai melebihi target yang 

diharapkan. 

Sasaran strategis peningkatan pendapatan keluarga petani 

diukur melalui indikator kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) 

Pertanian (sempit) dibagi tenaga kerja pertanian. Target 

kinerja tahun 2015 untuk indikator ini adalah sebesar 

Rp8.300.000,- sedangkan realisasi kinerja sebesar 

Rp8.600.000,-. Hal ini berarti bahwa capaian kinerja sasaran 

strategis peningkatan pendapatan keluarga petani sebesar 

103,61% atau melebihi target yang diharapkan.

3.3 Evaluasi Pencapaian Swasembada Padi, Jagung 

dan Kedelai Serta Peningkatan Produksi Daging 

dan Gula

Sasaran strategis Kementerian Pertanian yang pertama 

adalah swasembada padi, jagung dan kedelai serta 

peningkatan produksi daging dan gula. Sasaran strategis ini 

mengandung 2 (dua) makna, yaitu swasembada dan 

peningkatan produksi. Kementerian Pertanian menggunakan 

sasaran strategis swasembada untuk 3 (tiga) komoditas, 
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Gambar 3. Capaian kinerja produksi padi tahun 2010-2015

Capaian kinerja produksi padi dari tahun ke tahun cenderung 

fluktuatif. Capaian kinerja tahun 2015 untuk indikator kinerja 

sasaran strategis ini mencapai 102,11% lebih baik jika 

dibanding tahun 2014, yang hanya mencapai 97,94%. 

Capaian kinerja ini juga lebih baik jika dibanding capaian 

kinerja tahun 2010 yaitu sebesar 99,68%, dimana target 

kinerja secara konsisten terus ditingkatkan dari 66,68 juta 

ton GKG pada tahun 2010 hingga menjadi 73,45 juta ton 

GKG pada tahun 2015. Hal ini membuktikan bahwa 

Kementerian Pertanian secara konsisten terus merealisasikan 

target yang diamanatkan, sehingga target kinerja mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun.

Keberhasilan pencapaian produksi padi tentunya tidak 

terlepas dari peningkatan produktivitas padi dan luas panen 

padi sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 4.

yaitu padi, jagung dan kedelai, sedangkan peningkatan 

produksi ditargetkan untuk 2 (dua) komoditas lainnya, yaitu 

daging (sapi dan kerbau) serta gula tebu. Sasaran strategis 

ini memiliki 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis yang 

disusun untuk setiap komoditas, baik komoditas yang 

ditargetkan swasembada maupun komoditas yang 

ditargetkan untuk peningkatan produksi. Pencapaian kinerja 

masing-masing komoditas dapat dijabarkan pada sub bab 

berikut ini.   

3.3.1 Capaian Kinerja Produksi Padi

Produksi padi pada tahun 2015 mencapai target yang 

direncanakan, dimana dari target produksi padi sebesar 

73,40 juta ton GKG Kementerian Pertanian dapat

merealisasikan sebesar 74,99 juta ton GKG atau sebesar 

102,11% dengan kategori sangat berhasil. Capaian kinerja 

ini merupakan capaian terbesar selama 6 (enam) tahun 

terakhir dimana capaian kinerja tertinggi sebesar 101,82% 

pada tahun 2012. Pencapaian kinerja produksi padi tahun 

2010 hingga tahun 2015 disajikan pada Gambar 3.



Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2015 63

66.68
68.80

67.82

72.06 72.34

73.45

66.47 65.76

69.06

71.28 70.85

74.99

99.68

95.58

101.82

98.91

97.94

102.11

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Capaian kinerja produksi padi tahun 2010 - 2015

Target produksi padi (juta ton)

Realisasi produksi padi (juta ton)

Capaian produksi padi (%)

Gambar 3. Capaian kinerja produksi padi tahun 2010-2015

Capaian kinerja produksi padi dari tahun ke tahun cenderung 

fluktuatif. Capaian kinerja tahun 2015 untuk indikator kinerja 

sasaran strategis ini mencapai 102,11% lebih baik jika 

dibanding tahun 2014, yang hanya mencapai 97,94%. 

Capaian kinerja ini juga lebih baik jika dibanding capaian 

kinerja tahun 2010 yaitu sebesar 99,68%, dimana target 

kinerja secara konsisten terus ditingkatkan dari 66,68 juta 

ton GKG pada tahun 2010 hingga menjadi 73,45 juta ton 

GKG pada tahun 2015. Hal ini membuktikan bahwa 

Kementerian Pertanian secara konsisten terus merealisasikan 

target yang diamanatkan, sehingga target kinerja mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun.

Keberhasilan pencapaian produksi padi tentunya tidak 

terlepas dari peningkatan produktivitas padi dan luas panen 

padi sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 4.
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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 (Gambar 5). 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, yang diuraikan pada sub bab 

terpisah.

Gambar 5. Menteri Pertanian melakukan Panen Raya Padi di 
Bengkulu, Maret 2015

Gambar 4.  Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan 
Luas Panen Padi Tahun 2010-2015

Produksi padi selama 6 (enam) tahun terakhir mengalami 

peningkatan secara konsisten dari 66,47 juta ton GKG pada 

tahun 2010 hingga menjadi 74,99 juta ton pada tahun 2015.

Gambar 4 diatas menunjukkan bahwa peningkatan 

produktivitas padi serta peningkatan luas panen padi secara 

konsisten mempengaruhi peningkatan produksi padi. Hal ini 

juga menunjukkan bahwa produktivitas maupun luas panen 

padi memiliki korelasi positif terhadap peningkatan produksi 

padi.

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 
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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 (Gambar 5). 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, yang diuraikan pada sub bab 

terpisah.

Gambar 5. Menteri Pertanian melakukan Panen Raya Padi di 
Bengkulu, Maret 2015
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Capaian produksi jagung dari tahun 2010 hingga tahun 2015 

cenderung fluktuatif, dimana realisasi produksi jagung yang 

melebihi target yang dicanangkan hanya terjadi pada tahun 

2012 dan tahun 2014. Target tahun 2012 menurun dari 22 

juta ton pipilan kering menjadi 18,86 juta ton pipilan kering 

diantaranya sebagai dampak dari La Nina yang terjadi tahun 

2011 dan untuk antisipasi Instruksi Presiden (Inpres) nomor 

5 tahun 2011 tentang pengamanan produksi pangan nasional 

dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim. Capaian kinerja 

target produksi jagung 6 (enam) tahun terakhir mengalami 

peningkatan, dari 18,33 juta ton pipilan kering pada tahun 

2010 menjadi 19,83 juta ton pipilan kering pada tahun 2015.

Capaian kinerja peningkatan produksi jagung sangat 

dipengaruhi oleh peningkatan Luas panen Jagung dan 

produktivitas yang relatif stagnan selama beberapa tahun 

terakhir (Gambar 7). Pada 2015 telah diupayakan 

perluasanya melalui pemanfaatan lahan Perhutani (Gambar

8).

3.3.2 Capaian Kinerja Produksi Jagung

Jagung merupakan salah satu komoditas strategis yang 

ditargetkan untuk swasembada dalam rencana jangka

menengah Kementerian Pertanian. Produksi jagung pada 

tahun 2015 sebesar 19,83 juta ton pipilan kering belum 

memenuhi jumlah produksi yang ditargetkan pada tahun 

2015, yaitu sebesar 20,31 juta ton pipilan kering atau hanya 

tercapai sebesar 97,63% dengan kategori berhasil. Namun 

demikian, capaian produksi jagung tahun 2015 mengalami 

peningkatan jika dibandingkan dengan kinerja produksi 

tahun 2014, yaitu sebesar 19 juta ton pipilan kering atau 

100,04%. Capaian kinerja produksi jagung 5 (lima) tahun 

terakhir dapat dilihat pada Gambar 6.
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Gambar 6. Capaian Kinerja Produksi Jagung Tahun 2010-2015
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Capaian produksi jagung dari tahun 2010 hingga tahun 2015 

cenderung fluktuatif, dimana realisasi produksi jagung yang 

melebihi target yang dicanangkan hanya terjadi pada tahun 

2012 dan tahun 2014. Target tahun 2012 menurun dari 22 

juta ton pipilan kering menjadi 18,86 juta ton pipilan kering 

diantaranya sebagai dampak dari La Nina yang terjadi tahun 

2011 dan untuk antisipasi Instruksi Presiden (Inpres) nomor 

5 tahun 2011 tentang pengamanan produksi pangan nasional 

dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim. Capaian kinerja 

target produksi jagung 6 (enam) tahun terakhir mengalami 

peningkatan, dari 18,33 juta ton pipilan kering pada tahun 

2010 menjadi 19,83 juta ton pipilan kering pada tahun 2015.

Capaian kinerja peningkatan produksi jagung sangat 

dipengaruhi oleh peningkatan Luas panen Jagung dan 

produktivitas yang relatif stagnan selama beberapa tahun 

terakhir (Gambar 7). Pada 2015 telah diupayakan 

perluasanya melalui pemanfaatan lahan Perhutani (Gambar

8).
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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 kelembagaan 

permodalan, pemasaran input maupun produksi petani, 

penyuluhan serta informasi lainnya.

Dibandingkan target produksi jagung tahun 2019 sebesar 

24,7 juta ton, maka realisasi produksi jagung pada tahun 

2015 sebesar 19,83 juta ton baru mencapai 80,28%. Dengan 

mempertimbangkan tren pertumbuhan produktivitas yang

terus meningkat dan alternatif perluasan areal panen yang 

memungkinkan, maka pencapaian target 24,7 juta ton 

diharapkan akan tercapai pada tahun 2019.

Gambar 7. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan
Luas Panen Jagung Tahun 2010-2015

Gambar 8. Pemanfaatan Lahan Perhutani untuk perluasan 
areal tanam dan panen Jagung

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 
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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 kelembagaan 

permodalan, pemasaran input maupun produksi petani, 

penyuluhan serta informasi lainnya.

Dibandingkan target produksi jagung tahun 2019 sebesar 

24,7 juta ton, maka realisasi produksi jagung pada tahun 

2015 sebesar 19,83 juta ton baru mencapai 80,28%. Dengan 

mempertimbangkan tren pertumbuhan produktivitas yang

terus meningkat dan alternatif perluasan areal panen yang 

memungkinkan, maka pencapaian target 24,7 juta ton 

diharapkan akan tercapai pada tahun 2019.



Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201570

Hal ini disebabkan oleh tidak adanya baku lahan khusus 

untuk jagung. Selain permasalahan tersebut, juga terdapat 

tantangan yang cukup besar, yaitu kebutuhan, dimana target 

produksi jagung tidak saja untuk pangan, tetapi juga untuk 

pakan, energi, industri, dan lainnya.

Sehingga berdasarkan analisis akar permasalahan tersebut, 

maka didapatkan 2 (dua) akar permasalahan atas masalah 

tidak tercapainya produksi jagung, yaitu :

1. Tidak adanya baku lahan khusus untuk jagung

Jagung selama ini ditanam sebagai tanaman sela diantara 

masa tanam padi, sehingga penanaman jagung dilakukan 

pada lahan yang sama dengan padi. Tidak adanya baku 

lahan khusus untuk jagung menjadi penyebab rendahnya 

luas panen jagung.

2. Produktivitas jagung pakan cenderung kurang atau 

rendah

Jagung tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan, 

namun juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. 

Produktivitas jagung pakan cenderung kurang atau 

rendah sehingga berdampak terhadap produksi jagung 

nasional.

Untuk mengidentifikasi akar permasalahan atas percepatan 

peningkatan produksi jagung dilakukan melalui analisis akar 

masalah menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone 

analysis (Gambar 9). Analisis ini dilakukan untuk memastikan 

solusi yang diberikan dapat menyelesaikan akar 

permasalahan (hidden problem), bukan hanya masalah yang 

nampak di permukaan (observed problem), sehingga 

diharapkan masalah yang sama tidak terulang di masa yang 

akan datang.

Gambar 9. Diagram Tulang Ikan Permasalahan Peningkatan 
Produksi Jagung

Berdasarkan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan 

dengan seluruh perwakilan unit eselon I di lingkungan 

Kementerian Pertanian, maka terdapat permasalahan yang 

menyebabkan target produksi jagung belum tercapai.

Permasalahan tersebut adalah luas panen, dimana target 

produksi jagung tidak tercapai karena luas panen terbatas.
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Hal ini disebabkan oleh tidak adanya baku lahan khusus 

untuk jagung. Selain permasalahan tersebut, juga terdapat 

tantangan yang cukup besar, yaitu kebutuhan, dimana target 

produksi jagung tidak saja untuk pangan, tetapi juga untuk 

pakan, energi, industri, dan lainnya.

Sehingga berdasarkan analisis akar permasalahan tersebut, 

maka didapatkan 2 (dua) akar permasalahan atas masalah 

tidak tercapainya produksi jagung, yaitu :

1. Tidak adanya baku lahan khusus untuk jagung

Jagung selama ini ditanam sebagai tanaman sela diantara 

masa tanam padi, sehingga penanaman jagung dilakukan 

pada lahan yang sama dengan padi. Tidak adanya baku 

lahan khusus untuk jagung menjadi penyebab rendahnya 

luas panen jagung.

2. Produktivitas jagung pakan cenderung kurang atau 

rendah

Jagung tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan, 

namun juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. 

Produktivitas jagung pakan cenderung kurang atau 

rendah sehingga berdampak terhadap produksi jagung 

nasional.
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Gambar 10. Capaian Kinerja Produksi Kedelai Tahun 2010-2015

Produksi kedelai tahun 2010 hingga tahun 2013 

menunjukkan tren penurunan, walaupun tren ini kembali 

naik pada tahun 2014 dan tahun 2015. Realisasi produksi 

tahun 2015 sebesar 983 juta ton mengalami peningkatan 

sebesar 2,93% dibanding tahun 2014 yaitu sebesar 955 juta 

ton. Capaian kinerja produksi kedelai dalam 6 (enam) tahun 

terakhir belum mencapai target. Capaian kinerja produksi 

kedelai terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 52% 

sedangkan capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2014 

sebesar 95,50%. Capaian kinerja ini tentunya sangat 

dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas dan luas panen 

kedelai sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 11.

Untuk mengatasi kedua akar permasalahan tersebut, 

maka rekomendasi perbaikan kinerja yang harus 

dilakukan adalah :

1. Membangun kerja sama lintas sektoral dengan 

instansi terkait dan pelibatan BUMN atau pelaku usaha 

besar lainnya dalam rangka menambah baku lahan 

khusus untuk jagung.

2. Melakukan introduksi teknologi secara masif di daerah 

tertentu dengan pola pendampingan yang jelas.

3.3.3 Capaian Kinerja Produksi Kedelai

Produksi kedelai tahun 2015 ditargetkan sebesar 1,2 juta 

ton. Hingga tahun 2015, realisasi produksi kedelai baru

mencapai 983 juta ton atau 81,91% dari produksi yang 

ditargetkan, dengan kategori berhasil. Capaian kinerja 

produksi kedelai tahun 2010 hingga 2015 disajikan pada 

Gambar 10.
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Gambar 10. Capaian Kinerja Produksi Kedelai Tahun 2010-2015

Produksi kedelai tahun 2010 hingga tahun 2013 

menunjukkan tren penurunan, walaupun tren ini kembali 

naik pada tahun 2014 dan tahun 2015. Realisasi produksi 

tahun 2015 sebesar 983 juta ton mengalami peningkatan 

sebesar 2,93% dibanding tahun 2014 yaitu sebesar 955 juta 

ton. Capaian kinerja produksi kedelai dalam 6 (enam) tahun 

terakhir belum mencapai target. Capaian kinerja produksi 

kedelai terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 52% 

sedangkan capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2014 

sebesar 95,50%. Capaian kinerja ini tentunya sangat 

dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas dan luas panen 

kedelai sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 11.
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Untuk mengetahui akar permasalahan dari permasalahan 

tidak tercapainya target produksi kedelai ini, maka dilakukan 

analisis tulang ikan (Gambar 12).

Gambar 12 Diagram Tulang Ikan Permasalahan Peningkatan
Produksi Kedelai

Akar permasalahan dari belum tercapainya target produksi 

kedelai dibagi dalam 5 (lima) aspek permasalahan, yaitu 

geografis, petani, perencanaan strategis, produktivitas dan 

impor. Berdasarkan aspek geografis, penyebabnya adalah 

komoditas kedelai nasional kalah bersaing dengan komoditas 

lainnya. Hal ini dikarenakan kedelai hanya dijadikan sebagai 

tanaman sela yang berpola dengan tanaman padi di lahan 

sawah, sehingga lahan untuk kedelai menjadi terbatas.

Selain itu, tidak tercapainya target produksi kedelai juga 

Gambar 11. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan 
Luas Panen Kedelai Tahun 2010-2015

Gambar 11 menunjukkan adanya korelasi positif antara 

produktivitas dan luas panen kedelai dengan produksi 

kedelai, dimana pada Gambar diatas produktivitas maupun 

luas panen menjadi faktor yang cukup dominan dalam 

peningkatan produksi kedelai.

Dibandingkan target produksi kedelai tahun 2019 sebesar 3 

juta ton, maka realisasi produksi kedelai pada tahun 2015 

sebesar 0,983 juta ton baru mencapai 32,77%. Melihat 

belum tercapainya persentase capaian kedelai di tahun 2015 

dibandingkan target tahun 2019, Kementerian Pertanian 

akan melakukan berbagai upaya-upaya yang lebih besar dan 

nyata dalam rangka meningkatkan produksi kedelai selama 

lima tahun ke depan. 
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Untuk mengetahui akar permasalahan dari permasalahan 

tidak tercapainya target produksi kedelai ini, maka dilakukan 

analisis tulang ikan (Gambar 12).

Gambar 12 Diagram Tulang Ikan Permasalahan Peningkatan
Produksi Kedelai

Akar permasalahan dari belum tercapainya target produksi 

kedelai dibagi dalam 5 (lima) aspek permasalahan, yaitu 

geografis, petani, perencanaan strategis, produktivitas dan 

impor. Berdasarkan aspek geografis, penyebabnya adalah 

komoditas kedelai nasional kalah bersaing dengan komoditas 

lainnya. Hal ini dikarenakan kedelai hanya dijadikan sebagai 

tanaman sela yang berpola dengan tanaman padi di lahan 

sawah, sehingga lahan untuk kedelai menjadi terbatas.

Selain itu, tidak tercapainya target produksi kedelai juga 
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Tabel 4. Rekomendasi Solusi Untuk Akar Permasalahan 
Produksi Kedelai

No Akar masalah Rekomendasi solusi

1. Tidak ada baku lahan 
khusus

1. Membangun kerja sama lintas sektoral dengan 
instansi terkait dan pelibatan BUMN atau pelaku 
usaha besar lainnya dalam rangka menambah  
baku lahan khusus untuk kedelai

2. Penambahan luas area 
tanam sangat kecil 

2. Mendorong partisipasi BUMN tertentu atau 
pelaku usaha tertentu untuk melakukan 
kerjasama pengembangan kedelai di lahan 
PTPN, perhutani, swasta, dan/atau lahan 
lainnya

3. Risiko tinggi terhadap 
hama dan penyakit 
tanaman

3. Membangun inovasi teknologi varietas unggul 
kedelai tahan hama dan penyakit tanaman

4 Kedelai kurang optimal 
produksinya pada iklim 
Indonesia (tanaman 
subtropis) atau sering 
disebut kendala geografis

4. Melakukan pemetaan untuk pemanfaatan lahan 
yang ada secara terjadwal

5.
Harga kedelai lokal lebih 
mahal dari kedelai impor

5. Subsidi harga kedelai

6. Meningkatkan skala usaha petani melalui 
perluasan lahan usaha kedelai

7. Melakukan kerjasama dengan prinsip 
pembagian margin keuntungan yang adil.

8. Menciptakan segmen pasar berbasis kedelai 
dalam negeri

6. Kualitas fisik kedelai lokal 
lebih kecil dari kedelai 
impor

9. Membangun inovasi varietas unggul kedelai

7. Formulasi target tidak 
memperhatikan capaian 
target tahun-tahun 
sebelumnya 

10. Melakukan perancangan target berbasis 
perkiraan potensi yang jelas (forecasting).

8. Daya tarik bisnis kedelai 
masih kalah bersaing 
dengan komoditas lain

11. Perlu diperkuat bisnis kedelai dengan skala 
tertentu

disebabkan oleh tidak adanya baku lahan khusus untuk 

kedelai.

Pada aspek petani, dikarenakan petani kurang tertarik untuk 

menanam kedelai. Hal ini karena harga kedelai tidak lebih 

menguntungkan jika dibandingkan dengan tanaman jagung. 

Dari sisi aspek perencanaan strategis, disebabkan belum 

terpenuhinya penetapan harga yang menguntungkan petani 

dan belum terwujudnya upaya pemenuhan kebutuhan lahan 

untuk menanam kedelai.

Berdasarkan aspek produktivitas, peningkatan produktivitas 

belum secara signfikan meningkatkan produksi. Oleh karena 

itu, diperlukan varietas unggul baru yang memiliki 

produktivitas yang lebih tinggi dari varietas yang saat ini 

ditanam petani. 

Dari perspektif importasi kedelai, ketersediaan kedelai dari 

produksi dalam negeri belum mencukupi jika dibandingkan 

dengan kebutuhan untuk pangan, industri dan kebutuhan 

lainnya. Kebutuhan kedelai sekitar 2,7 juta ton, sementara 

produksi dalam negeri baru mencapai 983 ribu ton. Selain 

itu, harga kedelai lokal relatif lebih mahal dibandingkan 

kedelai impor.

Secara ringkas, akar permasalahan belum tercapainya 

produksi kedelai beserta rekomendasi solusi atas akar 

permasalahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4. Rekomendasi Solusi Untuk Akar Permasalahan 
Produksi Kedelai

No Akar masalah Rekomendasi solusi

1. Tidak ada baku lahan 
khusus

1. Membangun kerja sama lintas sektoral dengan 
instansi terkait dan pelibatan BUMN atau pelaku 
usaha besar lainnya dalam rangka menambah  
baku lahan khusus untuk kedelai

2. Penambahan luas area 
tanam sangat kecil 

2. Mendorong partisipasi BUMN tertentu atau 
pelaku usaha tertentu untuk melakukan 
kerjasama pengembangan kedelai di lahan 
PTPN, perhutani, swasta, dan/atau lahan 
lainnya

3. Risiko tinggi terhadap 
hama dan penyakit 
tanaman

3. Membangun inovasi teknologi varietas unggul 
kedelai tahan hama dan penyakit tanaman

4 Kedelai kurang optimal 
produksinya pada iklim 
Indonesia (tanaman 
subtropis) atau sering 
disebut kendala geografis

4. Melakukan pemetaan untuk pemanfaatan lahan 
yang ada secara terjadwal

5.
Harga kedelai lokal lebih 
mahal dari kedelai impor

5. Subsidi harga kedelai

6. Meningkatkan skala usaha petani melalui 
perluasan lahan usaha kedelai

7. Melakukan kerjasama dengan prinsip 
pembagian margin keuntungan yang adil.

8. Menciptakan segmen pasar berbasis kedelai 
dalam negeri

6. Kualitas fisik kedelai lokal 
lebih kecil dari kedelai 
impor

9. Membangun inovasi varietas unggul kedelai

7. Formulasi target tidak 
memperhatikan capaian 
target tahun-tahun 
sebelumnya 

10. Melakukan perancangan target berbasis 
perkiraan potensi yang jelas (forecasting).

8. Daya tarik bisnis kedelai 
masih kalah bersaing 
dengan komoditas lain

11. Perlu diperkuat bisnis kedelai dengan skala 
tertentu
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Gambar 13. Capaian Kinerja Produksi Gula Tebu Tahun 2010-
2015

Capaian kinerja produksi gula tebu tahun 2015 lebih kecil 

dibanding tahun 2014, dimana tahun 2015 Kementerian 

Pertanian berhasil mencapai produksi gula tebu sebesar 

2,624 juta ton hablur dari 2,972 juta ton hablur yang 

ditargetkan atau sekitar 84,02% sedangkan tahun 2014 

Kementerian Pertanian berhasil mencapai produksi gula tebu 

sebesar 2,579 juta ton Hablur dari 2,790 juta ton hablur 

yang ditargetkan atau sekitar 92,44%. Tren capaian kinerja 

produksi gula tebu dalam 6 (enam) tahun terakhir cenderung 

mengalami peningkatan, bahkan capaian kinerja produksi 

tahun 2012 mencapai lebih dari 101,87%. Perkembangan

Keseluruhan rekomendasi solusi yang disusun pada Tabel di

atas merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk 

dapat memperbaiki capaian produksi kedelai pada tahun 

berikutnya. Rekomendasi ini disusun berdasarkan akar 

permasalahan atas masalah tidak tercapainya target produksi 

kedelai, sehingga diharapkan permasalahan sejenis tidak 

muncul lagi di masa yang akan datang.

3.3.4 Capaian Kinerja Produksi Gula

Gula tebu merupakan salah satu komoditas strategis 

Kementerian Pertanian yang ditargetkan untuk dapat 

meningkatkan produksi dalam negeri sebagaimana 

diamanahkan dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 

2015-2019. Target produksi gula tebu pada tahun 2015 adalah 

2,97 juta ton hablur. Realisasi produksi gula tebu hingga akhir 

tahun 2015 mencapai 2,624 juta ton Hablur atau sekitar 

84,02% dari target tahun 2015 (Gambar 13). Meskipun 

demikian capaian di Tahun 2015 ini dapat dikatakan berhasil. 
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Capaian kinerja produksi gula tebu tahun 2015 lebih kecil 

dibanding tahun 2014, dimana tahun 2015 Kementerian 

Pertanian berhasil mencapai produksi gula tebu sebesar 

2,624 juta ton hablur dari 2,972 juta ton hablur yang 

ditargetkan atau sekitar 84,02% sedangkan tahun 2014 

Kementerian Pertanian berhasil mencapai produksi gula tebu 

sebesar 2,579 juta ton Hablur dari 2,790 juta ton hablur 

yang ditargetkan atau sekitar 92,44%. Tren capaian kinerja 

produksi gula tebu dalam 6 (enam) tahun terakhir cenderung 

mengalami peningkatan, bahkan capaian kinerja produksi 

tahun 2012 mencapai lebih dari 101,87%. Perkembangan
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areal tebu tersebut menyebabkan produksi gula tebu 

menjadi terhambat.

Dibandingkan target produksi gula tebu tahun 2019 sebesar 

3,820 juta ton, maka realisasi produksi gula tebu pada tahun 

2015 sebesar 2,624 juta ton baru mencapai 65,37%. Tren 

pertumbuhan luas areal tebu yang cenderung stabil bahkan 

mengalami penurunan di tahun 2015 dikhawatirkan akan 

menjadi penghambat dalam mewujudkan swasembada gula. 

Sudah seharusnya segera dilakukan upaya-upaya yang lebih 

besar dan nyata dalam rangka meningkatkan produksi gula

selama lima tahun ke depan. Apabila hal ini tidak dilakukan, 

target swasembada gula dikhawatirkan tidak akan tercapai. 

Untuk melihat lebih jauh akar permasalahan produksi gula 

tebu ini, maka dilakukan analisis akar masalah menggunakan 

Diagram Tulang Ikan (Gambar 15) melalui Focus Group 

Discussion (FGD).

Gambar 15. Diagram Tulang Ikan Permasalahan Peningkatan  
roduksi Gula Tebu

produksi, produktivitas dan luas areal gula tebu dapat dilihat 

pada Gambar 14.
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Gambar 14. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas 
Areal Gula Tebu Tahun 2010-2015

Lambatnya pertumbuhan produksi gula tebu pada Gambar

14 diatas dipengaruhi oleh pertumbuhan luas areal tebu 

dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir relative stabil.

Bahkan luas areal gula tebu mengalami penurunan dari 

477.100 Ha pada tahun 2014 menjadi 461.700 Ha pada 

tahun 2015. Sehingga, walaupun produktivitas gula tebu 

cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu 6 

(enam) tahun terakhir, namun stabilnya pertumbuhan luas 
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Produksi gula tebu tidak mencapai target yang diinginkan, 

berdasarkan domain permasalahan regulasi, dikarenakan 

adanya kebijakan yang menyebabkan terjadinya alih fungsi 

lahan tebu di beberapa daerah, dari lahan sawah ke lahan 

kering. 

Selain itu disebabkan oleh Harga Patokan Petani (HPP) yang 

ditentukan oleh Kementerian Perdagangan masih dibawah 

Biaya Pokok Produksi (BPP) yang ditentukan Kementerian 

Pertanian. Disisi lain domain masalah tenaga kerja terjadi 

karena kesulitan memperoleh tenaga kerja tebu yang 

berdampak tingginya biaya usahatani tebu.

Penyebab tidak tercapainya target produksi gula tebu 

berdasarkan aspek sumberdaya manusia (SDM) disebabkan 

oleh 3 (tiga) permasalahan utama. Permasalahan pertama 

adalah sulitnya mendapatkan tenaga kerja petani tebu, 

sehingga menyebabkan biaya usaha tani tebu cenderung 

tinggi. Permasalahan kedua adalah penerapan otonomi 

daerah dimana pengelolaan pertanian di daerah dilakukan 

secara desentralisasi. Banyak petugas teknis pertanian yang 

ditugaskan tidak sesuai dengan bidang teknis keahliannya. 

Permasalahan ketiga adalah kurangnya jumlah petugas 

penyuluh tanaman tebu, sehingga menyebabkan budidaya 

tebu tidak sesuai standar teknis.

Akar permasalahan tidak tercapainya produksi gula tebu 

dikelompokkan kedalam 8 (delapan) domain permasalahan, 

yaitu perubahan iklim, teknologi, regulasi, sumberdaya alam 

(SDA), sumberdaya manusia (SDM), produktivitas, harga 

serta rendemen.

Berdasarkan domain permasalahan perubahan iklim, target 

produksi gula tebu tidak tercapai dikarenakan masa tanam, 

pemeliharaan dan panen tidak sesuai standar teknis, 

pertumbuhan tebu stagnan dan kering. Hal ini terjadi karena 

usaha tani tebu mayoritas (90%) dilahan kering sulit 

pengairan sehingga waktu tanam, pemeliharaan dan panen 

tidak sesuai dengan pola tanam yang direkomendasikan.

Tidak tercapainya target produksi gula tebu berdasarkan 

domain permasalahan teknologi terjadi karena penerapan 

inovasi teknologi budidaya tebu belum optimal, pengelolaan 

lahan tebu sempit dan terpencar, dan modernisasi melalui

mekanisasi pertanian belum diterapkan secara optimal. 

Kondisi PG di Indonesia rata-rata sudah berumur tua, 

dengan kapasitas giling kecil di bawah 3.000 TCD, sehingga 

efisiensi PG rendah, berdampak pada kinerja PG untuk 

menghasilkan rendemen gula tidak optimal. Selain itu, tidak 

tercapainya produksi gula tebu pada domain permasalahan 

teknologi juga disebabkan oleh terbatasanya varietas unggul 

baru yang adatif di lahan kering.
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Berdasarkan analisis akar permasalahan yang telah dilakukan 

terkait permasalahan tidak tercapainya produksi gula tebu, 

maka rekomendasi solusi perbaikan kinerja yang diberikan 

berdasarkan akar permasalahan tersebut secara ringkas 

disajikan pada Tabel 5.

Berdasarkan domain permasalahan produktivitas, tidak 

tercapainya target produksi gula tebu disebabkan oleh 

beberapa hal : pengembangan tebu mayoritas (90%) dilahan 

kering/marginal, sulit pengairan sehingga produktivitas tebu 

rendah; penataan varietas belum berjalan, karena petani 

menggunakan varietas tidak sesuai tingkat kemasakan; 

terbatasnya ketersediaan benih unggul; adanya kebijakan 

yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan tebu di 

beberapa daerah; pelaksanaan tebang tidak sesuai tingkat 

kemasakan. Tidak tercapainya target produksi gula tebu, 

berdasarkan domain permasalahan harga, terjadi karena 

harga gula tebu dalam negeri cenderung tidak stabil. Hal ini 

disebabkan oleh harga gula kristal putih impor yang relatif 

lebih murah daripada gula tebu lokal, gula rafinasi impor 

yang dipakai untuk konsumsi masyarakat. Terjadinya distorsi 

harga gula tebu petani karena rembesan gula rafinasi 

kepasar ritail. Domain permasalahan Sumber daya Alam 

(SDA), tidak tercapainya target produksi gula tebu karena:

luas panen yang cenderung menurun dan sulit melakukan 

perluasan areal; konversi lahan pertanian ke non pertanian; 

terjadinya pergeseran penanaman tebu dari lahan sawah 

teknis ke lahan tegalan/marginal dan jauh dari PG; lahan 

sulit pengairan; pengelolaan lahan tebu sempit dan 

terpencar.
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Berdasarkan analisis akar permasalahan yang telah dilakukan 

terkait permasalahan tidak tercapainya produksi gula tebu, 

maka rekomendasi solusi perbaikan kinerja yang diberikan 

berdasarkan akar permasalahan tersebut secara ringkas 

disajikan pada Tabel 5.
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Secara keseluruhan terdapat 9 akar masalah yang perlu 

diselesaikan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan 

kinerja tahun 2016. Masing-masing akar permasalahan telah 

dirumuskan rekomendasi solusi yang sesuai dan relevan 

dengan konteks akar masalah yang dihadapi, dimana 

dihasilkan 19 rekomendasi solusi tindak lanjut upaya 

perbaikan kinerja Kementerian Pertanian ke depan.

3.3.5 Capaian Kinerja Produksi Daging Sapi dan 

Kerbau

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

16.

Tabel 5. Rekomendasi solusi untuk akar permasalahan produksi 
gula tebu

No Akar masalah Rekomendasi solusi
1 Pengembangan Tebu 90% 

dilahan Kering/marginal
1. Penyediaan sumur dalam,  

embung, sumur dangkal, permukaan
2 Sulit melakukan perluasan 

areal tebu
2. Meningkatkan Koordinasi dengan K/L 

terkait dengan pembebasan lahan
3 Lahan sempit dan terpencar 3. Melakukan regrouping lahan minimal 10 

ha, bekerja sama dengan pemda dan BPN
4 Transparansi rendemen 4. Pengawalan rendemen melibatkan petani, 

dinas terkait, Perguruan tinggi dan PG
5. pengukuran rendemen individu 

menggunakan Core Sampler
6. melakukan managemen tebang muat 

angkut yang dikoordinir PG
5 HPP gula lokal lebih tinggi 

dibanding gula impor
7. diperlukan pengalihan  subsidi berupa 

bunga bank, Pupuk dll (hulu) ke insentif 
produksi gula 

8. meningkatkan skala usahatani tebu melalui 
regrouping lahan tebu minimal 10 ha

9. pengelolaan lahan hamparan dengan 1 
managemen yang dilakukan secara 
profesional

10. pengelolaan lahan menggunakan full 
mekanisasi

11. melakukan survey Biaya Pokok Produksi 
(BPP) petani, dengan melibatkan 
Perguruan tinggi, Dinas Daerah, Petani dan 
PG

6 Dukungan lembaga riset 
pengembangan tebu kurang

12. Pemberdayaan lembaga riset tebu yang 
sudah ada secara optimal

7 Sumber daya manusia 
rendah

13. melakukan peningkatan kapabilitas SDM 
petugas teknis dan penyuluh dan petani 
tebu melalui pelatihan/traning

14. melakukan study banding 
15. demoplot
16. melakukan mekanisasi untuk mengatasi 

kesulitan tenaga kerja
8 Kelembagaan petani belum 

profesional
17. melakukan pembinaan melalui pelatihan, 

study banding 
9 Penyediaan benih unggul 18. pembangunan benih unggul secara 

berjenjang dan terencana 
19. pembangunan kebun benih dilakukan oleh 

PG selaku pembina teknis 

Sumber data: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016
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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: 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).

Dibandingkan target produksi daging sapi dan kerbau di 

tahun 2019 sebesar 0,604 juta ton meat yield, capaian 

produksi di tahun 2015 baru mencapai 73,68%. Dengan 

capaian produksi daging sapi dan kerbau tahun 2015 yang 

melebihi dari target tahun 2015, bisa dikatakan bahwa target 

produksi tahun 2019 optimis akan dapat terlampaui. Untuk

itu, kinerja sangat berhasil pada tahun 2015 harus terus 

dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.    

Pencapaian kinerja produksi daging sapi dan kerbau juga 

dipengaruhi oleh populasi sapi dan kerbau yang dapat 

dijabarkan pada Gambar 17.

Gambar 16. 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 16 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 
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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: 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).

Dibandingkan target produksi daging sapi dan kerbau di 

tahun 2019 sebesar 0,604 juta ton meat yield, capaian 

produksi di tahun 2015 baru mencapai 73,68%. Dengan 

capaian produksi daging sapi dan kerbau tahun 2015 yang 

melebihi dari target tahun 2015, bisa dikatakan bahwa target 

produksi tahun 2019 optimis akan dapat terlampaui. Untuk

itu, kinerja sangat berhasil pada tahun 2015 harus terus 

dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.    

Pencapaian kinerja produksi daging sapi dan kerbau juga 

dipengaruhi oleh populasi sapi dan kerbau yang dapat 

dijabarkan pada Gambar 17.
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pangan dan kedaulatan pangan nasional. Upsus juga 

merupakan program akselerasi dalam percepatan pencapaian 

target kinerja jangka menengah, khususnya yang terkait 

dengan swasembada dan peningkatan produksi pangan 

strategis. 

Program UPSUS digulirkan pertama kali tahun 2015 melalui 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

03/Permentan/OT.140/02/2015 tentang Pedoman Upaya 

Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan 

Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan 

Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015. Kebijakan ini 

kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 14.1/Permentan/RC.220/4/2015 

tentang pedoman upaya khusus percepatan swasembada 

pangan dan peningkatan produksi komoditas strategis 

melalui anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 

tahun anggaran 2015. Untuk lebih mendukung kegiatan 

UPSUS, Kementerian Pertanian mendapat tambahan 

anggaran melalui mekanisme APBN-P 2015 sebesar Rp16,92 

triliun, sehingga total APBN Kementerian Pertanian Tahun 

2015 sebesar Rp32.725.568.426.000,-.

Yang melatarbelakangi dilaksanakannya UPSUS peningkatan 

produksi padi, jagung, dan kedelai, yang kemudian diperluas 

menjadi UPSUS swasembada pangan dan peningkatan 

Gambar 17. Populasi Sapi dan Kerbau Tahun 2010-2015

Perkembangan populasi sapi dan kerbau meningkat dari 

tahun ke tahun, dimana pada tahun 2010 populasi sapi dan 

kerbau 16,07 juta ekor mengalami peningkatan secara 

konsisten hingga menjadi 18,03 juta ekor pada tahun 2012. 

Namun dari hasil ST13 menunjukan penurunan populasi 

menjadi 14,24 juta ekor dan meningkat lagi mencapai 17,40

juta ekor pada tahun 2015.

3.3.6 Evaluasi Upaya Khusus (UPSUS) Komoditas 

Strategis

Upaya khusus (UPSUS) merupakan kebijakan strategis yang 

diambil oleh Menteri Pertanian dalam meningkatkan produksi 

komoditas strategis pertanian dalam mewujudkan ketahanan 
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pangan dan kedaulatan pangan nasional. Upsus juga 

merupakan program akselerasi dalam percepatan pencapaian 

target kinerja jangka menengah, khususnya yang terkait 
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menjadi UPSUS swasembada pangan dan peningkatan 
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sebesar 3 juta ton padi GKG. Oleh karena itu, ke-lima faktor 

inilah yang menjadi kegiatan pokok di dalam Program UPSUS 

swasembada pangan dan peningkatan produksi komoditas 

strategis, yaitu: (1) perbaikan jaringan irigasi tersier seluas 

2,1 juta ha; (2) bantuan benih sebanyak 116.500 ton; (3) 

bantuan pupuk sebanyak 9,55 juta ton; (4) bantuan alsintan 

sebanyak 58.572 ribu unit (antara lain: pompa air 21.953 

unit, traktor 26.100 unit, rice transplanter 5.563 unit, power 

thresher 1.500 unit, combine harvester 2.790 unit, dan rice 

milling unit 666 unit); dan (5) pengawalan dan 

pendampingan program UPSUS secara masif dengan 

melibatkan penyuluh, mahasiswa, dan TNI AD. 

Selain melakukan perbaikan jaringan irigasi tersier, bantuan 

benih, pupuk, dan alsintan, serta peningkatan penyuluhan, 

juga dilakukan berbagai upaya-upaya terobosan dalam 

rangka lebih mendorong pelaksanaan program UPSUS, 

antara lain: (1) revisi Peraturan Presiden tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa, bahwa untuk sektor pertanian pengadaan 

barang dirubah dari mekanisme lelang menjadi penunjukkan 

langsung/e-catalog; (2) me-refocusing APBN Kementan 2015 

sebesar Rp4,25 triliun dari peruntukan kegiatan kurang 

produktif (seperti: rapat, pertemuan, perjalanan dinas, 

konsinyering, dsb) menjadi lebih produktif (seperti: 

tambahan perbaikan jaringan irigasi tersier, bantuan benih, 

produksi komoditas strategis adalah bahwa pencapaian 

target produksi tahun 2015 sangat ditentukan oleh 

pertanaman pada periode 2014 – Maret 2015 (60% dari luas 

tanam setahun pada musim tanam Oktober-Maret).  Dalam 

Musim Tanam Oktober 2014-Maret 2015 telah terjadi 

kemarau panjang dan kekeringan di berbagai daerah yang 

mengakibatkan terjadinya kemunduran waktu tanam lebih 

kurang 1,5 bulan. Implikasi dari kemunduran tanam akan 

berpengaruh pada ketersediaan pangan tahun 2015. Untuk 

itu diperlukan upaya khusus percepatan tanam dan 

perluasan areal tanam. Berdasarkan analisis dan tinjauan di 

lapangan, faktor ketersediaan air irigasi, benih, pupuk, alat 

mesin pertanian, dan penyuluhan merupakan faktor kunci 

sukses pencapaian target produksi. Dari hasil identifikasi, di 

tahun 2015 tercatat sekitar 3 juta ha jaringan irigasi 

pertanian yang rusak, dan berpotensi mengakibatkan 

kehilangan produksi sebanyak 4,5 juta ton GKG. 

Keterlambatan pemupukan 1-2 minggu akan berpotensi 

kehilangan produksi padi sebesar 3 juta ton. Apabila benih-

bibit bersertifikat digunakan paling sedikit 20%, maka akan 

dapat menyelamatkan potensi kehilangan produksi padi 

sebesar 6 juta ton. Mempergunakan alat mesin pertanian 

akan menekan peluang kehilangan hasil produksi sebesar 3,5 

juta ton padi GKG.  Kurangnya penyuluhan dapat 

mengakibatkan potensi kehilangan hasil produksi padi 
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sebesar 3 juta ton padi GKG. Oleh karena itu, ke-lima faktor 
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swasembada pangan dan peningkatan produksi komoditas 
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sebanyak 58.572 ribu unit (antara lain: pompa air 21.953 

unit, traktor 26.100 unit, rice transplanter 5.563 unit, power 

thresher 1.500 unit, combine harvester 2.790 unit, dan rice 

milling unit 666 unit); dan (5) pengawalan dan 

pendampingan program UPSUS secara masif dengan 

melibatkan penyuluh, mahasiswa, dan TNI AD. 

Selain melakukan perbaikan jaringan irigasi tersier, bantuan 

benih, pupuk, dan alsintan, serta peningkatan penyuluhan, 

juga dilakukan berbagai upaya-upaya terobosan dalam 

rangka lebih mendorong pelaksanaan program UPSUS, 

antara lain: (1) revisi Peraturan Presiden tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa, bahwa untuk sektor pertanian pengadaan 

barang dirubah dari mekanisme lelang menjadi penunjukkan 

langsung/e-catalog; (2) me-refocusing APBN Kementan 2015 

sebesar Rp4,25 triliun dari peruntukan kegiatan kurang 

produktif (seperti: rapat, pertemuan, perjalanan dinas, 

konsinyering, dsb) menjadi lebih produktif (seperti: 

tambahan perbaikan jaringan irigasi tersier, bantuan benih, 
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utama meningkat (padi 5,85%; jagung 4,34%; kedelai 

2,93%, daging sapi/kerbau 4,26%), susut panen turun dari 

10% menjadi 2%, resiko puso tanaman dapat diminimalisir, 

penghematan biaya produksi sekitar 30%, koordinasi dan

sinergisme antar instansi meningkat, semangat kerja 

meningkat, impor pertanian terkendali, harga pangan lebih 

stabil, pendapatan petani meningkat.

Berikut diuraikan detil pelaksanaan kegiatan dari program 

UPSUS, khususnya yang terkait dengan peningkatan produksi 

padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi/kerbau di tahun 

2015.

3.3.6.1 Upaya Khusus (UPSUS) Padi 

Dalam rangka akselerasi peningkatan produksi padi, maka 

dilakukan berbagai kegiatan, seperti: pengembangan 

jaringan irigasi, optimasi lahan, perluasan sawah, GP-PTT 

(Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu),

bantuan benih, bantuan pupuk, bantuan alat mesin 

pertanian, pengendalian organisme pengganggu tanaman 

(OPT), penyediaan benih sumber, serta pengawalan dan 

pendampingan.

pupuk dan alsintan, dsb); (3) melakukan pengawalan UPSUS 

secara masif; (4) mengendalikan impor sebagai insentif 

untuk petani; (5) menempatkan bantuan bukan di lokasi 

yang sudah berkembang (bukan existing); (6) meningkatkan 

kerjasama dan sinergitas antar instansi terkait (melepaskan 

ego sektoral); (7) melakukan antisipasi dini terhadap 

kejadian banjir, kekeringan, dan serangan organisme 

pengganggu tanaman (OPT); (8) melakukan evaluasi 

serapan anggaran secara harian/mingguan; (9) 

pengembangan 1.000 desa mandiri benih dan 1.000 desa 

organik; (10) mengendalikan rekomendasi impor komoditas 

dan produk pertanian strategis (seperti: beras, cabai, 

bawang merah, jagung, gula mentah, jeroan, dll); (11) 

mendorong ekspor pertanian (seperti: jagung, bawang 

merah, kacang hijau, mangga, dan telur tetas, dsb); (12) 

kebijakan Harga Patokan Pembelian (HPP); (13) membangun 

Toko Tani Indonesia; (14) meningkatkan sinergisme dengan 

Kementerian Perdagangan dan BULOG; (15) mendorong 

BULOG meningkatkan serapan beras petani; dan (16) 

melakukan operasi pasar pangan murah untuk masyarakat.

Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut terbukti telah 

memberikan dampak yang sangat positip, antara lain: 

penyaluran sarana produksi lebih tepat waktu, luas tambah 

tanam padi meningkat sebesar 645 ribu ha, produksi pangan 
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stabil, pendapatan petani meningkat.
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UPSUS, khususnya yang terkait dengan peningkatan produksi 

padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi/kerbau di tahun 

2015.

3.3.6.1 Upaya Khusus (UPSUS) Padi 

Dalam rangka akselerasi peningkatan produksi padi, maka 

dilakukan berbagai kegiatan, seperti: pengembangan 

jaringan irigasi, optimasi lahan, perluasan sawah, GP-PTT 

(Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu),
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pendampingan.
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2. Optimasi Lahan

Optimasi Lahan adalah 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%).

3. Perluasan Sawah

Perluasan Areal Sawah adalah suatu usaha penambahan 

luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan 

dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang 

dapat diusahakan untuk usahatani sawah. Perluasan areal 

sawah baru dilakukan dengan menambah luas areal 

tanam padi guna mendukung pencapaian swasembada 

pangan. Pada TA 2015 telah dialokasikan kegiatan 

perluasan sawah seluas 23.000 Ha dan terealisasi seluas 

18.789 Ha (81,69%).

4. Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman 

Terpadu (GP-PTT) Padi

Kegiatan GP-PTT padi tahun 2015 dialokasikan seluas 

350.000 Ha di 31 provinsi dan 194 kabupaten/kota, 

dengan alokasi anggaran kegiatan sebesar 

1. Pengembangan Jaringan Irigasi 

Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi (Gambar 18)

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. Pada TA 2015 telah dialokasikan kegiatan 

Pengembangan Jaringan Irigasi seluas 2.478.182 Ha dan 

terealisasi seluas 2.458.471 Ha (99,20%).

Gambar 18.                                          
Presiden bersama 
Menteri Pertanian 
Meninjau Jaringan 
Irigasi di Sukoharjo dan 
Pengembangan Jaringan 
Irigasi Tersier Kota Bima 
NTB



Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2015 97

2. Optimasi Lahan

Optimasi Lahan adalah 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%).
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pangan. Pada TA 2015 telah dialokasikan kegiatan 

perluasan sawah seluas 23.000 Ha dan terealisasi seluas 
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a. Perbanyakan benih sumber padi terealisasi 197 Ha
(92,92% dari target 212 Ha)

b. Kegiatan pemberdayaan penangkar benih padi tahun 
2015 dialokasikan seluas 3.750 Ha dengan alokasi 
anggaran kegiatan sebesar Rp13.125.000.000,-.
Realisasi pelaksanaan kegiatan mencapai seluas 2.486 
Ha (66,29%) dengan realisasi anggaran 
Rp12.425.000.000,- (94,67%).

c. Untuk mendukung kegiatan Pengembangan Jaringan 
Irigasi (PJI), pada tahun 2015 dialokasikan bantuan 
benih padi inbrida sebanyak 54.251 Ton yang 
bersumber dari anggaran APBN-P TA.2015 DIPA 
Ditjen PSP, dengan anggaran sebesar 
Rp515.153.461.000,-. Realisasi penyaluran bantuan 
benih padi inbrida sebanyak 45.478 Ton (83,83%)
dan realisasi anggaran Rp418.384.141.576 (81,22%).

d. Pada tahun 2015 dialokasikan kegiatan 
pengembangan seribu desa mandiri benih yang 
bersumber dari anggaran APBN-P TA.2015 pada DIPA 
Ditjen PSP sebanyak 1.000 unit/desa (seluas 10.000 
Ha, @ 10 Ha per unit) dengan alokasi anggaran 
Rp170.000.000.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk 
menumbuhkembangkan penangkar benih di 
pedesaan, sehingga dapat mengatasi kebutuhan benih 
yang berkualitas dan tepat waktu di lokasi. Realisasi 
tanam seluas 6.971 Ha (69,71%), dan realisasi 
anggaran Rp169.320.000.000,- (99,60%).

e. Realisasi penyaluran benih bersubsidi terdiri dari benih
padi sebanyak 13.948 ton (13,95% dari target 
100.000 ton).

Rp1.054.825.000.000,-. Fasilitasi bantuan kegiatan yang 

diberikan berupa sarana produksi paket lengkap meliputi 

sarana produksi (benih, pupuk, dan pestisida), biaya 

tanam jajar legowo, dan pertemuan kelompok.

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%.

5. Bantuan benih 

Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas 

tanaman pangan, maka salah satu upaya yang dilakukan 

melalui peningkatan penggunaan benih varietas unggul 

bersertifikat. Untuk meningkatkan penggunaan benih 

varietas unggul bersertifikat ditempuh antara lain 

melalui: perbanyakan benih dari varietas unggul yang 

telah dilepas, baik melalui perbanyakan benih sumber 

maupun Benih Sebar (BR), pemberdayaan penangkar 

benih, bantuan benih padi inbrida mendukung 

Pengembangan Jaringan Irigasi, seribu desa mandiri 

benih, serta fasilitasi bantuan benih pemerintah (benih 

bersubsidi, CBN).
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PROGambar 19. Pengembangan UPPO Di Kabupaten Purworejo                                
Provinsi Jawa Tengah 

 

7. Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

Bantuan alat dan mesin pertanian dialokasikan dalam 

jenis alsintan pra panen dan pasca panen (Gambar 20).

Total bantuan alsintan tahun 2015 adalah sejumlah 

354.800 unit dan terealisasi sejumlah 354.574 unit 

(99,92%). Bantuan alsintan yang terealisasi tersebut 

terdiri dari : Bantuan alsintan pra panen untuk padi 

meliputi traktor roda 2 sejumlah  27.812 unit, traktor 

roda 4 sejumlah 1.472 unit, pompa air sejumlah 21.615 

unit, cultivator sejumlah 228 unit, Rice Transplanter

sejumlah 5.879 unit, excavator sejumlah 30 unit, Rice 

Tranplanter Indojarwo sejumlah 38 Unit, nursery tray

6. Bantuan Pupuk

Bantuan pupuk meliputi bantuan pupuk bersubsidi, 

pembangunan UPPO dan bantuan pupuk dalam rangka 

mendukung program upsus khususnya padi dan jagung.

a. Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)

Untuk pemenuhan kebutuhan pupuk organik juga 
diupayakan melalui pembangunan Unit pengolah 
pupuk organik. Pada tahun 2015 ini teralokasikan 
pembangunan UPPO (Gambar 19) 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.

b. Bantuan pupuk dalam rangka UPSUS padi dan 
bantuan pupuk dalam mendukung optimasi pemanfaat 
sarana pertanian pada lahan jaringan irigasi.
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PROGambar 19. Pengembangan UPPO Di Kabupaten Purworejo                                
Provinsi Jawa Tengah 

 

7. Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

Bantuan alat dan mesin pertanian dialokasikan dalam 

jenis alsintan pra panen dan pasca panen (Gambar 20).

Total bantuan alsintan tahun 2015 adalah sejumlah 

354.800 unit dan terealisasi sejumlah 354.574 unit 

(99,92%). Bantuan alsintan yang terealisasi tersebut 

terdiri dari : Bantuan alsintan pra panen untuk padi 

meliputi traktor roda 2 sejumlah  27.812 unit, traktor 

roda 4 sejumlah 1.472 unit, pompa air sejumlah 21.615 

unit, cultivator sejumlah 228 unit, Rice Transplanter

sejumlah 5.879 unit, excavator sejumlah 30 unit, Rice 

Tranplanter Indojarwo sejumlah 38 Unit, nursery tray
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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%).

b. Dalam rangka mengurangi risiko kehilangan hasil akibat 
dampak perubahan iklim (banjir/kekeringan), 
dilaksanakan 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%).

c. Dalam rangka upaya menekan perkembangan populasi 
OPT sehingga serangan OPT dapat diturunkan dan tidak 
meluas, dilaksanakan kegiatan gerakan pengendalian 
OPT padi (reguler dan bersama TNI) sebanyak 115 kali 
dengan anggaran Rp2.875.000.000,-. Sampai dengan 
Desember 2015 terealisasi sebanyak 111 kali (96,52%), 
dan realisasi anggaran Rp2.771.700.000 (96,41%). Di 
samping itu, pada alokasi APBN-P 2015, terdapat 
penambahan alokasi kegiatan gerakan pengendalian 
OPT padi (reguler dan bersama TNI) sebanyak 510 kali, 
dengan anggaran Rp13.750.000.000,-. Realisasi 

sejumlah 291.822 unit. Sedangkan bantuan alsintan 

pasca panen untuk padi meliputi combine harvester 3.246 

unit, combine harvester sedang sejumlah 18 unit, vertical 

dryer padi sejumlah 165 unit, Bad dryer sejumlah 6 unit, 

Dryer sejumlah 18 unit, Power thresher sejumlah 1.646 

unit, dan RMU sejumlah  709 unit.

Gambar 20. Presiden Melakukan Tanam Padi Menggunakan Rice 

Transplanter dan Bantuan Alsintan berupa Traktor 

Roda Dua dan Excavator Mini

8. Pengendalian OPT dan DPI 

a. 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 
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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%).

b. Dalam rangka mengurangi risiko kehilangan hasil akibat 
dampak perubahan iklim (banjir/kekeringan), 
dilaksanakan 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%).

c. Dalam rangka upaya menekan perkembangan populasi 
OPT sehingga serangan OPT dapat diturunkan dan tidak 
meluas, dilaksanakan kegiatan gerakan pengendalian 
OPT padi (reguler dan bersama TNI) sebanyak 115 kali 
dengan anggaran Rp2.875.000.000,-. Sampai dengan 
Desember 2015 terealisasi sebanyak 111 kali (96,52%), 
dan realisasi anggaran Rp2.771.700.000 (96,41%). Di 
samping itu, pada alokasi APBN-P 2015, terdapat 
penambahan alokasi kegiatan gerakan pengendalian 
OPT padi (reguler dan bersama TNI) sebanyak 510 kali, 
dengan anggaran Rp13.750.000.000,-. Realisasi 



Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2015104

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,-

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.

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi padi nasional, 

Kementerian Pertanian pada tahun 2015 telah 

mengalokasikan anggaran sebesar senilai 

Rp11.812.113.497.500,- dengan realisasi sampai dengan 31 

Desember 2015 senilai Rp10.304.597.734.361,- atau secara 

persentase sebesar 88,04%. Detil kegiatan terkait target dan 

realisasi, baik fisik dan anggaran, dapat dilihat pada Tabel 6.

gerakan pengendalian OPT sebanyak 494 kali 
(96,86%), dan serapan anggaran Rp12.667.070.972,-
(92,12%).

d. Capaian pengembangan model peramalan OPT Tahun 
2015 terealisasi 100% dari target 12 model, yang terdiri 
dari teknologi padi 8 model, jagung 2 model, kedelai 2 
model, dengan realisasi anggaran Rp317.551.300,-
(94,85% dari pagu Rp334.800.000,-).

e. Jumlah informasi ramalan serangan OPT yang telah 
disebarkan selama Tahun 2015 mencapai 49 informasi 
(102,08% dari target 48 informasi), dengan serapan 
anggaran Rp680.030.648,- (99,68% dari pagu 
Rp682.200.000,-).

f. Penerapan teknologi Pengamatan, Peramalan dan 
Pengendalian OPT (P3OPT) diukur berdasarkan jumlah 
provinsi yang telah menerapkan teknologi P3OPT 
spesifik lokasi yang dikembangkan masing-masing 
provinsi atas bimbingan BBPOPT, dengan capaian 100% 
dari target 24 provinsi. Sementara serapan anggaran 
mencapai Rp312.771.500,- (99,77% dari pagu 
Rp313.500.000,-.

9. 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, 
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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,-

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.

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi padi nasional, 

Kementerian Pertanian pada tahun 2015 telah 

mengalokasikan anggaran sebesar senilai 

Rp11.812.113.497.500,- dengan realisasi sampai dengan 31 

Desember 2015 senilai Rp10.304.597.734.361,- atau secara 

persentase sebesar 88,04%. Detil kegiatan terkait target dan 

realisasi, baik fisik dan anggaran, dapat dilihat pada Tabel 6.
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dengan alokasi anggaran kegiatan sebesar 

Rp221.067.000.000,-. Fasilitasi bantuan kegiatan yang 

diberikan berupa sarana produksi paket lengkap meliputi 

sarana produksi (benih, pupuk, dan pestisida), dan 

pertemuan kelompok.

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%.

2. Bantuan Benih

Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas 

tanaman pangan, maka salah satu upaya yang dilakukan 

melalui peningkatan penggunaan benih varietas unggul 

bersertifikat. Untuk meningkatkan penggunaan benih 

varietas unggul bersertifikat ditempuh antara lain melalui: 

(1) APBN Refocusing Ditjen Tanaman Pangan 

(perbanyakan benih sumber, pemberdayaan penangkar 

benih), (2) APBN-P pada DIPA Ditjen PSP (bantuan benih 

jagung hibrida untuk Perluasan Areal Tanam), dan 

(3)fasilitasi bantuan benih pemerintah (benih bersubsidi). 

a. Perbanyakan benih sumber jagung terealisasi 22 ha 
(91,67% dari target 24 ha)

Tabel 6. Kegiatan UPSUS untuk Mendukung Tercapainya 
Peningkatan Produksi Padi

Target  Real isasi Pagu Real isasi 

1 Pengembangan Jaringan Irigasi (Ha) 2,478,182 2,458,471 2,696,553,900,000 2,671,968,692,800

2 Optimasi Lahan (Ha) 951,301 927,404 1,144,264,459,000 1,141,561,200,000

3 Perluasan sawah (Ha) 23,000 18,789 391,043,080,000 318,120,633,972

4 GP-PTT Padi (Ha) 350,000 325,588 1,054,825,000,000 1,045,011,276,194

5 Pengembangan Padi Hazton (Ha) 1,200 1,200 10,826,400,000 10,826,400,000

6 Pengembangan SRI 163,833 161,705 343,703,825,000 328,060,362,300

7 Pengendalian OPT dan PDI (unit) 4,625 4,264 20,558,475,000 18,519,195,972

8 Bantuan Pupuk 266,103 224,152 1,381,157,051,000 1,182,601,761,487

9 Terbangunnya UPPO (unit) 897 897 206,876,100,000 206,831,417,526

10 Bantuan Alsintan (Unit)

a. Pra Panen (Ditjen PSP) 348,789 348,823 2,076,027,059,500 1,966,772,020,559

b. Pasca Panen (Ditjen PSP) 6,011 5,751 894,343,402,000 727,504,040,957

11 Asuransi Pertanian 1,000,000 233,496 146,000,000,000 34,801,206,317

12 Bantuan Benih 168,213 69,080 1,433,528,461,000 639,976,179,829

13 Pengendalian OPT dan PDI (unit) 3,869 3,761 10,308,625,000 9,991,188,448

14 Penyediaan Benih Sumber 2,097,660,000 2,052,158,000

TOTAL 11,812,113,497,500  10,304,597,734,361

Program Badan Li t bang

No Kegiat an 
Fisik Anggaran (Rp)

Program Di t jen Prasarana dan Sarana Pert anian

Program Di t jen Tanaman Pangan

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen PSP dan Badan Litbang Pertanian, 2015

3.3.6.2 Upaya Khusus (UPSUS) Jagung

Untuk mencapai sasaran produksi jagung sebagaimana yang 

telah ditetapkan, maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan 

upaya khusus, yaitu: Gerakan Penerapan Pengelolaan 

Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung, bantuan benih, bantuan 

alat mesin pertanian (alsintan), bantuan pupuk, dan 

penyediaan benih sumber.  

1. GP-PTT Jagung

Kegiatan GP-PTT jagung tahun 2015 dialokasikan seluas 

102.000 Ha di 26 provinsi dan 166 kabupaten/kota, 
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dengan alokasi anggaran kegiatan sebesar 

Rp221.067.000.000,-. Fasilitasi bantuan kegiatan yang 

diberikan berupa sarana produksi paket lengkap meliputi 

sarana produksi (benih, pupuk, dan pestisida), dan 

pertemuan kelompok.

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%.

2. Bantuan Benih

Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas 

tanaman pangan, maka salah satu upaya yang dilakukan 

melalui peningkatan penggunaan benih varietas unggul 

bersertifikat. Untuk meningkatkan penggunaan benih 

varietas unggul bersertifikat ditempuh antara lain melalui: 

(1) APBN Refocusing Ditjen Tanaman Pangan 

(perbanyakan benih sumber, pemberdayaan penangkar 

benih), (2) APBN-P pada DIPA Ditjen PSP (bantuan benih 

jagung hibrida untuk Perluasan Areal Tanam), dan 

(3)fasilitasi bantuan benih pemerintah (benih bersubsidi). 

a. Perbanyakan benih sumber jagung terealisasi 22 ha 
(91,67% dari target 24 ha)
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31 Desember 2015 senilai Rp1.727.407.272.688,- atau 

secara persentase sebesar 88,40%. Secara rinci kegiatan 

terkait target dan realisasi, baik fisik dan anggaran, dapat 

dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kegiatan UPSUS untuk Mendukung Tercapainya 
Peningkatan  Produksi Jagung

Target Realisasi Pagu Realisasi

1 GP-PTT Jagung (ha) 102,000       97,299       221,067,000,000            220,829,500,000            
2 Bantuan Benih

a. Perbanyakan Benih Jagung Sumber (Ha) 24                  22                
b. Bantuan Jagung Hibrida (Ton) 13,733          13,965       685,982,100,000            675,655,798,486            
c. Penyaluran Benih Jagung Bersubsidi (Ton) 1,500            -              22,650,000,000              -                                     

3 Bantuan Alsintan (Unit)
Bantuan Pascapanen Jagung 212                205             52,231,554,000              40,421,053,265              

1 Bantuan Alsintan Pasca Panen 2,323            2,323          
a. Vertical Dryer 207                207             190,920,339,000            161,244,364,727            
b. Corn Sealer 2,088            2,088          61,841,023,000              50,968,246,068              
c. Pemipil Jagung 28                  28                53,245,087,000              38,831,537,985              

2 Bantuan pupuk 122,384       101,916     664,950,188,045            538,096,432,157            

3 Penyediaan Benih Sumber 1,383,543,000                1,360,340,000                
1,954,270,834,045        1,727,407,272,688        

Program Badan Litbang

Total

No Kegiatan
Fisik Anggaran (Rp)

Program Ditjen Tanaman Pangan

Program Ditjen PSP

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen PSP, 2015

3.3.6.3 Upaya Khusus (UPSUS) Kedelai

Pencapaian sasaran produksi kedelai didukung oleh beberapa 

kegiatan, yaitu: Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman

Terpadu (GP-PTT) kedelai, Perluasan Areal Tanam dan 

Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) kedelai, bantuan 

benih, dan penyediaan benih sumber.  

1. GP-PTT Kedelai

Kegiatan GP-PTT Kedelai 2015 pada areal seluas 350.000 

ha di 29 provinsi pada 213 kabupaten/Kota. Luas satu 

b. Untuk mendukung kegiatan Perluasan Areal Tanam 
(PAT) jagung, pada tahun 2015 dialokasikan bantuan 
benih jagung hibrida sebanyak 13.719 Ton dengan 
realisasi 13.965 Ton (101,79%).

c. Realisasi penyaluran benih bersubsidi jagung hibrida 
tidak ada realisasi dengan pagu Rp22.650.000.000,-

3. Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

Pada tahun 2015 dialokasikan bantuan sarana pascapanen 

jagung sebanyak 212 unit dengan anggaran 

Rp52.231.554.000,-. Realisasi penyaluran bantuan 

sebanyak 205 unit (96,70%), dan realisasi anggaran 

Rp40.421.053.265,- (77,39%). Selain itu, disediakan juga 

bantuan Corn Sealer sejumlah 2.088 unit, vertical dryer

207 unit, dan Pemipil Jagung sejumlah 28 unit.

4. Bantuan Pupuk

Bantuan pupuk dalam rangka UPSUS jagung adalah 

sebanyak 122.384 ton dengan realisasi sebanyak 101.916

ton, sementara anggaran dialokasikan sebesar 

Rp664.950.188.045,- dengan realisasi sebesar 

Rp538.096.432.157,- atau 80,92%.

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi jagung 

nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2015 telah 

mengalokasikan anggaran sebesar senilai 

Rp1.954.270.834.045,- dengan realisasi sampai dengan 
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31 Desember 2015 senilai Rp1.727.407.272.688,- atau 

secara persentase sebesar 88,40%. Secara rinci kegiatan 

terkait target dan realisasi, baik fisik dan anggaran, dapat 

dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kegiatan UPSUS untuk Mendukung Tercapainya 
Peningkatan  Produksi Jagung

Target Realisasi Pagu Realisasi

1 GP-PTT Jagung (ha) 102,000       97,299       221,067,000,000            220,829,500,000            
2 Bantuan Benih

a. Perbanyakan Benih Jagung Sumber (Ha) 24                  22                
b. Bantuan Jagung Hibrida (Ton) 13,733          13,965       685,982,100,000            675,655,798,486            
c. Penyaluran Benih Jagung Bersubsidi (Ton) 1,500            -              22,650,000,000              -                                     

3 Bantuan Alsintan (Unit)
Bantuan Pascapanen Jagung 212                205             52,231,554,000              40,421,053,265              

1 Bantuan Alsintan Pasca Panen 2,323            2,323          
a. Vertical Dryer 207                207             190,920,339,000            161,244,364,727            
b. Corn Sealer 2,088            2,088          61,841,023,000              50,968,246,068              
c. Pemipil Jagung 28                  28                53,245,087,000              38,831,537,985              

2 Bantuan pupuk 122,384       101,916     664,950,188,045            538,096,432,157            

3 Penyediaan Benih Sumber 1,383,543,000                1,360,340,000                
1,954,270,834,045        1,727,407,272,688        

Program Badan Litbang

Total

No Kegiatan
Fisik Anggaran (Rp)

Program Ditjen Tanaman Pangan

Program Ditjen PSP

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen PSP, 2015

3.3.6.3 Upaya Khusus (UPSUS) Kedelai

Pencapaian sasaran produksi kedelai didukung oleh beberapa 

kegiatan, yaitu: Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman

Terpadu (GP-PTT) kedelai, Perluasan Areal Tanam dan 

Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) kedelai, bantuan 

benih, dan penyediaan benih sumber.  

1. GP-PTT Kedelai

Kegiatan GP-PTT Kedelai 2015 pada areal seluas 350.000 

ha di 29 provinsi pada 213 kabupaten/Kota. Luas satu 
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baru mencapai 93,64% dari sasaran sebesar 

Rp637.230.500.000,-.

2. Perluasan Areal Tanam-Peningkatan Indeks 

Pertanaman (PAT-PIP) Kedelai.

Kegiatan PAT-PIP kedelai tahun 2015 semula dialokasikan 

seluas 431.500 Ha di revisi menjadi 303.474 Ha. Kegiatan 

PAT-PIP terdiri dari PAT-PIP melalui dana APBN 

Refocusing Ditjen Tanaman Pangan seluas 131.500 ha 

dilaksanakan di 9 Provinsi pada 64 Kab./Kota dan PAT-

PIP melalui dana APBN-P 2015 Ditjen PSP seluas 171.974

Ha dilaksanakan di 24 Provinsi pada 159 Kab./Kota. Luas 

satu unit PAT-PIP kedelai minimal 10 Ha dan disiapkan 

bantuan berupa sarana produksi paket lengkap yang 

meliputi benih, pupuk, pestisida dan komponen sarana 

produksi lainnya sesuai spesifikasi lokasi.

Realisasi tanam PAT-PIP kedelai Refocusing seluas 

104.736 Ha (79,65%) dari sasaran 131.500 Ha, 

sedangkan luas panen telah terealisasi seluas 70.229 Ha, 

produktivitas 15,23 ku/Ha dengan produksi 106.991 ton. 

Adapun sisa kegiatan yang belum dilaksanakan sampai 

akhir Desember 2015 seluas 4.676 ha dan direncanakan 

tanam pada bulan Januari sampai Maret 2016. Realisasi 

bantuan sosial kegiatan PAT-PIP Refocusing mencapai 

unit GP-PTT kedelai minimal sebesar 10 ha dan bantuan 

yang diberikan berupa sarana produksi paket lengkap 

meliputi benih, pupuk dan pestisida. Sedangkan untuk 

areal pasang surut di luar pulau Jawa, diberikan juga 

tambahan berupa kapur pertanian. 

Gambar 21. Keragaan Pertanaman Program GP-PTT kedelai                                                       
di Kabupaten Grobogan

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. Realisasi anggaran kegiatan GP-PTT kedelai 

sampai bulan Januari 2016 sebesar Rp596.718.345.000,-
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baru mencapai 93,64% dari sasaran sebesar 

Rp637.230.500.000,-.

2. Perluasan Areal Tanam-Peningkatan Indeks 

Pertanaman (PAT-PIP) Kedelai.

Kegiatan PAT-PIP kedelai tahun 2015 semula dialokasikan 

seluas 431.500 Ha di revisi menjadi 303.474 Ha. Kegiatan 

PAT-PIP terdiri dari PAT-PIP melalui dana APBN 

Refocusing Ditjen Tanaman Pangan seluas 131.500 ha 

dilaksanakan di 9 Provinsi pada 64 Kab./Kota dan PAT-

PIP melalui dana APBN-P 2015 Ditjen PSP seluas 171.974

Ha dilaksanakan di 24 Provinsi pada 159 Kab./Kota. Luas 

satu unit PAT-PIP kedelai minimal 10 Ha dan disiapkan 

bantuan berupa sarana produksi paket lengkap yang 

meliputi benih, pupuk, pestisida dan komponen sarana 

produksi lainnya sesuai spesifikasi lokasi.

Realisasi tanam PAT-PIP kedelai Refocusing seluas 

104.736 Ha (79,65%) dari sasaran 131.500 Ha, 

sedangkan luas panen telah terealisasi seluas 70.229 Ha, 

produktivitas 15,23 ku/Ha dengan produksi 106.991 ton. 

Adapun sisa kegiatan yang belum dilaksanakan sampai 

akhir Desember 2015 seluas 4.676 ha dan direncanakan 

tanam pada bulan Januari sampai Maret 2016. Realisasi 

bantuan sosial kegiatan PAT-PIP Refocusing mencapai 
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anggaran Rp8.000.000.0000,-. Realisasi pelaksanaan 

kegiatan mencapai seluas 1.375 Ha (55,00%), dengan 

realisasi anggaran Rp7.680.000.000,- (96,00%).

c. Realisasi penyaluran benih bersubsidi untuk kedelai 

189 ton (1,26% dari target 15.000 ton) dengan 

realisasi anggaran Rp1.673.744.850,- (10,85% dari 

pagu Rp939.400.000.000,-.

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi kedelai

nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2015 telah 

mengalokasikan anggaran sebesar senilai 

Rp1.420.610.806.000,-  dengan realisasi sampai dengan 31 

Desember 2015 senilai Rp1.143.981.502.850,- atau secara 

persentase sebesar 80,53%. Secara ringkas dapat dilihat 

pada Tabel 8.

Tabel 8.  Kegiatan UPSUS untuk Mendukung Tercapainya 
Peningkatan Produksi Kedelai

Target Realisasi Pagu Realisasi

1 GP-PTT Kedelai (Ha) 350,000        285,384    637,230,500,000           596,718,345,000         
2 Benih

a. Perbanyakan Benih Kedelai Sumber (Ha) 175                 166            
b. Pemberdayaan Penangkar Benih Kedelai (Ha) 2,500             1,375         8,000,000,000               7,680,000,000              
c. Penyaluran Benih Kedelai Bersubsidi (Ton) 15,000           189            181,500,000,000           1,673,744,850              

1 PAT-PIP Kedelai (Ha)
PAT-PIP Kedelai (Ha) APBN 131,500        104,736    255,323,750,000           236,911,229,000         
PAT-PIP Kedelai (Ha) APBN-P 174,857        100,344    337,546,156,000           299,998,335,000         

3 Penyediaan Benih Sumber 1,010,400,000               999,849,000                 
1,420,610,806,000       1,143,981,502,850     

Program Badan Litbang

Total

No Kegiatan
Fisik Anggaran (Rp)

Program Ditjen Tanaman Pangan

Program Ditjen PSP

Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen PSP, 2015

92,79% atau Rp236.911.229.000,- dari alokasi sebesar 

Rp255.323.750.000,-. Kegiatan PAT-PIP kedelai APBN-P

telah dilaksanakan seluas 100.344 Ha (58,35%) dari 

sasaran 171.974 Ha dengan luas panen 26.191 Ha, 

produktivitas 15,71 ku/Ha dan produksi 41.139 ton. 

Adapun sisa kegiatan yang belum dilaksanakan sampai 

akhir Desember 2015 seluas 70.220 Ha dan direncanakan 

tanam pada bulan Januari sampai Maret 2016. 

3. Bantuan Benih

Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas 

tanaman pangan, maka salah satu upaya yang dilakukan 

melalui peningkatan penggunaan benih varietas unggul 

bersertifikat. Untuk meningkatkan penggunaan benih 

varietas unggul bersertifikat ditempuh antara lain melalui: 

(1) APBN Refocusing (perbanyakan benih sumber, 

pemberdayaan penangkar benih), dan (2) fasilitasi 

bantuan benih pemerintah (benih bersubsidi).

a. Perbanyakan benih sumber kedelai terealisasi 166 Ha

(94,86% dari target 175 ha), dengan realisasi 

anggaran Rp9.083.828.488,- (94,36% dari pagu 

Rp9.626.422.000,-.

b. Kegiatan pemberdayaan penangkar benih kedelai 

tahun 2015 dialokasikan seluas 2.500 Ha dengan 
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anggaran Rp8.000.000.0000,-. Realisasi pelaksanaan 

kegiatan mencapai seluas 1.375 Ha (55,00%), dengan 

realisasi anggaran Rp7.680.000.000,- (96,00%).

c. Realisasi penyaluran benih bersubsidi untuk kedelai 

189 ton (1,26% dari target 15.000 ton) dengan 

realisasi anggaran Rp1.673.744.850,- (10,85% dari 

pagu Rp939.400.000.000,-.

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi kedelai

nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2015 telah 

mengalokasikan anggaran sebesar senilai 

Rp1.420.610.806.000,-  dengan realisasi sampai dengan 31 

Desember 2015 senilai Rp1.143.981.502.850,- atau secara 

persentase sebesar 80,53%. Secara ringkas dapat dilihat 

pada Tabel 8.

Tabel 8.  Kegiatan UPSUS untuk Mendukung Tercapainya 
Peningkatan Produksi Kedelai

Target Realisasi Pagu Realisasi

1 GP-PTT Kedelai (Ha) 350,000        285,384    637,230,500,000           596,718,345,000         
2 Benih

a. Perbanyakan Benih Kedelai Sumber (Ha) 175                 166            
b. Pemberdayaan Penangkar Benih Kedelai (Ha) 2,500             1,375         8,000,000,000               7,680,000,000              
c. Penyaluran Benih Kedelai Bersubsidi (Ton) 15,000           189            181,500,000,000           1,673,744,850              

1 PAT-PIP Kedelai (Ha)
PAT-PIP Kedelai (Ha) APBN 131,500        104,736    255,323,750,000           236,911,229,000         
PAT-PIP Kedelai (Ha) APBN-P 174,857        100,344    337,546,156,000           299,998,335,000         

3 Penyediaan Benih Sumber 1,010,400,000               999,849,000                 
1,420,610,806,000       1,143,981,502,850     

Program Badan Litbang

Total

No Kegiatan
Fisik Anggaran (Rp)

Program Ditjen Tanaman Pangan

Program Ditjen PSP

Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen PSP, 2015
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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,-.

Gambar 22. Pengecekan Stock Pupuk di Provinsi Aceh oleh 
Menteri Pertanian

3. Pengawalan dan Pendampingan

Pelaksanaan keseluruhan program upaya khusus tahun 

2015 perlu dilakukan pengawalan dan pendampingan 

untuk memastikan pelaksanaan Upsus dapat berjalan 

sebagaimana yang telah direncanakan. Kegiatan terkait 

pengawalan dan pendampingan meliputi:

a). Pendampingan Penyuluh

Dengan sasaran produksi pajale yang telah ditetapkan 
melalui dukungan kegiatan dan anggaran yang sangat 
besar, diperlukan pendampingan penyuluh. Petani 

Selain beberapa kegiatan diatas, terdapat beberapa kegiatan 

yang mendukung tercapainya peningkatan produksi padi, 

jagung, dan kedelai, yaitu: perbanyakan benih sumber untuk 

padi, jagung dan kedelai; bantuan pupuk bersubsidi serta 

pengawalan dan pendampingan oleh penyuluh, TNI AD, 

serta dosen dan mahasiswa.

1. Bantuan Benih

Perbanyakan benih sumber padi, jagung, dan kedelai 

terealisasi 385 ha dari target 411 ha, dengan realisasi 

anggaran Rp9.083.828.488,- (94,36% dari pagu 

Rp9.626.422.000,-.

2. Bantuan 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



Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2015 115

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,-.

Gambar 22. Pengecekan Stock Pupuk di Provinsi Aceh oleh 
Menteri Pertanian

3. Pengawalan dan Pendampingan

Pelaksanaan keseluruhan program upaya khusus tahun 

2015 perlu dilakukan pengawalan dan pendampingan 

untuk memastikan pelaksanaan Upsus dapat berjalan 

sebagaimana yang telah direncanakan. Kegiatan terkait 

pengawalan dan pendampingan meliputi:

a). Pendampingan Penyuluh

Dengan sasaran produksi pajale yang telah ditetapkan 
melalui dukungan kegiatan dan anggaran yang sangat 
besar, diperlukan pendampingan penyuluh. Petani 
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pemberkasan administrasi dan penyaluran bantuan 
kepada penerima manfaat.

Dalam mempersiapkan kesiapan TNI melaksanakan 
pengawalan program UPSUS ini, maka telah 
dilaksanakan pelatihan singkat kepada para Babinsa oleh 
para pakar yaitu penyuluh, para peneliti dari Dinas 
Pertanian dan Balitbangtan untuk memudahkan 
operasionalisasi di lapangan. Beberapa materi pelatihan 
yang diberikan kepada para Babinsa antara lain: 
optimalisasi lahan, peningkatan penggunaan benih 
bermutu, penerapan teknologi pemupukan yang tepat, 
pengamanan produksi dari OPT, serta mengoptimalkan 
pupulasi tanam melalui teknologi “Jajar Legowo” pada 
tanaman padi (Gambar 23).

Gambar 23. Pelatihan Babinsa dalam Penerapan Teknologi Jajar 
Legowo

Untuk mengawal kegiatan pengembangan jaringan 
irigasi, sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Dirjen 
Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Asisten 
Teritorial KASAD No 06/SR.120/B.1/01/2105 tentang 
Mendukung Peningkatan Padi, Jagung, Kedelai melalui 
Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana 

sebagai penerima manfaat kegiatan sekaligus sebagai 
pelaku peningkatan produksi pajale diberikan 
pendampingan agar hasil yang dicapai dapat lebih 
efektif. Kontribusi atau peran dari pendampingan 
penyuluh pada pengawalan UPSUS Pajale ini sebagai 
berikut:

1) Melaksanakan pengawalan dan pendampingan 
pelaksanaan GP-PTT, POL, RJIT dan demfarm.

2) Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani 
(poktan, gapoktan, P3A dan GP3A) dan 
kelembagaan ekonomi petani.

3) Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan 
pelaku usaha.

b). Pendampingan Kegiatan oleh TNI AD

Dengan adanya Nota Kesepahaman antara Menteri 
Pertanian dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) 
No 01/MOU/RC.120/M/1/2015 tentang Mewujudkan 
Kedaulatan Pangan tanggal 8 Januari 2015, maka dalam 
pencapaian kedaulatan pangan melalui program UPSUS 
Pajale dilibatkan dukungan jajaran TNI. Dukungan dari 
jajaran TNI ini telah diwujudkan sejak persiapan 
pertanaman sampai pengawalan benih dan pupuk. Peran 
dari jajaran TNI adalah (1) menggerakkan dan 
memotivasi petani untuk melaksanakan tanam serentak, 
perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi serta 
gerakan pengendalian OPT dan panen; (2)melaksanakan 
dukungan dalam keadaan tertentu untuk penyaluran 
benih, pupuk dan alsintan serta infrastruktur jaringan 
irigasi; dan (3) melakukan pengawasan terhadap 
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pemberkasan administrasi dan penyaluran bantuan 
kepada penerima manfaat.

Dalam mempersiapkan kesiapan TNI melaksanakan 
pengawalan program UPSUS ini, maka telah 
dilaksanakan pelatihan singkat kepada para Babinsa oleh 
para pakar yaitu penyuluh, para peneliti dari Dinas 
Pertanian dan Balitbangtan untuk memudahkan 
operasionalisasi di lapangan. Beberapa materi pelatihan 
yang diberikan kepada para Babinsa antara lain: 
optimalisasi lahan, peningkatan penggunaan benih 
bermutu, penerapan teknologi pemupukan yang tepat, 
pengamanan produksi dari OPT, serta mengoptimalkan 
pupulasi tanam melalui teknologi “Jajar Legowo” pada 
tanaman padi (Gambar 23).

Gambar 23. Pelatihan Babinsa dalam Penerapan Teknologi Jajar 
Legowo

Untuk mengawal kegiatan pengembangan jaringan 
irigasi, sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Dirjen 
Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Asisten 
Teritorial KASAD No 06/SR.120/B.1/01/2105 tentang 
Mendukung Peningkatan Padi, Jagung, Kedelai melalui 
Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana 
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jagung dan kedelai yang dihasilkan oleh 
perguruan tinggi melalui demfarm.

3) Mengembangkan model pemberdayaan petani.

Kementerian Pertanian pada tahun 2015 telah 

mengalokasikan anggaran untuk pengawalan dan 

pendampingan sebesar senilai Rp568.456.241.000,- dengan 

realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 senilai 

Rp445.442.204.167,- atau secara persentase sebesar 

78,36%. 

3.3.6.4 Upaya Khusus (UPSUS) Gula

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan 

yang difokuskan dalam UPSUS adalah untuk komoditas gula. 

Usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi gula,

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal 

Perkebunan meluncurkan program peningkatan produksi 

gula melalui kegiatan yang meliputi: bongkar ratoon, rawat 

ratoon, perluasan lahan, peningkatan pemberdayaan dan 

kelembagaan petani tebu, bantuan alat pertanian, 

pengembangan rintisan kebun benih induk (KBI), 

pembangunan kebun benih dasar (KBD), pengangkatan 

tenaga kontrak lapang pendamping (TKP) dan tenaga lapang 

pembantu (PLP) TKP, pengembangan data base sistem on 

Pendukung tanggal 8 Januari 2015, maka pada TA 2015 
ini dilakukan bantuan pendampingan oleh aparat TNI 
sampai tingkat desa. Bantuan pendampingan ini 
bertujuan untuk memotivasi petani dalam 
mengoptimalkan penanaman padi, jagung dan kedelai 
dengan adanya perbaikan jaringan irigasi dan sarana 
pendukung lainnya.

Pendampingan dilaksanakan pada seluruh provinsi dan 
kabupaten penerima bantuan kegiatan Rehab Jaringan 
Irigasi Tersier (RJIT) untuk mengoptimalkan 
pemanfaatan bantuan prasarana dan sarana pertanian 
umumnya dan khususnya bantuan prasarana dan sarana 
pertanian yang dilaokasikan dalam mendukung aspek 
pengelolaan air irigasi. Adanya dukungan pendampingan 
TNI ini dapat membantu terbatasnya petugas yang ada 
di tingkat lapangan sehingga pelaksanaan 
pengembangan jaringan irigasi yang dialokasikan sangat
luas pada tahun ini dapat terlaksana.  Dukungan 
kegiatan TNI AD ini selain berupa kegiatan 
pendampingan juga fasilitasi dan koordinasi dengan 
instansi terkait, sehingga memudahkan akses koordinasi 
dengan instansi terkait yang selama ini cukup kesulitan. 
Berikut dukungan TNI AD dalam pendampingan kegiatan 
pengembangan jaringan irigasi.       

c). Pendampingan Dosen dan Mahasiswa

1) Membantu pelaksanakan pengawalan dan 
pendampingan pelaksanaan GP-PTT, POL, RJIT 
dan demfarm.

2) Membantu penyuluh dalam memfasilitasi
introduksi teknologi peningkatan produksi padi, 
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jagung dan kedelai yang dihasilkan oleh 
perguruan tinggi melalui demfarm.

3) Mengembangkan model pemberdayaan petani.

Kementerian Pertanian pada tahun 2015 telah 

mengalokasikan anggaran untuk pengawalan dan 

pendampingan sebesar senilai Rp568.456.241.000,- dengan 

realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 senilai 

Rp445.442.204.167,- atau secara persentase sebesar 

78,36%. 

3.3.6.4 Upaya Khusus (UPSUS) Gula

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan 

yang difokuskan dalam UPSUS adalah untuk komoditas gula. 

Usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi gula,

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal 

Perkebunan meluncurkan program peningkatan produksi 

gula melalui kegiatan yang meliputi: bongkar ratoon, rawat 

ratoon, perluasan lahan, peningkatan pemberdayaan dan 

kelembagaan petani tebu, bantuan alat pertanian, 

pengembangan rintisan kebun benih induk (KBI), 

pembangunan kebun benih dasar (KBD), pengangkatan 

tenaga kontrak lapang pendamping (TKP) dan tenaga lapang 

pembantu (PLP) TKP, pengembangan data base sistem on 
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perluasan areal seluas 9.588 Ha dan terealisasi seluas 

7.892 Ha (79,58%).

4. Pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD), Kebun 

Benih Tebu dan Pengawalannya

Benih merupakan komponen teknologi yang sangat 

penting dalam budidaya tanaman karena sangat 

menentukan tingkat produktivitas, dan mutu hasil. 

Penggunaan benih unggul bermutu pada tanaman tebu 

merupakan salah satu faktor penting dan secara 

langsung berdampak positif terhadap produktivitas tebu. 

Oleh karena itu penggunaan benih unggul bermutu 

menjadi keharusan bagi pelaku usaha (petani dan pabrik 

gula/PG). Benih harus dihasilkan dari kebun benih yang 

dikelola dengan baik dan dilakukan secara berjenjang.

Benih yang dihasilkan dapat melalui perbanyakan secara 

Konvensional (stek) dan asal Kultur Jaringan 

(laboratorium). Untuk tebu, produksi dan pengelolaan 

benih dilakukan secara berjenjang. Jenjang kebun Benih 

tebu konvensional, meliputi: Kebun Bibit Pokok Utama 

(KBPU), Kebun Bibit Pokok (KBP), Kebun Bibit Nenek 

(KBN), Kebun Bibit Induk (KBI) dan Kebun Bibit Datar 

(KBD). Penyediaan benih secara konvensional 

membutuhkan waktu antara 30 - 40 bulan. Pada TA 

2015 telah dialokasikan kegiatan pembangunan Kebun 

line, pendampingan pengawalan analisis rendemen serta 

monitoring dan evaluasi. 

1. Bongkar Ratoon

Kegiatan bongkar ratoon dilakukan untuk mengganti 

tanaman tebu dengan bibit tebu baru. Hal ini karena 

bibit tebu yang telah mengalami pengeprasan berulang-

ulang akan menyebabkan penurunan rendemen dan 

mempengaruhi hasil gula. Pada TA 2015 telah 

dialokasikan kegiatan bongkar ratoon pada areal seluas 

2.631 Ha dan terealisasi seluas 976 Ha (51,96%).

2. Rawat Ratoon

Rawat ratoon dilakukan apabila sisa tebangan tebu 

masih cukup tinggi dan tingkat produksi tebu masih 

menguntungkan. Keprasan tanaman tebu biasanya 

masih dapat dilakukan sampai tiga kali keprasan Pada TA 

2015 telah dialokasikan kegiatan rawat ratoon pada areal 

seluas 57.061 Ha dan terealisasi seluas 27.055 Ha 

(77,51%).

3. Perluasan Lahan

Untuk meningkatkan produksi tebu dan gula, salah 

satunya dilakukan melalui perluasan areal penanaman 

tebu. Pada TA 2015 telah dialokasikan kegiatan 
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perluasan areal seluas 9.588 Ha dan terealisasi seluas 

7.892 Ha (79,58%).

4. Pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD), Kebun 

Benih Tebu dan Pengawalannya

Benih merupakan komponen teknologi yang sangat 

penting dalam budidaya tanaman karena sangat 

menentukan tingkat produktivitas, dan mutu hasil. 

Penggunaan benih unggul bermutu pada tanaman tebu 

merupakan salah satu faktor penting dan secara 

langsung berdampak positif terhadap produktivitas tebu. 

Oleh karena itu penggunaan benih unggul bermutu 

menjadi keharusan bagi pelaku usaha (petani dan pabrik 

gula/PG). Benih harus dihasilkan dari kebun benih yang 

dikelola dengan baik dan dilakukan secara berjenjang.

Benih yang dihasilkan dapat melalui perbanyakan secara 

Konvensional (stek) dan asal Kultur Jaringan 

(laboratorium). Untuk tebu, produksi dan pengelolaan 

benih dilakukan secara berjenjang. Jenjang kebun Benih 

tebu konvensional, meliputi: Kebun Bibit Pokok Utama 

(KBPU), Kebun Bibit Pokok (KBP), Kebun Bibit Nenek 

(KBN), Kebun Bibit Induk (KBI) dan Kebun Bibit Datar 

(KBD). Penyediaan benih secara konvensional 

membutuhkan waktu antara 30 - 40 bulan. Pada TA 

2015 telah dialokasikan kegiatan pembangunan Kebun 
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sebanyak 2.500 unit dan terealisasi sebanyak 2.101 unit

(84,04%), yang mencakup: traktor, dump truck, truk bak 

kayu, GPS, grab loader, pompa air, harvester, fertilizer 

applicator, handrefractometer, alat pengukur pH tanah, 

dan alat tebang.  

7. Pengembangan Database Tebu Sistem Online

Agar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran 

kegiatan tebu dapat dimonitor secara lebih cepat dan 

data akurat, perlu dibangun database tebu sistem online,

Pada TA 2015, dilaksanakan kegiatan pengembangan 

database tebu sistem online sebanyak 835 unit dan 

terealisasi sebanyak 779 unit (93,29%), mencakup: 

peralatan pendukung sistem online, computer/laptop, 

printer, dan GPS.

8. Fasilitasi Tim Pengawas Taksasi dan Rendemen, 

serta Pengawalan dan Monev Tebu

Taksasi merupakan perkiraan target produksi gula, 

sementara rendemen merupakan tingkat produksi gula 

yang dihasilkan dari tebu. Untuk itu, diperlukan kegiatan 

pendampingan dan pengawalan analisis rendemen tebu 

petani serta monitoringnya. Pada TA 2015 dilaksanakan 

kegiatan fasilitasi Tim Pengawas Taksasi dan Rendemen 

sebanyak 11 paket dan terealisasi sebanyak 9 paket

Bibit Datar (KBD) seluas 2.854 Ha dan terealisasi seluas 

729 Ha (37,18%), rintisan Kebun Benih Tebu (KBT) 

seluas 870 Ha dan terealisasi seluas 362 Ha (74,32%), 

serta pengawalan rintisan Kebun Benih Tebu sebanyak 

21 paket dan terealisasi sebanyak 20 paket.

5. Pendampingan Pekebun dan Penguatan 

Kelembagaan

Pelaksanaan kegiatan di lapangan sangat memerlukan 

pendampingan dari petugas terhadap pekebun. Pada TA 

2015, dilaksanakan kegiatan Tenaga Kontrak 

Pendamping (TKP) dan Petugas Lapangan Pembantu TKP 

(PLP-TKP) sebanyak 553 orang dan terealisasi sebanyak 

547 orang, biaya operasional Tenaga Kontrak 

Pendamping (TKP) dan petugas sebanyak 553 orang dan 

terealisasi sebanyak 547 orang (98,91%), recruitment

TKP dan  petugas sebanyak 8 paket dan terealisasi 

sebanyak 8 paket (100%), pelatihan TKP dan PLP-TKP 

sebanyak 9 paket dan terealisasi sebanyak 9 paket

(100%), serta magang TKP dan PLP-TKP sebanyak 24 

orang dan terealisasi sebanyak 24 orang (100%).

6. Bantuan Peralatan

Peralatan sangat menentukan tingkat keberhasilan 

budidaya tanaman dan penanganan pasca panen. Pada 

TA 2015, dilaksanakan kegiatan bantuan peralatan 
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Rp1.126.682.024.000,- atau 69,61%. Secara ringkas dapat 

dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Kegiatan Pendukung Peningkatan Produksi Gula 

Tahun 2015

VOLUME UNIT VOLUME UNIT  % 
1 6 8  9  11 

1 Bongkar Ratoon 20,306,982 2,631 Ha 8,828,609 43.48 976 Ha  51.96 7 Prov. 31 Kab.

2 Rawat Ratoon 285,650,072 57,061 Ha 122,905,721 43.03 27,055 Ha 77.51 10 Prov. 76 Kab.

3 Perluasan 122,577,946 9,588 Ha 110,304,532 89.99 7,892 Ha 79.58 9 Prov. 35 Kab.

4 Pembangunan KBD 116,105,275 2,854 Ha 47,804,622 41.17 729 Ha 37.18 6 Prov. 37 Kab.

5 Rintisan Kebun Benih Tebu 115,188,000 870 Ha 75,004,600 65.11 362 Ha 74.32 8 Prov. 14 Kab.
6 PENGAWALAN RINTISAN KEBUN 

BENIH TEBU
4,093,771 21 Pkt 2,571,808 62.82 20 Pkt 80.61 7 Prov. 21 Kab.

7 Pemberdayaan Pekebun dan 
Penguatan Kelembagaan

6,989,712 61 Pkt 4,720,876 67.54 55 Pkt 70.53 17 Provinsi

8 Tenaga Kontrak Pendamping (TKP)  
dan Petugas Lapangan Pembantu TKP 
(PLP-TKP)

14,934,615 553 Org 13,443,761 90.02 547 Org 77.31

Operasional Tenaga Kontrak 
Pendamping (TKP) dan Petugas 

13,590,690 553 Org 12,401,604 91.25 547 Org 87.76 15 Provinsi

Rekruitment  Tenaga Kontrak 
Pendamping (TKP) dan Petugas 

    

160,000 8 Pkt 158,671 99.17 8 Pkt 100.00 7 Provinsi

Pelatihan TKP dan PLP-TKP 1,015,925 9 Pkt 841,487 82.83 9 Pkt 96.48 7 Provinsi

Magang TKP dan PLPTKP 168,000 24 Org 42,000 25.00 24 Org 25.00 1 Provinsi
9 Bantuan Peralatan 793,182,500 2,500 Unit 550,186,048 69.36 2,101 Unit 88.22

 Honor Operasional Satuan Kerja 5,500 1  Pkt 5,500 100.00 1  Pkt 100.00  1 Provinsi 
 Traktor 487,920,100 514  Unit 371,965,376 76.23 508  Unit 95.92  14 Provinsi 
 Dump Truck 35,096,000 101 Unit 31,469,636 89.67 96 Unit 94.50 15 Provinsi
 Truck Bak Kayu 20,400,000 60 Unit 19,020,000 93.24 60 Unit 100.00 1 Provinsi
GPS 2,106,000 351 Unit 1,734,939 82.38 313 Unit 96.67 9 Provinsi
 GRAB LOADER 163,750,000 131  Unit 107,446,384 65.62 74  Unit 100.84  10 Provinsi 
 POMPA AIR 7,391,000 514 Unit 4,730,694 64.01 375 Unit 76.75 10 Provinsi
HARVESTER 55,800,000 93 Unit 4,195,306 7.52 7 Unit 12.30 10 Provinsi
FERTILIZER APPLICATOR 10,920,000 105 Unit 7,636,636 69.93 96 Unit 87.38 8 Provinsi
HANDREFRACTOMETER 2,960,000 592 Unit 1,779,884 60.13 568 Unit 94.29 10 Provinsi
ALAT PENGUKUR PH TANAH 4,000 4 Unit 4,000 100.00 4 Unit 100.00 1 Provinsi
ALAT TEBANG 6,630,000 34 Unit 0 0.00 0 Unit 100.00 1 Provinsi
IMPLEMENT TRAKTOR 199,900 1 Pkt 197,692 98.90 1 Pkt 100.00 1 Provinsi

10 Pengembangan Database Tebu 
Sistem Online

7,245,170 835 Unit 6,133,594 84.66 779 Unit 92.28

Pelaksanaan Kegiatan Database 1,738,970 12 Pkt 1,331,794 76.59 12 Pkt 89.56 12 Provinsi
 Peralatan Pendukung Database Tebu 
Sistem Online 

5,506,200 835  Unit 4,801,800 87.21 779  Unit 95.00

Komputer / Laptop 2,760,500 190 Unit 2,568,485 93.04 190 Unit 99.19 9 Provinsi

Printer 456,000 190 Unit 417,557 91.57 190 Unit 100.00 9 Provinsi

 Operasional Hubungan Internet 252,700 113 Unit 203,864 80.67 106 Unit 85.71 7 Provinsi

GPS 1,998,000 333 Unit 1,573,311 78.74 285 Unit 85.09 9 Provinsi

Belanja Barang Non Operasional 34,500 15 Unit 34,500 100.00 15 Unit 100.00 1 Provinsi

Modem 4,500 9 Unit 4,084 90.75 9 Unit 100.00 1 Provinsi
 11  Fasilitasi Tim Pengawas Taksasi dan 

Rendemen 
2,399,752 11  Pkt 1,943,967 81.01 9  Pkt 95.34  9 Provinsi 

 12  Pengawalan dan Monitoring Evaluasi 
tebu 

9,796,342 310  Pkt 7,296,973 74.49 300  Pkt 93.99  15 Provinsi 

TOTAL 1,618,557,634 1,126,682,024

NO KEGIATAN
TARGET REALISASI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

KETERANGANKEUANGAN 
Rp.(000)

FISIK  KEUANGAN 
Rp.(000)  (%) 

FISIK

7 10

Program Ditjen Perkebunan

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2015

(81,82%), serta kegiatan pengawalan untuk monev tebu 

sebanyak 310 paket dan terealisasi 300 paket (96,77%).

9. Penelitian dan pengembangan teknologi

Dalam rangka pencapaian target swasembada gula, pada

aspek penelitian dan pengembangan telah dihasilkan 

bahan tanam/benih sumber, 8 teknologi budidaya, 

varietas, dan rekomendasi kebijakan untuk 

meningkatkan produksi gula nasional.

Program peningkatan produksi tebu dilaksanakan dengan 

biaya APBN pada tahun 2014 sebesar 350 miliar rupiah, dan 

meningkat secara signifikan pada tahun 2015 melalui 

program UPSUS peningkatan produksi tebu menjadi sebesar 

Rp1.618.557.634.000,- Program ini dilaksanakan di 17 dari 

18 provinsi yang menanam tebu, dengan kategori (1) 

Provinsi penghasil gula kristal putih (GKP), yakni Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Sulawesi Selatan, Gorontalo, Lampung, Sumatera Selatan 

dan Sumatera Utara, (2) Provinsi wilayah tebu penghasil gula 

merah tebu, yakni Aceh, Sumatera Barat dan Jambi, kecuali 

Kalimantan Barat, (3) Provinsi wilayah pengembangan baru 

komoditas tebu, yakni Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara 

Timur, Papua, Maluku dan Sulawesi Tenggara. Realisasi 

anggaran UPSUS tebu sampai bulan Desember 2015 sebesar 
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dilihat pada Tabel 9.
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dan Pemeriksa Kebuntingan (PKB) sebanyak 150 orang 

dan terealiasi sebanyak 151 orang (100,67%).

3. Penguatan Kelembagaan Inseminasi Buatan (IB)

Selain faktor kondisi sapi, mutu semen beku, dan 

petugas, diperlukan dukungan sarana dan prasarananya, 

keberhasilan IB juga ditentukan faktor kelembagaan IB. 

Pada TA 2015, dilaksanakan kegiatan penguatan 

kelembagaan Inseminasi Buatan (IB) sebanyak 270 unit 

dan terealisasi sebanyak 243 unit (90%).

4. Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB)

Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik adalah suatu 

cara atau teknik (teknologi) untuk memasukkan mani 

(sperma atau semen) yang telah dicairkan dan telah 

diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan 

ke dalam saluran alat kelamin betina dengan 

menggunakan metode dan alat khusus yang disebut 

‘insemination gun’.  

Melalui IB diharapkan terjadi peningkatan populasi dan 

mutu genetik sapi. Pada TA 2015, dilaksanakan kegiatan

optimalisasi IB sebanyak 2.606.535 dosis dan terealisasi 

sebanyak 932.386 dosis (57,4%). 

3.3.6.5. Upaya Khusus (UPSUS) Daging Sapi dan 

Kerbau

Program upaya khusus yang telah dilakukan pada tahun 

2015 dalam meningkatkan produksi daging dan sapi adalah 

percepatan kelahiran sapi dan kerbau melalui penyerentakan 

birahi, optimasi Inseminasi Buatan (IB), penanganan 

gangguan reproduksi, aplikasi embrio transfer serta 

pengadaan indukan dan bibit.

1. Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting

Pada TA 2015, dilaksanakan kegiatan penguatan 

sapi/kerbau betina bunting pada 195 kelompok dan dan 

terealiasi sebanyak 194 kelompok (99,49%).

2. Peningkatan Kapasitas Petugas IB, PKB dan ATR

Selain mutu semen beku yang digunakan serta kondisi 

sapi, keberhasilan Inseminasi Buatan (IB) sangat 

ditentukan faktor petugas atau pelaksana IB beserta 

sistem IB itu sendiri. Peran aktif inseminator dalam 

memberikan penyuluhan dan sosialisasi sangat 

diharapkan oleh peternak dalam memahami tentang 

Inseminasi Buatan, karena masih banyak peternak yang 

belum paham tentang program tersebut. Pada TA 2015, 

dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas petugas 

Inseminasi Buatan (IB), Asisten Teknis Reproduksi (ATR), 
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diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan 

ke dalam saluran alat kelamin betina dengan 

menggunakan metode dan alat khusus yang disebut 
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Melalui IB diharapkan terjadi peningkatan populasi dan 

mutu genetik sapi. Pada TA 2015, dilaksanakan kegiatan
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sebanyak 932.386 dosis (57,4%). 
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6. Produksi Semen Beku

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Inseminasi 

Buatan (IB) diperlukan produksi semen beku yang 

berkualitas dan dalam jumlah cukup. Pada TA 2015 

dilaksanakan 

kegiatan produksi 

semen beku 

sebanyak 4,8 juta 

dosis dan terealisasi 

3,81 juta dosis 

(79,44%).

7. Penyebaran Pejantan Sapi Potong INKA

Intensifikasi kawin alam (INKA) adalah salah satu cara 

pengembangbiakan ternak sapi potong secara alamiah. 

Metode ini memiliki potensi keberhasilan yang tinggi pula 

karena pada dasarnya sapi memiliki kebebasan hidup di 

alam, sapi dapat mendeteksi betina birahi, dan biaya 

relatif murah. Pada TA 2015 dilaksanakan kegiatan 

penyebaran pejantan sapi potong INKA sebanyak 1.798 

ekor dan terealisasi 2.142 ekor (119,13%).

       Gambar 24 . Proses Inseminasi Buatan di BB IB Singosari 

Malang

5. Sinkronisasi Birahi

Sinkronisasi birahi adalah penyerentakan birahi pada 

beberapa ekor betina. Tujuannya yaitu untuk 

memanipulasi proses reproduksi dari beberapa betina 

sehingga mengalami birahi secara serentak. Manfaat 

sinkronisasi birahi antara lain: menghemat biaya dan

mengurangi waktu menemukan hewan birahi. Pada TA 

2015 dilaksanakan kegiatan sinkronisasi birahi sebanyak 

691.000 ekor dan terealisasi 410.599 ekor (59,42%).
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6. Produksi Semen Beku
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10. Penguatan Puskeswan

Dalam rangka meningkatkan status kesehatan hewan 

nasional dan pengendalian penyakit hewan menular maka 

dibangun Pusat Kesehatan Hewan, disingkat Puskeswan. 

Pada TA 2015 dilaksanakan kegiatan penguatan 

Puskeswan sebanyak 1.232 unit dan terealisasi 1.262 unit 

(102,44%).

11. Pembibitan Sapi/Kerbau

Dalam rangka mendorong peningkatan populasi 

sapi/kerbau, diperlukan bibit sapi/kerbau yang 

berkualitas. Pada TA 2015 dilaksanakan kegiatan 

pembibitan sapi/kerbau sebanyak 56 ekor dan terealisasi 

56 ekor (100%).

Gambar 25. Kunjungan Menteri Pertanian di NTT dan NTB 
meninjau Lokasi Peternakan Sapi

8. Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada 

Sapi/Kerbau dan Penyakit Parasiter

Keberhasilan reproduksi dan penanggulangan penyakit 

parasister akan sangat mendukung peningkatan populasi 

sapi potong. Namun kondisi sapi potong di usaha 

peternakan rakyat, hingga saat ini sering dijumpai 

adanya kasus gangguan reproduksi yang ditandai 

dengan rendahnya fertilitas induk, akibatnya berupa 

penurunan angka kebuntingan dan jumlah kelahiran 

pedet. Pada TA 2015 dilaksanakan kegiatan 

penanggulangan gangguan reproduksi pada sapi/kerbau 

dan penyakit parasiter sebanyak 300.000 dosis dan 

terealisasi 247.032 dosis (82,34%).

9. Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan

Dalam rangka meningkatkan status kesehatan hewan 

nasional dan pengendalian penyakit hewan menular maka 

dibangun lembaga kesehatan hewan, diantaranya Pusat 

Kesehatan Hewan (Puskeswan). Pada TA 2015 

dilaksanakan kegiatan penguatan berupa 

pembangunan/rehab kelembagaan kesehatan hewan 

sebanyak 40 unit dan terealisasi 33 unit (82,5%).
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10. Penguatan Puskeswan

Dalam rangka meningkatkan status kesehatan hewan 

nasional dan pengendalian penyakit hewan menular maka 

dibangun Pusat Kesehatan Hewan, disingkat Puskeswan. 

Pada TA 2015 dilaksanakan kegiatan penguatan 

Puskeswan sebanyak 1.232 unit dan terealisasi 1.262 unit 

(102,44%).

11. Pembibitan Sapi/Kerbau

Dalam rangka mendorong peningkatan populasi 

sapi/kerbau, diperlukan bibit sapi/kerbau yang 

berkualitas. Pada TA 2015 dilaksanakan kegiatan 

pembibitan sapi/kerbau sebanyak 56 ekor dan terealisasi 

56 ekor (100%).

Gambar 25. Kunjungan Menteri Pertanian di NTT dan NTB 
meninjau Lokasi Peternakan Sapi
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(109,68%) dan kelompok peternak seluas 60 ha dan 

terealisasi seluas 68 ha (113,33%).

14. Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan 

Berkualitas

Pakan ternak memiliki peran yang sangat penting 

(berkontribusi sebesar 70 % dari biaya produksi 

peternakan) baik berupa hijauan makanan ternak 

maupun pakan jadi/konsentrat. Kebutuhan pakan secara 

kuantitas terus meningkat, sementara lahan untuk 

hijauan makanan ternak yang tersedia saat ini semakin 

berkurang, oleh karena itu peningkatan kualitas pakan 

penting untuk diupayakan. Pada TA 2015 dilaksanakan 

kegiatan penanaman dan pengembangan tanaman pakan 

berkualitas sebanyak 5,87 juta stek dan terealisasi 5,67 

juta stek (96,59%).

15. Pengembangan Padang Penggembalaan

Padang penggembalaan merupakan tempat 

menggembalakan ternak untuk memenuhi kebutuhan pakan 

dimana pada lokasi ini telah ditanami rumput unggul dan 

hijauan pakan unggul lainnya. Tujuan utama dalam 

pembuatan padang penggembalaan adalah menyediakan 

hijauan makanan ternak yang berkualitas, efisien dan 

12. Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia

Pola integrasi antara tanaman dan ternak atau yang 

sering disebut dengan pertanian terpadu adalah 

memadukan antara kegiatan peternakan dan pertanian. 

Pola ini sangatlah menunjang dalam penyediaan pupuk 

kandang dilahan pertanian, sehingga pola ini sering 

disebut pola peternakan tanpa limbah, karena limbah 

peternakan digunakan untuk pupuk dan limbah pertanian 

untuk makan ternak. Integrasi antara ternak dan 

tanaman haruslah saling melengkapi, mendukung dan 

saling menguntungkan, sehingga dapat mendorong 

peningkatan efisiensi produksi dan meningkatkan 

keuntungan hasil usaha taninya. Pada TA 2015 

dilaksanakan kegiatan pengembangan integrasi tanaman-

ruminansia sebanyak 638 kelompok dan terealisasi 562 

kelompok (83,39%).

13. Pengembangan Hijauan Pakan

Hijauan pakan merupakan makanan pokok sapi/kerbau. 

Diperlukan hijauan pakan yang bermutu dan tersedia 

dalam jumlah cukup. Pada TA 2015 dilaksanakan 

kegiatan pengembangan hijauan pakan yang mencakup 

pada UPT pusat seluas 930 ha dan terealisasi 1.143 ha 

(122,90%), UPTD seluas 640 ha dan terealisasi 702 ha 
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(109,68%) dan kelompok peternak seluas 60 ha dan 

terealisasi seluas 68 ha (113,33%).

14. Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan 

Berkualitas

Pakan ternak memiliki peran yang sangat penting 

(berkontribusi sebesar 70 % dari biaya produksi 

peternakan) baik berupa hijauan makanan ternak 

maupun pakan jadi/konsentrat. Kebutuhan pakan secara 

kuantitas terus meningkat, sementara lahan untuk 

hijauan makanan ternak yang tersedia saat ini semakin 

berkurang, oleh karena itu peningkatan kualitas pakan 

penting untuk diupayakan. Pada TA 2015 dilaksanakan 

kegiatan penanaman dan pengembangan tanaman pakan 

berkualitas sebanyak 5,87 juta stek dan terealisasi 5,67 

juta stek (96,59%).

15. Pengembangan Padang Penggembalaan

Padang penggembalaan merupakan tempat 

menggembalakan ternak untuk memenuhi kebutuhan pakan 

dimana pada lokasi ini telah ditanami rumput unggul dan 

hijauan pakan unggul lainnya. Tujuan utama dalam 

pembuatan padang penggembalaan adalah menyediakan 

hijauan makanan ternak yang berkualitas, efisien dan 
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18. Penelitian dan pengembangan teknologi

Untuk pencapaian swasembada daging sapi, aspek 

penelitian dan pengembangan telah melaksanakan 

penyebaran 22 ekor sapi PO terseleksi diantaranya 2 

ekor pejantan, 16 ekor calon induk dan 4 ekor calon 

pejantan. Disamping itu juga telah dilkembangkan 

teknologi sebanyak 5 buah.

Program UPSUS peningkatan produksi daging sapi/kerbau di 

tahun 2015 ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar

Rp1.483.601.837.113,- dan terealisasi sampai akhir 

Desember 2015 sebesar Rp925.708.735.321,- atau 62,39%. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 10.

tersedia secara kontinyu sepanjang tahun, disamping juga 

sebagai media lokasi intensifikasi kawin alam (INKA). Pada 

TA 2015 dilaksanakan kegiatan pengembangan padang 

penggembalaan seluas 700 ha dan terealisasi 700 ha 

(100%).

16. Pengembangan Pakan Konsentrat Sapi Potong

Pakan ternak sapi/kerbau terbagi dua jenis: hijauan 

pakan dan pakan konsentrat. Fungsi dari pakan 

konsentrat adalah sebagai pakan penguatan. Pada TA 

2015 dilaksanakan kegiatan pengembangan pakan 

konsentrat sapi potong sebanyak 88 kelompok peternak 

dan terealisasi 84 kelompok peternak (95,45%).

17. Fasilitasi RPH

Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan unit untuk 

melaksanakan kegiatan pemotongan hewan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku. Untuk dapat memberikan 

pelayanan secara optimal, RPH harus dilengkapi dengan 

sarana prasarana yang memadai. Pada TA 2015 

dilaksanakan kegiatan fasilitasi Rumah Potong Hewan 

(RPH) sebanyak 23 unit dan terealisasi 23 unit (100%).
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18. Penelitian dan pengembangan teknologi

Untuk pencapaian swasembada daging sapi, aspek 

penelitian dan pengembangan telah melaksanakan 

penyebaran 22 ekor sapi PO terseleksi diantaranya 2 

ekor pejantan, 16 ekor calon induk dan 4 ekor calon 

pejantan. Disamping itu juga telah dilkembangkan 

teknologi sebanyak 5 buah.

Program UPSUS peningkatan produksi daging sapi/kerbau di 

tahun 2015 ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar

Rp1.483.601.837.113,- dan terealisasi sampai akhir 

Desember 2015 sebesar Rp925.708.735.321,- atau 62,39%. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 10.
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Selain kegiatan-kegiatan spesifik teknis sebagaimana telah 

dijelaskan di atas, Kementerian Pertanian juga melaksanakan 

program dan kegiatan dukungan kepada lima komoditas 

pangan pokok tersebut, di mana implementasi kegiatannya 

juga mendukung tercapainya sasaran strategis dan indikator 

kinerja sasaran strategis Kementerian Pertanian, yaitu :

(1) Program Penciptaan Teknologi dan Varietas 

Unggul Berdaya Saing 

Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan 

penciptaan varietas unggul tanaman dan ternak. Pada tahun 

2015, Kementerian 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 26). 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 

Tabel 10. Kegiatan Tahun 2015 dalam rangka Peningkatan 
Produksi Daging Sapi/Kerbau

Target Realisasi Pagu Realisasi

1 Pengembangan Indukan Sapi - -

2 Penguatan Sapi/Kerbau Betina 
Bunting (klp)

195 194            22,859,650,000         22,226,373,517 

4 Penguatan Kelembagaan 
Inseminasi Buatan (IB) 

270 unit 243 unit            13,651,710,000         12,746,785,744 

5 Optimalisasi Inseminasi Buatan 
(IB)

1.625.535 dosis 932.386 dosis            15,017,817,000           9,199,588,125 

6 Sinkronisasi Birahi (GBIB/APBN-P) 691.000 ekor 410.599 ekor

7 Sinkronisasi Birahi (Reguler/APBN) 31.900 ekor 25.396 ekor

9 Penyebaran Pejantan Sapi 
Potong INKA 

1.798 ekor 2.142 ekor            47,942,490,000         42,280,366,561 

Penanggulangan Gangguan 
Reproduksi Pada Sapi/Kerbau dan

Penyakit Parasiter 

11 Penguatan Kelembagaan 
Kesehatan Hewan

40 33

12
Jumlah Puskeswan di seluruh 
Indonesia 40 unit

1262 unit 
(meningkat 33 unit 
dari tahun 2014)

13 Pembibitan Sapi/kerbau (klp) 56 56              9,979,200,000           9,381,420,405 

1 Pengembangan Integrasi 
Tanaman-Ruminansia (klp)

638 562           369,874,940,000        190,892,732,352 

Pengembangan Hijauan Pakan (di 
UPT Pusat dan 
kelompok)(Ha/stek) 

UPT Pusat 930 Ha 1.143

Kelompok 30 Klp/60 Ha 29 Klp/68 Ha

3
Penanaman dan Pengembangan 
Tanaman Pakan Berkualitas (juta 
stek)

5,87 5,67            27,220,585,000         22,039,497,391 

5

Pengembangan Pakan 
Konsentrat Sapi Potong melalui 
UPPR, LPR,UBP, Revitalisasi 
UPP/LP/ PPSK

88 Klp 84 Klp            17,725,040,000         16,083,763,274 

6 Fasilitasi RPH 23 23            39,724,640,000         37,233,788,550 

7 Fasilitasi Kios Daging - -
Penelit ian dan Pengembangan 
teknologi

a. Penyebaran bibit dan pejantan  
Sapi  PO terseleksi 22 ekor 22 ekor 395,840,000                         377,140,660                     

b. Penyediaan Benih Sumber dan 
teknologi 5 teknologi 5 teknologi 3,745,865,113                      3,745,865,113                  

Total 1,483,601,837,113 925,708,735,321

No Kegiatan
Fisik Anggaran

Kegiatan peningkatan populasi

          1,379,499,165 

          354,452,370,000        204,726,328,192 

8 Produksi semen beku 4,80 3,81            35,614,747,000         26,399,493,418 

3
Peningkatan Kapasitas Petugas 
IB, PKB dan ATR 150 orang 151 orang              1,515,695,000 

           393,190                  373,181           110,755,838,000         96,482,053,966 

             8,091,260,000           7,640,598,262 

8

Program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

4 Pengembangan Padang 
Penggembalaan

700 Ha 700 Ha            35,159,210,000         31,980,708,274 

Kegiatan peningkatan produksi

2           369,874,940,000        190,892,732,352 

UPTD 14 Lok /640 Ha 14 Lok /702 Ha

10

Sumber data: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2015
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Selain kegiatan-kegiatan spesifik teknis sebagaimana telah 

dijelaskan di atas, Kementerian Pertanian juga melaksanakan 

program dan kegiatan dukungan kepada lima komoditas 

pangan pokok tersebut, di mana implementasi kegiatannya 

juga mendukung tercapainya sasaran strategis dan indikator 

kinerja sasaran strategis Kementerian Pertanian, yaitu :

(1) Program Penciptaan Teknologi dan Varietas 

Unggul Berdaya Saing 

Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan 

penciptaan varietas unggul tanaman dan ternak. Pada tahun 

2015, Kementerian 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 26). 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 
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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 

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 26. 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 
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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, 

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 
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 
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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, 
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kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2010-

2015 yang dapat terGambarkan dalam frekuensi sertifikasi, 

seperti terlihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Frekuensi Sertifikasi Karantina Hewan dan 
Karantina Tumbuhan Pada Tahun  2010-2015

Sertifikasi
Frekuensi (kali)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Karantina Hewan 324.884 417.975 443.401 413.280 471.868 599.700

Karantina 
Tumbuhan 329.614 341.961 468.492 452.994 556.331 575.830

TOTAL 654.498 759.936 911.893 866.274 1.028.199 1.175.530

Sumber Data: Badan Karantina Pertanian, 2015

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. Tindakan pemusnahan telah dilakukan pada benih/bibit 

tumbuhan sebanyak 40.099 kg, hasil tumbuhan hidup: 

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, 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. 

(2) Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan 

Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 

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 
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kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2010-

2015 yang dapat terGambarkan dalam frekuensi sertifikasi, 

seperti terlihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Frekuensi Sertifikasi Karantina Hewan dan 
Karantina Tumbuhan Pada Tahun  2010-2015

Sertifikasi
Frekuensi (kali)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Karantina Hewan 324.884 417.975 443.401 413.280 471.868 599.700

Karantina 
Tumbuhan 329.614 341.961 468.492 452.994 556.331 575.830

TOTAL 654.498 759.936 911.893 866.274 1.028.199 1.175.530

Sumber Data: Badan Karantina Pertanian, 2015

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. Tindakan pemusnahan telah dilakukan pada benih/bibit 

tumbuhan sebanyak 40.099 kg, hasil tumbuhan hidup: 
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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 12

dan 13 disajikan temuan hama dan penyakit hewan serta 

organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Tabel 12. Temuan Hama dan Penyakit Hewan Karantina 
(HPHK) Asal Luar Negeri Hasil Pemeriksaan 
Karantina Hewan Yang Terdeteksi Positif dan  
Tertangkal Tahun 2015 

No Temuan HPHK Media 
Pembawa 
(Komoditi)

Negara Asal/ 
Antar Area

UPT 
Pemasukan 

1 Anaplasmosis Sapi perah Australia BBKP Soetta
2 Theileriosis Sapi perah Australia BBKP Soetta
3 Babesiosis Sapi perah Australia BBKP Soetta
4 Paratuberculosis Sapi perah Australia BBKP Soetta
5 Infectious  Bovine 

Rinotrakheitis 
Sapi perah Australia BBKP Soetta

6 Bovine Viral Diarhea Sapi perah Australia BBKP Soetta, 
BKP Kls. I 
Bandar 
Lampung, SKP 
Cilacap

7 Brucellosis Sapi Australia BBKP Tj. Priok, 
BKP Kls. I 
Bandar 
Lampung 

Sapi perah BKP Kls. I 
Bandar 
Lampung (via 
BBKP Soeta) 

8 Enzootic Bovine 
Leukosis 

Sapi perah Australia BBKP Soetta

Sumber: Badan Karantina Pertanian, 2015
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Tabel 13. Temuan  Organisme  Penggangu  Tumbuhan  
Karantina (OPTK) Asal  Luar Negeri Hasil 
Pemeriksaan Karantina Tumbuhan Yang 
Terdeteksi Positif  dan Tertangkal Tahun 2015 

No Temuan OPTK Media Pembawa 
(Komoditi)

Negara Asal/ 
Antar Area

UPT 
Pemasukan 

1 Peronospora manshurica   Kedele Malaysia, Amerika 
Serikat

BKP Batam 

2 Pseudomonas syringae pv. 
syringae

Buah Raspberry Belanda BBKP Soetta 
Tepung Kanola Australia
Benih Tomat India
Benih Semangka India
Benih Tembakau Amerika 
Chaism Denmark BBKP Tanjung 

Priok Baby Pak Choy Jepang 
3 Clavibacter michiganensis pv 

michiganensis
Benih Semangka, 
Benih Tomat

India BBKP Soetta 

4 Strawbery latent ring spot 
nepvirus (SLRSV)

Bibit Lilium Belanda BBKP Tj Priok 

5 Bulkholderia glumae   Benih padi/ Filipina BBKP Soekarno 
Hatta 

Cina 
6 T. tritici   Gandum Biji Moldova, Ukraina BBKP Surabaya, 

BKP Cilegon
7 T. laevis Gandum Biji Ukraina BBKP Surabaya, 

BKP Cilegon

8 Aphelenchoides berseyi Benih Padi China BBKP Soetta, 
BBKP Surabaya

9 Aphelenchoides fragraria Bibit Strawberry, 
Lilium

Belanda BBKP Soetta

10 Prostephanus truncatus Tepung Pati Jagung Amerika Serikat BBKP Surabaya

11 Botrytis cinerea (anamorph 
Botryotinia fuckeliana)

Lilium Belanda BBKP Soetta

12 Pratylenchus vulnus Lilium Belanda BBKP Soetta
13 Pseudomonas viridiflava Chinese cabbage Korea Selatan BBKP Soetta

14 Erwinia carotovora pv. 
atroseptica (Pectobacterium 
atrosepticum)

Kedelai Canada via Japan BBKP Soetta

15 Prunus necrotic ringspot 
ilarvirus (PNRSV)

Mawar USA BBKP Soetta

Sumber: Badan Karantina Pertanian, 2015
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Dukungan dan realisasi anggaran dalam fasilitasi kegiatan 

penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan 

Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian 

Tahun 2015

No Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Fasilitasi dan 
pengembangan 
kelembagaan petani

19.788.791.000 17.914.047.105 90,53

2 Fasilitasi bagi 
kelembagaan penyuluhan

133.574.020.000 123.538.830.992 92,49

3. Fasilitasi bagi ketenagaan 
penyuluhan

496.862.329.000 473.040.797.678 95,21

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

48.940.419.000 45.651.242.930 93,28

5. Fasilitasi bagi SDM
pertanian yang mengikuti 
sertifikasi profesi

16.889.650.000 15.258.641.685 90,34

6. Fasilitasi bagi aparatur 
dan non aparatur yang 
ditingkatkan 
kompetensinya melalui 
diklat

65.887.647.000 61.652.903.640 93,57

JUMLAH 781.942.856.000 737.056.464.030 94,26
Sumber data: Badan PPSDMP, Tahun 2015

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 

(3) Program Penyuluhan dan Pengembangan 

Sumberdaya Manusia Pertanian

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 14.

Tabel 14. Indikator Sasaran Program/Kegiatan Peningkatan 
Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
Tahun 2015

No. Indikator Sasaran Program Target Realisasi %
Capaian

1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat 
kapasitasnya (unit)

17.808 17.808 100,00%

2. Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya 
(unit)

4.132 4.132 100,00%

3. Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat 
kinerjanya (orang)

48.608 48.608 100,00%

4. Jumlah SDM  lulusan pendidikan tinggi dan 
pendidikan menengah pertanian yang 
memenuhi standar kompetensi kerja (orang)

5.065 5.379 106,19%

- Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang 
memenuhi standar kompetensi kerja (orang)

565 515 91,15%

- Jumlah SDM lulusan pendidikan menengah 
pertanian  yang  memenuhi standar 
kompetensi kerja ( (orang)

4.500 4.864 108,09%

5. Jumlah SDM Pertanian yang tersertifikasi 
profesi bidang pertanian (orang)

2.475 3.367 136,04%

6. Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian 
yang meningkat kompetensi kerjanya (orang) 

25.760 25.108 97,47%

- Jumlah aparatur pertanian yang meningkat 
kompetensi kerjanya (orang)

15.080 11.822 78,39%

- Jumlah non aparatur pertanian yang 
meningkat kompetensi kerjanya (orang)

10.680 13.286 124,40%

Sumber data: Badan PPSDMP, Tahun 2015



Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2015 147

Dukungan dan realisasi anggaran dalam fasilitasi kegiatan 

penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan 

Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian 

Tahun 2015

No Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Fasilitasi dan 
pengembangan 
kelembagaan petani

19.788.791.000 17.914.047.105 90,53

2 Fasilitasi bagi 
kelembagaan penyuluhan

133.574.020.000 123.538.830.992 92,49

3. Fasilitasi bagi ketenagaan 
penyuluhan

496.862.329.000 473.040.797.678 95,21

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

48.940.419.000 45.651.242.930 93,28

5. Fasilitasi bagi SDM
pertanian yang mengikuti 
sertifikasi profesi

16.889.650.000 15.258.641.685 90,34

6. Fasilitasi bagi aparatur 
dan non aparatur yang 
ditingkatkan 
kompetensinya melalui 
diklat

65.887.647.000 61.652.903.640 93,57

JUMLAH 781.942.856.000 737.056.464.030 94,26
Sumber data: Badan PPSDMP, Tahun 2015

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 
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Tabel 16. Pengawalan dan Pendampingan di Sentra Produksi

Sentra Jumlah 
WKPP

Penyuluh
(org)

THL-TB 
PP (org)

BP3K 
(unit)

1. Padi 14.640 15.501 12.468 3.192

2. Jagung 2.640 2.795 2.248 576

3. Kedelai 1.920 2.033 1.635 419

4. Tebu 1.680 1.779 1.431 366

5. Sapi/kerbau 960 1.017 817 208

6. Bawang merah 
dan aneka cabai

2.160 2.287 1.840 471

Total 24.000 25.412 20.439 5.232

         Sumber data: Badan PPSDMP, Tahun 2015

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 

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 penyuluhan, pendidikan dan 

pelatihan, serta pengawalan dan pendampingan mahasiswa 

yang 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 rembug 
tani. Kegiatan ini bertujuan untuk 
menumbuhkembangkan keswadayaan dan kemampuan 
agribisnis petani dalam  upaya  meningkatkan  produksi  
dan  produktivitas  padi,  jagung, dan kedelai dan 
komoditas strategis lainnya. 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 16.
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Tabel 16. Pengawalan dan Pendampingan di Sentra Produksi

Sentra Jumlah 
WKPP

Penyuluh
(org)

THL-TB 
PP (org)

BP3K 
(unit)

1. Padi 14.640 15.501 12.468 3.192

2. Jagung 2.640 2.795 2.248 576

3. Kedelai 1.920 2.033 1.635 419

4. Tebu 1.680 1.779 1.431 366

5. Sapi/kerbau 960 1.017 817 208

6. Bawang merah 
dan aneka cabai

2.160 2.287 1.840 471

Total 24.000 25.412 20.439 5.232

         Sumber data: Badan PPSDMP, Tahun 2015

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 
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swasembada pangan dan peningkatan produksi komoditas 

strategis nasional. Dampak upaya khusus terhadap kinerja 

produksi komoditas strategis tersebut diilustrasikan pada 

Gambar 27.

Gambar 27.  Dampak Upsus terhadap produksi komoditas 
strategis

Kebijakan Upsus yang dikeluarkan Kementerian Pertanian 

telah mampu meningkatkan produksi 4 (empat) komoditas 

strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, serta daging sapi dan 

kerbau. Kebijakan Upsus belum berdampak langsung 

terhadap peningkatan produksi gula tebu, mengingat upaya 

khusus yang dilakukan tahun 2015 baru akan dirasakan 

manfaatnya pada tahun berikutnya. Fakta menarik yang 

ditemukan pada Gambar 27 diatas adalah kebijakan pangan 

yang dikeluarkan pemerintah pada tahun berjalan akan 

penyebaran 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. 

3.3.6.6 Dampak Upaya Khusus Bagi Kinerja Tahun 

2015.

Pelaksanaan program upaya khusus ditujukan untuk 

meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian tahun 2015. 

Berbagai program upaya khusus yang telah diterapkan 

tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan dalam meningkatkan produksi komoditas strategis 

nasional, khususnya produksi padi, jagung, kedelai, gula 

tebu serta daging sapi dan kerbau sebagai indikator kinerja 

sasaran strategis Menteri Pertanian dalam mewujudkan 
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swasembada pangan dan peningkatan produksi komoditas 

strategis nasional. Dampak upaya khusus terhadap kinerja 

produksi komoditas strategis tersebut diilustrasikan pada 

Gambar 27.

Gambar 27.  Dampak Upsus terhadap produksi komoditas 
strategis

Kebijakan Upsus yang dikeluarkan Kementerian Pertanian 

telah mampu meningkatkan produksi 4 (empat) komoditas 

strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, serta daging sapi dan 

kerbau. Kebijakan Upsus belum berdampak langsung 

terhadap peningkatan produksi gula tebu, mengingat upaya 

khusus yang dilakukan tahun 2015 baru akan dirasakan 

manfaatnya pada tahun berikutnya. Fakta menarik yang 

ditemukan pada Gambar 27 diatas adalah kebijakan pangan 

yang dikeluarkan pemerintah pada tahun berjalan akan 
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Gambar 28. Perbandingan pertumbuhan produksi 
komoditas strategis

Komoditas padi mengalami pertumbuhan produksi sebesar 

5,85% dibanding tahun sebelumnya, komoditas jagung 

mengalami pertumbuhan produksi sebesar 4,34%, komoditas 

kedelai mengalami pertumbuhan produksi sebesar 2,93%, 

komoditas gula tebu mengalami penurunan sebesar 3,19%

serta komoditas daging sapi dan kerbau mengalami 

peningkatan sebesar 4,26%. Sebagian besar komoditas 

strategis ini mengalami pertumbuhan produksi dan 

pertumbuhan yang terjadi  merupakan pertumbuhan 

produksi terbesar dibanding rata-rata pertumbuhan produksi 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 kecuali untuk 

pertumbuhan produksi gula tebu yang mengalami 

pertumbuhan produksi dibawah rata-rata pertumbuhan 

produksi tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bahkan 

cenderung mengalami penurunan. Dampak yang signifikan 

mampu secara langsung memberikan pertumbuhan yang 

signifikan terhadap produksi pangan tahun tersebut hingga 

satu tahun berikutnya. Pasca diterapkannya Instruksi 

Presiden nomor 5 tahun 2011 tentang pengamanan produksi 

beras nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim, 

maka produksi padi tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami 

peningkatan produksi dibanding tahun sebelumnya. Hal yang 

sama berulang ketika pemerintah menerapkan Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/02/2015 

tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan 

Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program 

Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun 

Anggaran 2015 serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

14.1/Permentan/RC.220/4/2015 tentang pedoman upaya 

khusus percepatan swasembada pangan dan peningkatan 

produksi komoditas strategis melalui anggaran pendapatan 

dan belanja negara perubahan tahun anggaran 2015, 

dimana terjadi peningkatan produksi padi, jagung, kedelai,

gula tebu serta daging sapi dan kerbau pada tahun yang 

sama. Perbandingan pertumbuhan produksi komoditas 

strategis sebelum dan sesudah adanya Program Upsus dapat 

dilihat pada Gambar 28.



Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2015 153

Gambar 28. Perbandingan pertumbuhan produksi 
komoditas strategis

Komoditas padi mengalami pertumbuhan produksi sebesar 

5,85% dibanding tahun sebelumnya, komoditas jagung 

mengalami pertumbuhan produksi sebesar 4,34%, komoditas 

kedelai mengalami pertumbuhan produksi sebesar 2,93%, 

komoditas gula tebu mengalami penurunan sebesar 3,19%

serta komoditas daging sapi dan kerbau mengalami 

peningkatan sebesar 4,26%. Sebagian besar komoditas 

strategis ini mengalami pertumbuhan produksi dan 

pertumbuhan yang terjadi  merupakan pertumbuhan 

produksi terbesar dibanding rata-rata pertumbuhan produksi 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 kecuali untuk 

pertumbuhan produksi gula tebu yang mengalami 

pertumbuhan produksi dibawah rata-rata pertumbuhan 

produksi tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bahkan 

cenderung mengalami penurunan. Dampak yang signifikan 
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Tabel 17. Perkembangan Skor PPH Tahun 2011 – 2015.

Uraian
2011 2012 2013 2014 2015

T R T R T R T R T R

Skor Pola Pangan 
Harapan (PPH) 88,1 85,6 89,8 83,5 91.5 81,4 82.5 83,4 84.1 85,2

Sumber:  Susenas 2011-2015 BPS, diolah dan dijustifikasi dengan 
pendekatan pengeluaran. oleh BKP

Keterangan : Target berdasarkan Renstra Revisi BKP 2010 – 2014 dan Renstra 
BKP 2015 – 2019

Kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor 

PPH tahun 2011-2015 berfluktuatif antar tahun. Tahun 2011-

2013 mengalami penurunan dari 85,6 menjadi 81,4, dan 

kembali meningkat menjadi 85,2 pada tahun 2015. Realisasi 

capaian skor PPH di tahun 2011-2013 mempunyai 

kesenjangan yang cukup besar dengan target yang 

ditetapkan. Kesenjangan tersebut sebagai akibat : (1) oreksi 

data beberapa komoditas ikan, sayur, dan buah dalam 

Susenas dengan mengikuti tren pengeluaran yang meningkat 

pada komoditas tersebut, dan (2) adanya perubahan struktur 

penduduk Indonesia ke arah yang lebih tua, sehingga 

menyebabkan kebutuhan rata-rata kalori penduduk juga 

meningkat. Adanya kesenjangan tersebut telah dievaluasi 

dengan reviu target sasaran merujuk pada Widyakarya 

Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012 yaitu 

merekomendasikan pencapaian target skor PPH sebesar 95 

menjadi target capaian tahun 2025 yang sebelumnya, sesuai 

Perpres 22 tahun 2009 dijadikan target capaian tahun 2015. 

terjadi pada komoditas padi serta daging sapi dan kerbau, 

dimana tahun sebelumnya (2013 ke 2014) kedua komoditas 

ini mengalami penurunan produksi, masing-masing sebesar 

0,61% untuk padi dan 1,81% untuk daging sapi dan kerbau.

Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan program Upsus untuk komoditas strategis telah 

mampu mendongkrak kinerja produksi padi, jagung, kedelai 

serta daging sapi dan kerbau, dimana pertumbuhan produksi 

keempat komoditas tersebut lebih tinggi dari rata-rata 

pertumbuhan produksi tahun 2010 hingga tahun 2014. 

Pelaksanaan program Upsus gula TA 2015 perlu ditingkatkan 

untuk mempercepat pertumbuhan dan peningkatan produksi 

gula tebu.

3.4 Evaluasi Pencapaian Peningkatan Diversifikasi 

Pangan

Salah satu indikator pencapaian pemenuhan konsumsi 

pangan secara kualitatif adalah melalui pencapaian skor PPH.

Konsumsi pangan yang ideal diGambarkan dengan skor PPH 

100. Perkembangan skor PPH yang menggambarkan situasi 

konsumsi pangan 2011-2015 ditunjukkan dalam Tabel 17.
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Tabel 17. Perkembangan Skor PPH Tahun 2011 – 2015.

Uraian
2011 2012 2013 2014 2015

T R T R T R T R T R

Skor Pola Pangan 
Harapan (PPH) 88,1 85,6 89,8 83,5 91.5 81,4 82.5 83,4 84.1 85,2

Sumber:  Susenas 2011-2015 BPS, diolah dan dijustifikasi dengan 
pendekatan pengeluaran. oleh BKP

Keterangan : Target berdasarkan Renstra Revisi BKP 2010 – 2014 dan Renstra 
BKP 2015 – 2019

Kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor 

PPH tahun 2011-2015 berfluktuatif antar tahun. Tahun 2011-

2013 mengalami penurunan dari 85,6 menjadi 81,4, dan 

kembali meningkat menjadi 85,2 pada tahun 2015. Realisasi 

capaian skor PPH di tahun 2011-2013 mempunyai 

kesenjangan yang cukup besar dengan target yang 

ditetapkan. Kesenjangan tersebut sebagai akibat : (1) oreksi 

data beberapa komoditas ikan, sayur, dan buah dalam 

Susenas dengan mengikuti tren pengeluaran yang meningkat 

pada komoditas tersebut, dan (2) adanya perubahan struktur 

penduduk Indonesia ke arah yang lebih tua, sehingga 

menyebabkan kebutuhan rata-rata kalori penduduk juga 

meningkat. Adanya kesenjangan tersebut telah dievaluasi 

dengan reviu target sasaran merujuk pada Widyakarya 

Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012 yaitu 

merekomendasikan pencapaian target skor PPH sebesar 95 

menjadi target capaian tahun 2025 yang sebelumnya, sesuai 

Perpres 22 tahun 2009 dijadikan target capaian tahun 2015. 
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kecukupan protein yang direkomendasikan WNPG VIII tahun 

2004 sebesar 52 gram/kapita/hari. 

Konsumsi energi per kelompok pangan belum mencapai 

kondisi ideal, yang ditandai dengan masih tingginya 

konsumsi padi-padian terutama beras dan masih rendahnya 

konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan 

buah. Perkembangan Konsumsi Energi penduduk Indonesia 

Tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk 
Indonesia Tahun 2011-2015

Kelompok Bahan Pangan
Energi (kkal/kap/hari)

2011 2012 2013 2014 2015
I.    Padi-padian 1223 1155 1164 1164 1253
      a.  Beras 985 940 934 931 945
      b.  Jagung 12 15 13 12 12
      c.  Terigu 225 200 217 221 296
II.   Umbi-umbian 54 41 39 38 48
      a.  Singkong 34 25 22 21 25
      b.  Ubi jalar 11 9 9 10 14
      c.  Kentang 2 2 2 2 4
      d.  Sagu 5 4 4 4 5
      e.  Umbi lainnya 2 1 1 1 2
III.   Pangan Hewani 186 183 174 183 201
      a.  Daging ruminansia 17 29 14 14 12
      b.  Daging unggas 44 40 42 46 61
      c.  Telur 30 29 28 28 27
      d.  Susu 32 25 32 33 39
      e.  Ikan 63 59 59 62 62
IV.  Minyak dan Lemak 232 241 233 243 257
      a.  Minyak kelapa 41 28 29 23 8
      b.  Minyak sawit 185 210 200 216 248
      c.  Minyak lainnya 6 3 4 4 0

Dengan demikian, telah dilakukan penghitungan ulang 

terhadap target pencapaian kualitas konsumsi pangan 

dengan baseline data tahun 2013 (skor PPH sebesar 81,4),

menghasilkan target skor PPH 82,5 tahun 2014, dan 84,1 

tahun 2015.  Setelah dilakukan perubahan terhadap target 

skor PPH tersebut, capaian kualitas konsumsi pada tahun 

2014 dan 2015 telah melebihi target yang ditetapkan, 

bahkan persentase pencapaian skor PPH cenderung 

meningkat dari tahun 2014 yaitu sebesar 101,1%, menjadi 

101,3% pada tahun 2015. 

Konsumsi energi per kapita per hari pada tahun 2011-2013 

mengalami penurunan dari 2.047,8 kkal/kap/hari menjadi 

1.931 kkal/kap/hari, dan kembali meningkat menjadi 2.098 

kkal/kap/hari pada tahun 2015. Capaian tingkat konsumsi 

energi pada periode 2011 - 2015 masih dalam batas normal,

dengan kisaran di atas 90% AKE (Widyakarya Nasional 

Pangan dan Gizi/WNPG VIII tahun 2004 : AKE = 2000 

kkal/kap/hari). Pada tahun 2015, terjadi peningkatan 

konsumsi energi untuk kelompok pangan padi-padian. 

Peningkatan ini disumbang oleh peningkatan konsumsi beras 

dan terigu. 

Sementara itu, konsumsi protein selama kurun waktu 2011 -

2015 dari 59,1 gram/kapita/hari menjadi 56,6 

gram/kapita/hari, target tersebut sudah melebihi angka 
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kecukupan protein yang direkomendasikan WNPG VIII tahun 

2004 sebesar 52 gram/kapita/hari. 

Konsumsi energi per kelompok pangan belum mencapai 

kondisi ideal, yang ditandai dengan masih tingginya 

konsumsi padi-padian terutama beras dan masih rendahnya 

konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan 

buah. Perkembangan Konsumsi Energi penduduk Indonesia 

Tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk 
Indonesia Tahun 2011-2015

Kelompok Bahan Pangan
Energi (kkal/kap/hari)

2011 2012 2013 2014 2015
I.    Padi-padian 1223 1155 1164 1164 1253
      a.  Beras 985 940 934 931 945
      b.  Jagung 12 15 13 12 12
      c.  Terigu 225 200 217 221 296
II.   Umbi-umbian 54 41 39 38 48
      a.  Singkong 34 25 22 21 25
      b.  Ubi jalar 11 9 9 10 14
      c.  Kentang 2 2 2 2 4
      d.  Sagu 5 4 4 4 5
      e.  Umbi lainnya 2 1 1 1 2
III.   Pangan Hewani 186 183 174 183 201
      a.  Daging ruminansia 17 29 14 14 12
      b.  Daging unggas 44 40 42 46 61
      c.  Telur 30 29 28 28 27
      d.  Susu 32 25 32 33 39
      e.  Ikan 63 59 59 62 62
IV.  Minyak dan Lemak 232 241 233 243 257
      a.  Minyak kelapa 41 28 29 23 8
      b.  Minyak sawit 185 210 200 216 248
      c.  Minyak lainnya 6 3 4 4 0
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karbohidrat berbasis sumberdaya lokal; 3) Peningkatan 

konsumsi melalui penyediaan sayuran, buah, pangan hewani, 

kacang-kacangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh 

anggota keluarga. Upaya di atas merupakan daya ungkit 

yang cukup besar untuk dapat meningkatkan skor PPH.

Kualitas konsumsi pangan yang lebih baik dapat dicapai 

dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan 

hewani, kacang-kacangan, serta sayur dan buah. Meskipun 

kecenderungan konsumsi beras mengalami penurunan, 

namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi 

dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan 

jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih 

tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi pangan penduduk 

masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang 

dianjurkan. Untuk itu di masa mendatang pola konsumsi 

pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan 

Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman.

Belum tercapainya keberagaman dan keseimbangan 

konsumsi pangan masyarakat ditunjukkan dari konsumsi 

sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan, serta 

umbi-umbian yang masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh 

berbagai faktor antara lain: (a) masih rendahnya daya beli 

masyarakat, rendahnya pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi 

Kelompok Bahan Pangan
Energi (kkal/kap/hari)

2011 2012 2013 2014 2015
V.   Buah/biji berminyak 47 43 39 38 44
      a.  Kelapa 39 37 32 32 39
      b.  Kemiri 8 6 7 7 5
VI.  Kacang-kacangan 61 59 58 57 57
      a.  Kedelai 51 49 49 48 53
      b.  Kacang tanah 6 6 6 5 4
      c.  Kacang hijau 3 3 2 2 0
      d.  Kacang lain 1 2 1 1 0
VII. Gula 105 91 93 90 102
      a.  Gula pasir 95 84 86 83 92
      b.  Gula merah 10 7 7 7 10
VIII. Sayuran dan buah 104 100 96 101 99
      a.  Sayur 55 54 51 54 49
      b.  Buah 49 46 45 47 50
IX.  Lain-lain 36 32 35 36 38
      a.  Minuman 27 24 27 27 33
      b.  Bumbu-bumbuan 9 8 8 8 5
Total Energi 2048 1944 1930 1949 2098
Tingkat Konsumsi Energi 
(TKE) 102,4 97,2 96,5 97,5 104,9
Skor PPH 85,6 83,5 81,4 83,4 85,2
Sumber data: Susenas, diolah BKP, 2015

Untuk mempercepat terwujudnya konsumsi pangan 

masyarakat menuju beragam dan bergizi seimbang masih 

diperlukan upaya: 1) Peningkatan pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan 

Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui

Komunikasi, Informasi, Edukasi – KIE (penyusunan KIT dan 

Modul Penyuluhan di tingkat lapangan, Lomba Cipta Menu, 

serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan 

elektronik); 2) Upaya penurunan konsumsi beras dilakukan 

dengan meningkatkan produksi serta konsumsi pangan 



Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2015 159

karbohidrat berbasis sumberdaya lokal; 3) Peningkatan 

konsumsi melalui penyediaan sayuran, buah, pangan hewani, 

kacang-kacangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh 

anggota keluarga. Upaya di atas merupakan daya ungkit 

yang cukup besar untuk dapat meningkatkan skor PPH.

Kualitas konsumsi pangan yang lebih baik dapat dicapai 

dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan 

hewani, kacang-kacangan, serta sayur dan buah. Meskipun 

kecenderungan konsumsi beras mengalami penurunan, 

namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi 

dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan 

jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih 

tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi pangan penduduk 

masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang 

dianjurkan. Untuk itu di masa mendatang pola konsumsi 

pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan 

Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman.

Belum tercapainya keberagaman dan keseimbangan 

konsumsi pangan masyarakat ditunjukkan dari konsumsi 

sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan, serta 

umbi-umbian yang masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh 

berbagai faktor antara lain: (a) masih rendahnya daya beli 

masyarakat, rendahnya pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi 
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kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan 

pekarangan dan 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 juga 

didukung pemerintah daerah dalam kegiatan One Day No 

Rice maupun kudapan dalam pertemuan.

Ke depan pencapaian skor PPH perlu introduksi komponen 

kegiatan di dalam dan di luar lahan pekarangan untuk 

pengembangan umbi-umbian. Upaya selanjutnya untuk 

meningkatkan skor PPH di masyarakat diperlukan 

ketersediaan produk pangan pokok lokal seperti umbi-

umbian yang memadai, dan pengelolaan distribusi yang baik, 

sehingga harga di pasar dapat ditekan. Untuk itu diperlukan 

pengembangan usaha pengolahan pangan pokok lokal 

lainnya dengan nilai ekonomis yang memadai. Selain itu 

kegiatan penumbuhan usaha pengolahan pangan berbasis 

tepung-tepungan sudah dapat tercapai secara berkelanjutan, 

karena kelompok sudah termotivasi dan mempunyai 

kemampuan kerja sama usaha kelompok yang didukung 

kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L).

Selain itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang 

seimbang, dan masih adanya keterbatasan aksesibilitas 

terhadap pangan; (b) kurang berkembangnya teknologi 

untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan 

terutama pangan lokal non beras dan non terigu; (c) 

produksi umbi-umbian masih belum stabil, sehingga 

mempengaruhi harga umbi-umbian di pasar; (d) keterlibatan 

swasta dan pemerintah dalam pengolahan pangan 

lokal/umbi-umbian (seperti tepung-tepungan, 

berasan/butiran, dan lain-lain) belum memasuki tahap 

industrialisasi (scaling up production), sehingga harga 

pangan lokal sumber karbohidrat masih tinggi di tingkat 

pasaran dan masyarakat belum mampu mengaksesnya; (e) 

teknologi penyimpanan pangan lokal/umbi-umbian dalam 

jangka waktu yang panjang belum banyak dan belum 

tersosialisasikan ke masyarakat; (f) berbagai produk olahan 

pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat 

dan masih dianggap sebagai pangan inferior; dan (g) belum 

optimalnya kerjasama antar kementerian/lembaga serta 

lemahnya partisipasi masyarakat.

Pencapaian skor PPH merupakan kegiatan lintas sektor yang 

dipengaruhi oleh kinerja berbagai unit kerja/instansi lain. 

Pada tahun 2015, Kementerian Pertanian melalui program 

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

telah mengalokasikan kegiatan berupa: (a) Pemberdayaan 
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kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan 

pekarangan dan 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 juga 

didukung pemerintah daerah dalam kegiatan One Day No 

Rice maupun kudapan dalam pertemuan.

Ke depan pencapaian skor PPH perlu introduksi komponen 

kegiatan di dalam dan di luar lahan pekarangan untuk 

pengembangan umbi-umbian. Upaya selanjutnya untuk 

meningkatkan skor PPH di masyarakat diperlukan 

ketersediaan produk pangan pokok lokal seperti umbi-

umbian yang memadai, dan pengelolaan distribusi yang baik, 

sehingga harga di pasar dapat ditekan. Untuk itu diperlukan 

pengembangan usaha pengolahan pangan pokok lokal 

lainnya dengan nilai ekonomis yang memadai. Selain itu 

kegiatan penumbuhan usaha pengolahan pangan berbasis 

tepung-tepungan sudah dapat tercapai secara berkelanjutan, 

karena kelompok sudah termotivasi dan mempunyai 

kemampuan kerja sama usaha kelompok yang didukung 

kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L).

Selain itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang 
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volume impor produk pertanian utama substitusi impor.

Pencapaian kinerja masing-masing indikator diuraikan pada 

sub bab berikut.

3.5.1 Pertumbuhan Volume Ekspor Produk Pertanian 

Utama

Volume ekspor produk pertanian utama terdiri dari volume 

ekspor 10 (sepuluh) komoditas utama, yaitu kelapa, kelapa 

sawit, kopi, kakao, pala, teh, cengkeh, manggis, mangga dan 

nenas (segar). Pertumbuhan volume ekspor diukur dalam 

persentase dengan membandingkan volume ekspor tahun 

berjalan dengan volume ekspor tahun sebelumnya.

Pertumbuhan volume ekspor produk pertanian utama 

disajikan pada Gambar 29.

Gambar 29. Pertumbuhan volume ekspor produk 
Pertanian utama 5 (lima) tahun terakhir

Target kinerja pertumbuhan volume ekspor produk pertanian 

utama tahun 2015 adalah sebesar 10%, dimana realisasi 

Pertanian juga telah mengembangkan model Bioindustri 

Sagu dan jagung untuk mendukung Kemandirian Pangan.

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran startegis 

peningkatan diversifikasi pangan, pada Tahun 2015 

Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran senilai 

Rp110.693.395.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 

Desember 2015 senilai Rp106.564.321.900,- atau capaiannya 

sebesar 96,27%. Anggaran tersebut terbagi pada kegiatan 

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

berbasis Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Sosialisasi 

dan Promosi P2KP sejak usia dini pada SD/MI dan pada 

masyarakat umum, membangun Model Pengembangan 

Pangan Pokok Lokal (MP3L), serta pengembangan model 

bioindustri sagu dan jagung.

3.5 Evaluasi Pencapaian Peningkatan Komoditas 

Bernilai Tambah, Berdaya Saing Dalam

Memenuhi Pasar Ekspor dan Substitusi Impor

Sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015 yang 

juga sangat penting adalah peningkatan komoditas bernilai 

tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan 

substitusi impor. Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) 

indikator kinerja sasaran strategis, yaitu pertumbuhan 

volume ekspor produk pertanian utama serta pertumbuhan 
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volume impor produk pertanian utama substitusi impor.

Pencapaian kinerja masing-masing indikator diuraikan pada 

sub bab berikut.

3.5.1 Pertumbuhan Volume Ekspor Produk Pertanian 

Utama

Volume ekspor produk pertanian utama terdiri dari volume 

ekspor 10 (sepuluh) komoditas utama, yaitu kelapa, kelapa 

sawit, kopi, kakao, pala, teh, cengkeh, manggis, mangga dan 

nenas (segar). Pertumbuhan volume ekspor diukur dalam 

persentase dengan membandingkan volume ekspor tahun 

berjalan dengan volume ekspor tahun sebelumnya.

Pertumbuhan volume ekspor produk pertanian utama 

disajikan pada Gambar 29.

Gambar 29. Pertumbuhan volume ekspor produk 
Pertanian utama 5 (lima) tahun terakhir

Target kinerja pertumbuhan volume ekspor produk pertanian 

utama tahun 2015 adalah sebesar 10%, dimana realisasi 
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Volume ekspor tertinggi tahun 2015 masih didominasi oleh 

kelapa sawit dengan pertumbuhan ekspor yang meningkat 

setiap tahunnya. Volume ekspor manggis, mangga dan 

nenas walaupun belum menunjukkan angka yang tinggi 

namun menunjukkan peningkatan volume ekspor setiap 

tahunnya yang cukup nyata. Peluang ekspor ke Jepang, New 

Zealand dan China serta beberapa negara lainnya masih 

terbuka lebar untuk dapat dimanfaatkan. 

Terkait ekspor manggis ke China, sejak tanggal 8 Februari 

2013 Pemerintah China secara resmi telah menghentikan 

sementara impor manggis dari Indonesia (suspended)

karena terindikasi kandungan cadmium yang melebihi 

ambang batas. Sebagai langkah penyelesaian permasalahan 

dimaksud, Indonesia telah mengirimkan hasil uji cadmium

(logam berat) pada April 2013 kepada AQSIQ serta 

mengundangnya untuk verifikasi menyeluruh terhadap kebun 

dan packing house manggis di Indonesia pada awal 2014. 

Tim verifikasi AQSIQ China sudah datang di Indonesia pada 

Agustus 2014, yang beranggotakan 2 orang telah 

mengunjungi perkebunan manggis di Kabupaten Sijunjung 

dan Kabupaten 50 kota, Sumatera Barat dan rumah kemas di 

Tangerang. Sampai saat ini, hasil verifikasi Tim AQSIC China 

tersebut belum disampaikan sehingga Indonesia belum bisa 

mengekspor kembali manggisnya ke China.

target tersebut adalah 15,56% sehingga capaian kinerja 

Kementerian Pertanian untuk indikator kinerja sasaran 

strategis ini adalah sebesar 156,6%. Pertumbuhan volume 

ekspor produk pertanian utama dalam 5 (lima) tahun terakhir 

menunjukkan tren peningkatan, walaupun pada tahun 2013 

dan 2014 pertumbuhan ekspor mengalami penurunan 

masing-masing menjadi 7,08% pada tahun 2013 dan 8,60% 

pada tahun 2014. Secara rinci volume ekspor untuk masing-

masing produk pertanian utama dapat dijabarkan pada Tabel

19.

Tabel 19. Kinerja Peningkatan Volume Ekspor Produk 

Andalan Tahun 2015

Sumber : Pusdatin
*) Angka Sementara

Komoditas Volume Ekspor (Ton)

2011 2012 2013 2014 2015
Kelapa 1.200.206 1.519.353 1.295.442 1.711.603 1.825.960
Kelapa Sawit 20.972.382 23.811.342 25.795.321 28.026.621 32.528.830
Kopi 346.493 448.591 534.024 384.828 500.846
Kakao 410.257 387.777 414.088 333.679 355.321
Pala 22.135 12.849 13.552 14.712 17.027
Teh 75.450 70.071 70.840 66.399 61.913
Cengkeh 5.398 5.941 5.177 9.136 12.891
Manggis 12.603 20.169 7.648 10.082 38.071
Mangga 1.486 1.515 1.089 1.149 1.241
Nenas (segar) 1 92 111 73 837,67
Total 23.046.411 26.277.700 28.137.292 30.558.282 35.342.938
Growth 
(%/tahun) 14,02 7,08 8,60 15,66
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Volume ekspor tertinggi tahun 2015 masih didominasi oleh 

kelapa sawit dengan pertumbuhan ekspor yang meningkat 

setiap tahunnya. Volume ekspor manggis, mangga dan 

nenas walaupun belum menunjukkan angka yang tinggi 

namun menunjukkan peningkatan volume ekspor setiap 

tahunnya yang cukup nyata. Peluang ekspor ke Jepang, New 

Zealand dan China serta beberapa negara lainnya masih 

terbuka lebar untuk dapat dimanfaatkan. 

Terkait ekspor manggis ke China, sejak tanggal 8 Februari 

2013 Pemerintah China secara resmi telah menghentikan 

sementara impor manggis dari Indonesia (suspended)

karena terindikasi kandungan cadmium yang melebihi 

ambang batas. Sebagai langkah penyelesaian permasalahan 

dimaksud, Indonesia telah mengirimkan hasil uji cadmium

(logam berat) pada April 2013 kepada AQSIQ serta 

mengundangnya untuk verifikasi menyeluruh terhadap kebun 

dan packing house manggis di Indonesia pada awal 2014. 

Tim verifikasi AQSIQ China sudah datang di Indonesia pada 

Agustus 2014, yang beranggotakan 2 orang telah 

mengunjungi perkebunan manggis di Kabupaten Sijunjung 

dan Kabupaten 50 kota, Sumatera Barat dan rumah kemas di 

Tangerang. Sampai saat ini, hasil verifikasi Tim AQSIC China 

tersebut belum disampaikan sehingga Indonesia belum bisa 

mengekspor kembali manggisnya ke China.
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cabe segar, anggur, apel dan durian. Pertumbuhan volume 

impor diukur dalam persentase dengan membandingkan 

volume impor tahun berjalan dengan volume impor tahun 

sebelumnya. Pertumbuhan volume impor produk pertanian 

utama disajikan pada Gambar 30.

Gambar 30. Pertumbuhan volume impor produk pertanian 
utama 5 (lima) tahun terakhir

Pertumbuhan volume impor pada tahun 2015 ditargetkan 

sebesar -5% atau mengalami penurunan sebesar 5%, 

dimana realisasi pertumbuhan volume impor tahun 2015 

sebesar -7,93% atau mengalami penurunan sebesar 7,93%, 

sehingga capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran 

strategis ini adalah 158,6%. Pertumbuhan volume impor 

produk pertanian utama dalam 5 (lima) tahun terakhir 

menunjukkan tren penurunan walaupun ilustrasi

Beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan volume 

ekspor hortikultura adalah pelaksanaan SL-GAP (sekolah 

lapang Good Agricultural Practices), registrasi kebun dan 

SLPHT (sekolah lapang pengendalian hama terpadu). Pada 

tahun 2015 anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan 

SLGAP sebesar Rp6.915.453.000,- dengan realisasi sebesar 

Rp6.226.370.750,- (90,04%), kegiatan registrasi kebun 

anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.036.886.000,-

dengan realisasi sebesar Rp950.382.400,- (91,66%). 

Sedangkan untuk kegiatan SLPHT anggaran yang 

dialokasikan sebesar Rp18.376.876.000 dengan realisasi 

sebesar Rp17.814.563.050,- (96,94%). Selain itu juga 

dikembangkan teknologi pengembangan produk diversifikasi 

olahan biji kakao dengan anggaran Rp253.918.000,- dengan 

realisasi sebesar Rp252,923,872,-

Total anggaran untuk mendukung pencapaian indikator ini 

adalah Rp26.583.133.000,- dengan realisasi  

Rp25.244.240.072,- atau sebesar 94,96%.

3.5.2 Pertumbuhan Volume Impor Produk Pertanian 

Utama

Volume impor produk pertanian utama terdiri dari volume 

impor 9 (sembilan) produk pertanian utama, yaitu beras, 

daging sapi, gula tebu, kentang (segar+bibit), cabe merah, 
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cabe segar, anggur, apel dan durian. Pertumbuhan volume 

impor diukur dalam persentase dengan membandingkan 

volume impor tahun berjalan dengan volume impor tahun 

sebelumnya. Pertumbuhan volume impor produk pertanian 

utama disajikan pada Gambar 30.

Gambar 30. Pertumbuhan volume impor produk pertanian 
utama 5 (lima) tahun terakhir

Pertumbuhan volume impor pada tahun 2015 ditargetkan 

sebesar -5% atau mengalami penurunan sebesar 5%, 

dimana realisasi pertumbuhan volume impor tahun 2015 

sebesar -7,93% atau mengalami penurunan sebesar 7,93%, 

sehingga capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran 

strategis ini adalah 158,6%. Pertumbuhan volume impor 

produk pertanian utama dalam 5 (lima) tahun terakhir 

menunjukkan tren penurunan walaupun ilustrasi
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Komoditas beras merupakan komoditas dengan volume 

impor terbesar. Bahkan pada tahun 2015, volume impor 

beras mencapai 78,11% dari total volume impor produk 

pertanian utama pada tahun tersebut. Dibanding tahun 2011 

dan 2012, volume impor beras telah mengalami penurunan 

yang cukup signifikan, dimana masing-masing pada tahun 

2011 dan 2012 volume impor beras mencapai masing-

masing 2.744.261 ton dan 1.927.563 ton.

Kegiatan yang mendukung penurunan volume impor produk 

hortikultura adalah pengembangan kawasan buah dan 

sayuran. Pada tahun 2015, anggaran yang dialokasikan 

untuk kegiatan tersebut sebesar Rp389.740.321.000,-

dengan realisasi sebesar Rp344.736.940.660,- (88,45%.)

Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 untuk mendukung 

pencapaian sasaran peningkatan komoditas bernilai tambah 

dan berdaya saing (Tabel 22) dalam memenuhi pasar ekspor 

dan substitusi impor dengan indikator kinerja pertumbuhan 

volume ekspor produk pertanian utama dan pertumbuhan 

volume impor produk pertanian utama substitusi impor 

antara lain :

pertumbuhan volume impor pada Gambar 30 diatas 

menunjukkan bahwa volume impor cenderung fluktuatif.

Pertumbuhan tahun 2011-2012, 2012-2013 dan 2014-2015 

menunjukkan penurunan, sedangkan volume ekspor tahun 

2013-2014 mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan 

kesungguhan Kementerian Pertanian yang secara konsisten 

selalu berupaya dalam mengendalikan impor pangan 

strategis demi menjaga stabilitas pangan dalam negeri dalam 

mewujudkan kemandirian pangan. Secara rinci volume impor 

untuk setiap produk pertanian utama dapat dilihat pada 

Tabel 20.

Tabel 20. Volume impor untuk setiap komoditas 5 (lima) 
tahun terakhir

Komoditas Volume Impor (Ton)

2011 2012 2013 2014 2015*
Beras 2.744.261 1.927.563 472.675 844.191 854.530
Daging sapi 65.022 39.026 47.698 76.887 50.309
Gula Tebu
(GKP) 118.129 60.998 0 21.600 5.069

Kentang 
(segar + 
bibit)

80.876 52.052 56.941 42.091 39.771

Cabe merah 7.501 3.537 3.434 4.883 3.325
Cabe 
segar**) 7.501 3.222 294 30 43

Anggur 55.794 65.275 37.639 51.223 49.564
Apel 212.685 202.640 129.932 139.882 85.437
Durian 27.149 20.639 4.881 7.507 6.003
Total 5.910.307 5.393.887 4.192.215 4.132.288 4.547.951
Growth 
(%/tahun) -28,44 -68,27 57,70 -7,93

Sumber : Pusdatin
*) Angka Sementara
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Komoditas beras merupakan komoditas dengan volume 

impor terbesar. Bahkan pada tahun 2015, volume impor 

beras mencapai 78,11% dari total volume impor produk 

pertanian utama pada tahun tersebut. Dibanding tahun 2011 

dan 2012, volume impor beras telah mengalami penurunan 

yang cukup signifikan, dimana masing-masing pada tahun 

2011 dan 2012 volume impor beras mencapai masing-

masing 2.744.261 ton dan 1.927.563 ton.

Kegiatan yang mendukung penurunan volume impor produk 

hortikultura adalah pengembangan kawasan buah dan 

sayuran. Pada tahun 2015, anggaran yang dialokasikan 

untuk kegiatan tersebut sebesar Rp389.740.321.000,-

dengan realisasi sebesar Rp344.736.940.660,- (88,45%.)

Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 untuk mendukung 

pencapaian sasaran peningkatan komoditas bernilai tambah 

dan berdaya saing (Tabel 22) dalam memenuhi pasar ekspor 

dan substitusi impor dengan indikator kinerja pertumbuhan 

volume ekspor produk pertanian utama dan pertumbuhan 

volume impor produk pertanian utama substitusi impor 

antara lain :
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kinerja pendapatan petani pada tahun 2015 adalah sebesar 

Rp8.300.000,- per tenaga kerja sektor pertanian, dimana 

realisasi 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 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 

Tabel 21. Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran 
Strategis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya 
Saing

No Kegiatan Pagu
(Rp. 000)  

Realisasi  
(Rp. 000)  

%

1. Kerjasama Standar Mutu dan 
harmonisasi standar mutu

2.856.275 2.369.065 82,94

2. Analisa ekspor dan impor hasil 
pertanian

2.802.000 2.520.778 89,96

3. Akselerasi Ekspor Komoditi 
Pertanian

34.000 33.925 99,78

4. Penyusunan bahan posisi DELRI 
dalam forum negosiasi dan 
diplomasi

4.582.232 3.445.154 75,19

5. Negosiasi/diplomasi/advokasi 
dalam memperjuangkan Indonesia 
di Forum Internasional

3.238.250 1.867.519 57,67

6. Fasilitasi/pembinaan 
kelompoktani/ gapoktan yang 
memasok ke pasar ekspor

966.970 862.623 89,21

7. Penyusunan bahan evaluasi 
kebijakan/regulasi

206.400 128.255 62,14

8. Pameran, promosi, eksibisi dan 
perlombaan dalam negeri maupun 
luar negeri

6.821.400 6.657.846 97,60

T O T A L 21.507.527 17.885.165 83,16

Sumber: Ditjen PPHP, 2015

3.6 Evaluasi Pencapaian Peningkatan Pendapatan 

Petani.

Capaian peningkatan pendapatan petani diukur melalui 

perbandingan antara Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian 

sempit dengan jumlah tenaga kerja sektor pertanian. Target 
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kinerja pendapatan petani pada tahun 2015 adalah sebesar 

Rp8.300.000,- per tenaga kerja sektor pertanian, dimana 

realisasi 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 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 
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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 

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 32.

Gambar 32. Perkembangan PDB sektor pertanian sempit 
dan jumlah tenaga kerja pertanian 2010-2015

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 31.

Gambar 31. Perkembangan Pendapatan petani Tahun 
2010-2015.
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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 

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 32.

Gambar 32. Perkembangan PDB sektor pertanian sempit 
dan jumlah tenaga kerja pertanian 2010-2015
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Di samping sebagai hasil dari berbagai program/kegiatan 

yang ditujukan untuk pencapaian 3 target sukses lainnya 

(swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan 

diversifikasi pangan, serta peningkatan nilai tambah, daya 

saing dan ekspor), ada beberapa kegiatan Kementerian 

Pertanian yang secara langsung ditujukan dalam rangka 

pemberdayaan petani dan aparatur melalui peningkatan 

kapasitas kelembagaan petani serta pendidikan dan pelatihan 

antara lain:

1. Diklat Teknis Tanaman Pangan bagi :

a. 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%). 

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.

Beberapa faktor yang menyebabkan pendapatan petani tidak 

meningkat secara signifikan, antara lain: (1) sempitnya 

luasan lahan yang diusahakan oleh petani dan bahkan 

cenderung menyempit sehingga peningkatan jumlah 

pendapatan tidak proporsional dengan jumlah petani, dan 

(2) naiknya harga faktor-faktor produksi seperti pupuk dan 

benih secara berkala. 
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Di samping sebagai hasil dari berbagai program/kegiatan 

yang ditujukan untuk pencapaian 3 target sukses lainnya 

(swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan 

diversifikasi pangan, serta peningkatan nilai tambah, daya 

saing dan ekspor), ada beberapa kegiatan Kementerian 

Pertanian yang secara langsung ditujukan dalam rangka 

pemberdayaan petani dan aparatur melalui peningkatan 

kapasitas kelembagaan petani serta pendidikan dan pelatihan 

antara lain:

1. Diklat Teknis Tanaman Pangan bagi :

a. 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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Realisasi sebanyak 782 orang dari target 780 orang 
(100,25%).

5. 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%).

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%)

6. 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%).

7. 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%)

8. Peningkatan kapasitas Kelembagaan petani sebanyak 
17.808 unit dari target 17.808 unit (100%).

2. 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%).

3. 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%).

4. 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). 
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Realisasi sebanyak 782 orang dari target 780 orang 
(100,25%).

5. 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%).

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%)

6. 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%).

7. 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%)

8. Peningkatan kapasitas Kelembagaan petani sebanyak 
17.808 unit dari target 17.808 unit (100%).
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Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran startegis 

peningkatan pendapatan petani, pada Tahun 2015 

Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran senilai 

Rp85.676.438.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 

Desember 2015 senilai 79.566.950.745 atau capaiannya 

sebesar 92,87%.

Di samping berbagai pogram yang secara teknis ditujukan 

untuk berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian 4

sasaran strategis, Kementerian Pertanian juga melaksanakan 

2 (dua) program lainnya yang lebih ditujukan untuk 

memberikan dukungan manajemen dan administrasi bagi 

pelaksanaan program-program lainnya di lingkup 

Kementerian Pertanian. Kedua program dimaksud adalah: 

(1)Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 

Aparatur Kementerian Pertanian dan (2) Program Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Kementerian Pertanian.

(1) Program Pengawasan dan Peningkatan 
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya 

pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian 

Pertanian, dengan indikator kinerja dan pencapaiannya 

diuraikan sebagai berikut:

Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh kegiatan yang 
antara lain:

1) Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan 
ekonomi petani; 

2) Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani; 
3) Peningkatan kelas dan kemampuan kelompok tani; 
4) Pendampingan penyusunan RDK/RDKK;
5) Pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi 

sentra produksi pangan melalui fasilitasi bagi kegiatan 
pendampingan proses pembelajaran dalam bentuk 
kursus tani dalam rangka meningkatkan kemampuan 
kelompok tani menerapkan teknologi (padi, jagung dan 
kedelai).

Kinerja ini tercapai dengan baik oleh adanya pengawalan dan 

pendampingan rutin dari penyuluh, baik Penyuluh PNS, 

Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh 

Pertanian, dan Penyuluh Swadaya. Namun ada beberapa hal 

yang menghambat dalam pencapaian kinerja tersebut adalah 

masih kurangnya sarana prasarana yang terdapat pada 

kelembagaan petani seperti komputer, ATK, dan lain-lain.

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 dan diklat 

Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP) yang terealisasi 32.598 

orang dari target 36.810 orang (82,14%).
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Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran startegis 

peningkatan pendapatan petani, pada Tahun 2015 

Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran senilai 

Rp85.676.438.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 

Desember 2015 senilai 79.566.950.745 atau capaiannya 

sebesar 92,87%.

Di samping berbagai pogram yang secara teknis ditujukan 

untuk berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian 4

sasaran strategis, Kementerian Pertanian juga melaksanakan 

2 (dua) program lainnya yang lebih ditujukan untuk 

memberikan dukungan manajemen dan administrasi bagi 

pelaksanaan program-program lainnya di lingkup 

Kementerian Pertanian. Kedua program dimaksud adalah: 

(1)Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 

Aparatur Kementerian Pertanian dan (2) Program Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Kementerian Pertanian.

(1) Program Pengawasan dan Peningkatan 
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya 

pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian 

Pertanian, dengan indikator kinerja dan pencapaiannya 

diuraikan sebagai berikut:
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ditunjukkan semakin menurunannya nilai 

inefektifitas dan inefisiensi sebagaimana 

diilustrasikan pada Tabel 22.

Tabel 22. Capaian Indikator Inefektifitas dan Inefisiensi 
Tahun 2010 – 2015

Tahun Jumlah 
Satker yang 

diaudit

Anggaran yang 
diaudit

(Rp)

%
Inefektifitas

%
Inefisiensi

2010 405 5.414.162.556.000 1,19 0,15
2011 452 5.957.355.344.000 1,66 0,21
2012 458 12.004.816.949.000 2,46 0,14
2013 458 13.618.208.022.000 1,01 0,18
2014 427 11.826.009.770.000 0,60 0,02
2015 436 18.608.208.015.000 0,13 0,01

Sumber data: Itjen Kementan 2015

(b) 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 23.

(a) 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 
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ditunjukkan semakin menurunannya nilai 

inefektifitas dan inefisiensi sebagaimana 

diilustrasikan pada Tabel 22.

Tabel 22. Capaian Indikator Inefektifitas dan Inefisiensi 
Tahun 2010 – 2015

Tahun Jumlah 
Satker yang 

diaudit

Anggaran yang 
diaudit

(Rp)

%
Inefektifitas

%
Inefisiensi

2010 405 5.414.162.556.000 1,19 0,15
2011 452 5.957.355.344.000 1,66 0,21
2012 458 12.004.816.949.000 2,46 0,14
2013 458 13.618.208.022.000 1,01 0,18
2014 427 11.826.009.770.000 0,60 0,02
2015 436 18.608.208.015.000 0,13 0,01

Sumber data: Itjen Kementan 2015

(b) 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 23.
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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 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%.

(d) Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup 

Kementerian Pertanian yang dinyatakan 

sebagai unit kerja 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 

Tabel 23. Nilai Kerugian Negara Kementan Tahun 2010 –
2015

Tahun Nilai KN (Rp.) % KN terhadap 
anggaran yang diaudit

2010 6.277.311.305,51 0,12
2011 8.491.387.857,22 0,13
2012 12.902.654.719,26 0,11
2013 34.648.432.464,51 0,19
2014 34.634.950.381,48 0,29
2015 5.603.267.230 0,03

Sumber: Itjen Kementan 2015

(c) 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 
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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 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%.

(d) Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup 

Kementerian Pertanian yang dinyatakan 

sebagai unit kerja 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 
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(WBK) oleh Menteri Pertanian, atau tercapai 

72,73% dari 77 unit kerja yang dinilai. seperti 

terlihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Unit Kerja Eselon II/UPT Berpredikat WBK 

Tahun 2010 - 2015

Tahun Jumlah Unit Kerja 
dinilai (satker)

Jumlah Unit Kerja 
Berpredikat WBK 

(satker)
%

2010 225 92 41,78
2011 225 108 48,00
2012 225 120 53,33
2013 217 166 76,49
2014 230 187 81,30
2015 77 56 72,73

Sumber data: Itjen Kementan, 2015

(e) Unit Kerja Eselon I/UPT lingkupKementerian 

Pertanian yang menerapkan Sistem 

Pengendalian Intern (SPI) dan dinilai cukup

handal. 

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 

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 
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(WBK) oleh Menteri Pertanian, atau tercapai 

72,73% dari 77 unit kerja yang dinilai. seperti 

terlihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Unit Kerja Eselon II/UPT Berpredikat WBK 

Tahun 2010 - 2015

Tahun Jumlah Unit Kerja 
dinilai (satker)

Jumlah Unit Kerja 
Berpredikat WBK 

(satker)
%

2010 225 92 41,78
2011 225 108 48,00
2012 225 120 53,33
2013 217 166 76,49
2014 230 187 81,30
2015 77 56 72,73

Sumber data: Itjen Kementan, 2015

(e) Unit Kerja Eselon I/UPT lingkupKementerian 

Pertanian yang menerapkan Sistem 

Pengendalian Intern (SPI) dan dinilai cukup

handal. 

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 



Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2015186

negeri yang ditindaklanjuti di mana capaiannya dapat 

diGambarkan sebagai berikut:

(a) Nilai 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.

(b) 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 

(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. 

(2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian 

Sasaran dari program ini adalah adalah meningkatnya 

pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian melalui 

dukungan koordinasi, pembinaan, kerjasama luar negeri dan 

pelayanan administrasi. Indikator kinerja dari sasaran 

strategis ini adalah: (a) Nilai AKIP Kementerian Pertanian; 

(b) Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian; (c) Nilai 

Kualitas Pelayanan Publik (IKM); (d) Nilai Reformasi Birokrasi 

Kementerian Pertanian; serta (e) Persentase kerjasama luar 
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negeri yang ditindaklanjuti di mana capaiannya dapat 

diGambarkan sebagai berikut:

(a) Nilai 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.

(b) 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 
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(d) Nilai 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).  

(e) Persentase kerjasama luar negeri yang 

ditindaklanjuti

Pembinaan kerjasama luar negeri merupakan fungsi 

yang strategis dalam rangka meningkatkan dan 

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.

(c) Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM)

Indikator kinerja nilai kualitas pelayanan publik yang 

diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

merupakan indikator yang mengukur tingkat 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. 
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(d) Nilai 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).  

(e) Persentase kerjasama luar negeri yang 

ditindaklanjuti

Pembinaan kerjasama luar negeri merupakan fungsi 

yang strategis dalam rangka meningkatkan dan 
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dari OMBUDSMAN untuk Predikat Kepatuhan yang Tinggi 

terhadap Standar Pelayanan Publik.

3.8 Akuntabilitas Keuangan Kementerian Pertanian

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 

2015, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu 

APBN senilai Rp32.725.568.426,00, yang dipergunakan untuk 

membiayai 12 program. Sampai dengan 31 Desember 2015, 

realisasi serapan APBN Kementerian Pertanian mencapai 

Rp28.675.810.207.755 atau 87,63%. Meskipun persentase 

realisasi anggaran tahun 2015 ini lebih rendah dari tahun 

2014 sebesar 93,06%, namun perlu diketahui bahwa pagu 

APBN Kementerian Pertanian tahun 2015 sebesar Rp32,73 

triliun, jauh lebih besar (lebih dari dua kali lipat) dari pagu 

tahun 2014 sebesar Rp14,24 triliun. Apabila diperhitungkan 

terhadap pagu murni APBN 2015 sebesar Rp15,88 triliun, 

maka persentase serapan anggaran Kementerian Pertanian 

telah mencapai 180,58%, jauh lebih tinggi dari capaian 

periode yang sama di tahun 2014, sebesar 93,06%. 

Perkembangan pagu APBN Kementan dan realisasinya 

selama 5 tahun (2011-2015) disajikan pada Tabel 25.

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.

3.7 Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada 

tahun 2015 Kementerian Pertanian mendapatkan beberapa 

capaian dan penghargaan, yaitu: 1) Penghargaan dari Arsip 

Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam penyelamatan

dan pelestarian arsip yang bernilai guna 

pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 2) Penghargaan 
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dari OMBUDSMAN untuk Predikat Kepatuhan yang Tinggi 

terhadap Standar Pelayanan Publik.

3.8 Akuntabilitas Keuangan Kementerian Pertanian

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 

2015, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu 

APBN senilai Rp32.725.568.426,00, yang dipergunakan untuk 

membiayai 12 program. Sampai dengan 31 Desember 2015, 

realisasi serapan APBN Kementerian Pertanian mencapai 

Rp28.675.810.207.755 atau 87,63%. Meskipun persentase 

realisasi anggaran tahun 2015 ini lebih rendah dari tahun 

2014 sebesar 93,06%, namun perlu diketahui bahwa pagu 

APBN Kementerian Pertanian tahun 2015 sebesar Rp32,73 

triliun, jauh lebih besar (lebih dari dua kali lipat) dari pagu 

tahun 2014 sebesar Rp14,24 triliun. Apabila diperhitungkan 

terhadap pagu murni APBN 2015 sebesar Rp15,88 triliun, 

maka persentase serapan anggaran Kementerian Pertanian 

telah mencapai 180,58%, jauh lebih tinggi dari capaian 

periode yang sama di tahun 2014, sebesar 93,06%. 

Perkembangan pagu APBN Kementan dan realisasinya 

selama 5 tahun (2011-2015) disajikan pada Tabel 25.
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Penyerapan anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup 

Kementerian Pertanian sampai dengan bulan 31 Desember 

2015 disajikan pada Lampiran 3.

Tabel 25. Perkembangan Anggaran Kementerian Pertanian 
Tahun 2011-2015 

NO TAHUN PAGU (Rp000) REALISASI (Rp000) %

1 2011 17.627.605.330,00 15.984.931.702,09 90,68 

2 2012 19.667.874.192,00 17.719.613.508,00 90,09 

3 2013 17.928.730.779,00     15.857.112.302,97 88,45 

4 2014 14.238.721.451,00 13.251.063.953,00 93,06 

5 2015 32.725.568.426,00 28.675.810.207.755 87,63 

Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan, 2015

Dalam pelaksanaan serapan anggaran, masih terdapat 

beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan 

ke depan, seperti: (1) Adanya kebijakan penghematan 

anggaran dan perubahan kode mata anggaran yang 

membutuhkan waktu proses revisi sehingga berdampak 

terhadap realisasi anggaran, (2) Penghematan biaya pada 

rapat-rapat/pertemuan, akomodasi, perjalanan dinas, dan

belanja perkantoran, dan (3) belum optimalnya pelaksanaan 

kegiatan dan serapan anggaran pada Dana Dekonsentrasi 

dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Satker 

Daerah. APBN Kementan TA 2015 sebagian besar atau lebih 

dari 80% dialokasikan di Daerah (Dana Dekonsentrasi, Tugas 

Pembantuan, dan UPT Pusat di Daerah) dan 20% 

dialokasikan di Pusat. Namun, kinerja serapan anggaran 

secara keseluruhan ditanggung oleh 12 program 

Kementerian Pertanian.
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Penyerapan anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup 

Kementerian Pertanian sampai dengan bulan 31 Desember 

2015 disajikan pada Lampiran 3.
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BAB IV
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BAB IV

PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian 

Pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

Kementerian Pertanian dalam rangka mendorong 

terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan 

kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 

53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 

yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Kementerian 

Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud 

pertanggungjawaban oleh Kementerian Pertanian kepada 

masyarakat (publik).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 4 (empat) 

sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja 

sasaran strategis sebagian besar indikator kinerja sangat 

berhasil dan berhasil (sangat berhasil 6 indikator dan berhasil

3 indikator).

KEMENTERIAN PERTANIAN
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capaian sembilan indikator kinerja sasaran strategis, dan 

dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan 

manajemen pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. 

Dalam pengelolaan manajemen, pada tahun 2015 

Kementerian Pertanian memperoleh penghargaan antara 

lain: (1) opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP untuk tata 

kelola manajemen/SAI; (2) Predikat “BB” atau Sangat Baik 

untuk manajemen kinerja/SAKIP; (3) Nilai 71,88 untuk 

pengelolaan reformasi birokrasi; dan (4) nilai Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 80 untuk pengelolaan 

pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, juga dukungan 

pengawasan internal yang berperan dalam menciptakan iklim 

kerja lingkup Kementerian Pertanian yang bersih, transparan 

dan akuntabel.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, 

pembangunan pertanian masih menghadapi beberapa 

permasalahan. Terkait dengan upaya peningkatan produksi 

pangan utama (padi, jagung, kedelai, gula dan daging 

sapi/kerbau), secara umum permasalahan tersebut, antara 

lain: terbatasnya baku lahan khusus untuk setiap komoditas; 

penambahan luas tanam sangat kecil; risiko tinggi terhadap 

hama dan penyakit tanaman; penyediaan dan penggunaan 

benih/bibit berkualitas masih terbatas; harga pangan lokal 

masih kalah bersaing dengan harga pangan impor; makin 

Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu: (1) Produksi 

padi mencapai 74,99 juta ton dari target 73,40 juta ton; 

(2)Produksi daging sapid an kerbau mencapai 0,4445 jutan 

ton dari target 0,44 juta ton; (3) Skor Pola Pangan Harapan 

(PPH) mencapai 85,2 dari target 84,1; (4) Pertumbuhan 

volume ekspor produk pertanian utama mencapai 15,66% 

dari target 10%; (5) Pertumbuhan volume impor produk 

pertanian utama substitusi impor mencapai -7,93% dari 

target -5%; dan  (6) PDB Pertanian (sempit)/tenaga kerja 

pertanian yang mencerminkan peningkatan pendapatan 

keluarga petani mencapai 8,6 juta rupiah dari target 8,3 juta 

rupiah.

Indikator kinerja yang berhasil yaitu: (1) Produksi jagung

mencapai 19,83 juta ton dari target 20,31 juta ton; 

(2)Produksi kedelai mencapai 0,983 juta ton dari target 1,20 

juta ton; dan (3) Produksi gula tebu mencapai 2,497 juta ton 

dari target 2,97 juta ton.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan 

pertanian tahun 2015 khususnya perkembangan capaian 

sembilan indikator kinerja sasaran strategis tersebut tidak 

terlepas dari dukungan seluruh program yang ada di lingkup 

Kementerian Pertanian baik dukungan secara langsung 

maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah 

program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi 
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capaian sembilan indikator kinerja sasaran strategis, dan 

dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan 

manajemen pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. 

Dalam pengelolaan manajemen, pada tahun 2015 

Kementerian Pertanian memperoleh penghargaan antara 

lain: (1) opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP untuk tata 

kelola manajemen/SAI; (2) Predikat “BB” atau Sangat Baik 

untuk manajemen kinerja/SAKIP; (3) Nilai 71,88 untuk 

pengelolaan reformasi birokrasi; dan (4) nilai Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 80 untuk pengelolaan 

pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, juga dukungan 

pengawasan internal yang berperan dalam menciptakan iklim 

kerja lingkup Kementerian Pertanian yang bersih, transparan 

dan akuntabel.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, 

pembangunan pertanian masih menghadapi beberapa 

permasalahan. Terkait dengan upaya peningkatan produksi 

pangan utama (padi, jagung, kedelai, gula dan daging 

sapi/kerbau), secara umum permasalahan tersebut, antara 

lain: terbatasnya baku lahan khusus untuk setiap komoditas; 

penambahan luas tanam sangat kecil; risiko tinggi terhadap 

hama dan penyakit tanaman; penyediaan dan penggunaan 

benih/bibit berkualitas masih terbatas; harga pangan lokal 

masih kalah bersaing dengan harga pangan impor; makin 

Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu: (1) Produksi 

padi mencapai 74,99 juta ton dari target 73,40 juta ton; 

(2)Produksi daging sapid an kerbau mencapai 0,4445 jutan 

ton dari target 0,44 juta ton; (3) Skor Pola Pangan Harapan 

(PPH) mencapai 85,2 dari target 84,1; (4) Pertumbuhan 

volume ekspor produk pertanian utama mencapai 15,66% 

dari target 10%; (5) Pertumbuhan volume impor produk 

pertanian utama substitusi impor mencapai -7,93% dari 

target -5%; dan  (6) PDB Pertanian (sempit)/tenaga kerja 

pertanian yang mencerminkan peningkatan pendapatan 

keluarga petani mencapai 8,6 juta rupiah dari target 8,3 juta 

rupiah.

Indikator kinerja yang berhasil yaitu: (1) Produksi jagung

mencapai 19,83 juta ton dari target 20,31 juta ton; 

(2)Produksi kedelai mencapai 0,983 juta ton dari target 1,20 

juta ton; dan (3) Produksi gula tebu mencapai 2,497 juta ton 

dari target 2,97 juta ton.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan 

pertanian tahun 2015 khususnya perkembangan capaian 

sembilan indikator kinerja sasaran strategis tersebut tidak 

terlepas dari dukungan seluruh program yang ada di lingkup 

Kementerian Pertanian baik dukungan secara langsung 

maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah 

program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi 
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penyerapan sampai dengan 31 Desember 2015 mencapai 

Rp28.675.810.207.755,- atau 87,63%.

Disamping dukungan yang berasal dari internal Kementerian 

Pertanian, Kinerja Pembangunan Pertanian 2015 juga tidak 

terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan 

pembangunan pertanian, baik di pusat maupun daerah. 

Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat 

dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan 

kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian 

terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, 

Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani. 

kurangnya tenaga kerja petani; dan belum optimalnya peran 

kelembagaan petani.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, untuk 

tahun 2016 Kementerian Pertanian telah mulai melakukan 

berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja 

pembangunan pertanian ke depan, seperti: pemanfaatan dan 

perluasan areal tanam baik di lahan kering maupun di lahan 

milik subsektor/instansi lain (perkebunan/perhutani/

subsektor lain); optimalisasi tumpang sari; meningkatkan 

kegiatan penelitian menghasilkan varietas unggul tahan 

hama dan penyakit; penataan pola tanam; meningkatkan 

penggunaan benih/bibit unggul bersertifikat; mendorong 

peningkatan peran kelembagaan petani; meningkatkan 

pengetahuan dan kapasitas petani; meningkatkan peran 

penyuluh; meningkatkan koordinasi dengan Kementerian 

Perdagangan terkait HPP dan pembatasan importasi pangan, 

serta dengan pabrik gula untuk transparansi taksasi dan 

rendemen tebu petani. Rincian rencana aksi yang akan 

dilakukan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2016 

dapat dilihat pada Lampiran 4.

Tahun 2015 Kementerian Pertanian mengelola APBN senilai 

Rp32.725.568.426.000,00 yang dialokasikan di pusat dan 

daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia dengan 

jumlah DIPA Satker sebanyak 1.384 DIPA Satker. Realisasi 
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dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan 

kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian 

terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, 

Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani. 

kurangnya tenaga kerja petani; dan belum optimalnya peran 

kelembagaan petani.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, untuk 

tahun 2016 Kementerian Pertanian telah mulai melakukan 

berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja 

pembangunan pertanian ke depan, seperti: pemanfaatan dan 

perluasan areal tanam baik di lahan kering maupun di lahan 

milik subsektor/instansi lain (perkebunan/perhutani/

subsektor lain); optimalisasi tumpang sari; meningkatkan 

kegiatan penelitian menghasilkan varietas unggul tahan 

hama dan penyakit; penataan pola tanam; meningkatkan 

penggunaan benih/bibit unggul bersertifikat; mendorong 

peningkatan peran kelembagaan petani; meningkatkan 

pengetahuan dan kapasitas petani; meningkatkan peran 

penyuluh; meningkatkan koordinasi dengan Kementerian 

Perdagangan terkait HPP dan pembatasan importasi pangan, 

serta dengan pabrik gula untuk transparansi taksasi dan 

rendemen tebu petani. Rincian rencana aksi yang akan 

dilakukan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2016 

dapat dilihat pada Lampiran 4.

Tahun 2015 Kementerian Pertanian mengelola APBN senilai 

Rp32.725.568.426.000,00 yang dialokasikan di pusat dan 

daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia dengan 

jumlah DIPA Satker sebanyak 1.384 DIPA Satker. Realisasi 
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LAMPIRAN 1 STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERTANIAN

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian
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LAMPIRAN 1 STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERTANIAN

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian

KEMENTERIAN PERTANIAN
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LAMPIRAN 3. REALISASI ANGGARAN 

KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015

NO. ESELON 1 PAGU (Rp) REALISASI (Rp) %

1 SETJEN 1.357.552.088.000 1.305.655.250.100 96,18

2 ITJEN 115.528.200.000 107.021.972.759 92,64

3 DITJEN TP 2.882.204.375.000 2.639.265.527.846 91,57

4 DITJEN HORTI 1.145.426.746.000 988.528.277.118 86,30

5 DITJEN BUN 4.497.268.026.000 3.561.736.263.300 79,20

6 DITJEN PKH 3.135.697.150.000 2.240.416.992.478 71,45

7 DITJEN PPHP 653.276.200.000 569.755.414.762 87,22

8 DITJEN PSP 14.392.200.941.000 12.965.464.239.350 90,09

9 BALITBANG 1.875.078.234.000 1.805.216.679.078 96,27

10 BPPSDMP 1.286.579.802.000 1.220.143.115.758 94,84

11 BKP 635.258.601.000 562.557.196.671 88,56

12 BARANTAN 749.498.063.000 710.049.278.535 94,74

TOTAL 32.725.568.426.000 28.675.810.207.755 87,63

Sumber: SPAN Kemenkeu dan Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementan
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LAMPIRAN 4 RENCANA AKSI TINDAK LANJUT PERBAIKAN 
KINERJA

No Rekomendasi 
perbaikan

Waktu 
pelaksanaan

Penanggung
jawab

Ànggaran yang 
dibutuhkan

I. Peningkatan produksi jagung

1.

Pemanfaatan lahan kering 
baik di 
perkebunan/perhutani/ 
subsektor lainnya serta 
peningkatan indeks 
pertanaman jagung di 
lahan tanaman pangan

12 Bulan Ditjen Tanaman Pangan Rp1.059.000.000.000,-

2.
meningkatkan mutu 
jagung pakan melalui 
beberapa penelitian

12 Bulan Badan Litbang Pertanian Rp1.847.451.000,-

II. Peningkatan produksi kedelai

3.

Perluasan areal tanam di 
lahan perkebunan/lahan 
subsektor lainnya serta 
optimalisasi tumpang sari

12 Bulan Ditjen Tanaman Pangan Rp602.439.500.000,-

4.

membangun inovasi 
teknologi varietas unggul 
kedelai tahan hama dan 
penyakit tanaman

12 Bulan Badan Litbang Pertanian Rp2.060.000.000,-

5.

Membangun inivasi 
varietas unggul kedelai 
yang dapat beradaptasi 
dengan iklim tropis

12 Bulan Badan Litbang Pertanian Rp865.000.000,-

5.
Melakukan pemetaan 
untuk pemanfaatan lahan 
yang ada secara terjadwal

Bulan Juni Ditjen Tanaman Pangan Rp50.000.000,-

6.

meningkatkan skala usaha 
petani melalui 
kewirausahaan tani 
dengan kegiatan 
penumbuhan dan 
pengembangan 
kelembagaan ekonomi 
petani kedelai

12 Bulan BPPSDMP Rp300.000.000,-

III. Peningkatan produksi gula tebu

7. Melakukan penataan  Pola 
Tanam Tebu

12 bulan Direktorat Tanaman 
Semusim

                                         
Rp176.702.837.500,-

8.

Mendorong petani untuk 
menggunakan bibit 
unggul sesuai 
rekomendasi

12 bulan Direktorat Tanaman 
Semusim

                                           
Rp53.634.030.000 ,-

9. Membangun inovasi 
varietas unggul tebu

12 Bulan Badan Litbang Pertanian Rp1.115.400.000,-

10.

Mengoptimalkan 
dukungan dalam 
pengembangan tebu di 
lahan kering

12 bulan Direktorat Tanaman 
Semusim

                                           
Rp93.903.837.500,-
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No Rekomendasi 
perbaikan

Waktu 
pelaksanaan

Penanggung
jawab

Ànggaran yang 
dibutuhkan

11.
Meningkatkan koordinasi 
dengan Kementerian 
Perdagangan terkait HPP

12 bulan Direktorat Tanaman 
Semusim

                                                 
Rp548.000.000,-

12.

Melakukan koordinasi 
dengan Kementerian 
Perdagangan dalam 
membatasi peredaran 
gula rafinasi impor untuk 
konsumsi rumah tangga

12 bulan Direktorat Tanaman 
Semusim

                                                 
Rp274.300.000,-

13.

Mengeluarkan kebijakan 
terkait mekanisme 
pengendalian harga jual 
gula tebu

12 bulan Direktorat Tanaman 
Semusim

                                                 
Rp104.250.000,-

14.

Meningkatkan skala usaha 
petani tebu melalui 
kewirausahaan tani serta 
melalui kegiatan 
Penumbuhan dan 
Pengembangan 
Kelembagaan Ekonomi 
Petani (KEP) untuk tebu

12 bulan Direktorat Tanaman 
Semusim dan BPPSDMP

                                                 
Rp532.000.000,-

15.

Meningkatkan penyuluhan 
berbasis workshop melalui
diklat teknis dan melalui 
kegiatan pemberdayaan 
kelompok tani

12 bulan Direktorat Tanaman 
Semusim dan BPPSDMP

                                                 
Rp4.508.000.000,-

16. Mekanisasi/otomasi 12 bulan Direktorat Tanaman 
Semusim

Rp21.955.000.000,-

17.

Transparansi taksasi dan 
rendemen di tingkat 
petani dan pabrik gula 
(PG)

12 bulan Direktorat Tanaman 
Semusim

                                             
Rp2.321.377.000,-

18.
Dukungan SDM/penyuluh 
di daerah pengembangan 
tebu

12 bulan Direktorat Tanaman 
Semusim

                                           
Rp18.416.692.000,-

Keterangan:

• Tabel rencana aksi diatas hanya untuk komoditas jagung, kedelai, dan gula dikarenakan 
ke-tiga komoditas tersebut yang capaiannya belum sesuai target yang ditetapkan di tahun 
2015. Kegiatan-kegiatan yang  tercantum pada table tersebut merupakan sebagian kegitan 
rencana aksi tindaklanjut yang akan dilakukan di tahun 2016. Selain kegiatan itu, masih 
ada kegiatan-kegiatan pengembangan jagung, kedelai, dan gula yang merupakan lanjutan 
dari kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2015.

• Untuk komoditas padi dan daging sapi/kerbau, karena capaian telah melewati target di 
tahun 2015 atau sangat berhasil, maka tidak dibuatkan table rencana aksi tindaklanjut, 
kegiatan-kegiatan terkait padi dan daging sapi/kerbau di tahun 2016 merupakan lanjutan 
dan perluasan dari kegiatan-kegitan yang telah dilaksanakan di tahun 2015
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No Rekomendasi 
perbaikan

Waktu 
pelaksanaan

Penanggung
jawab

Ànggaran yang 
dibutuhkan
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LAMPIRAN 5. PERJANJIAN KINERJA (PK) MENTERI 

PERTANIAN TAHUN 2015

LAMPIRAN 5. PERJANJIAN KINERJA (pk) MENTERI            
PERTANIAN TAHUN 2015
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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (Lakin) Kementerian Pertanian tahun 2015 merupakan wujud 
pertanggungjawaban Kementerian Pertanian atas pencapaian sasaran strategis 
sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Lakin ini juga 
merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas Kementerian Pertanian 
kepada masyarakat dalam penggunaan APBN tahun 2015. 

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanah dari Peraturan Presiden RI Nomor 
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan 
pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang 
berbasis kinerja harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas 
dan fungsi Kementerian Pertanian. Pembelajaran menjadi landasan dalam peningkatan kinerja, di mana
pencapaian kinerja tahun berjalan menjadi ajang pembelajaran dan evaluasi dalam meningkatkan 
kinerja tahun berikutnya.

Disadari bahwa selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kendala dan 
permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan 
penyempurnaan pembangunan pertanian ke depan. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan 
datang dapat lebih ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengatasi 
semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian
yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian selama tahun 2015 adalah hasil kerja keras
seluruh jajaran Kementerian Pertanian serta dukungan pemangku kepentingan di pusat dan daerah, 
baik institusi Pemerintah, Swasta, maupun Petani. Besar harapan kami Laporan Kinerja Kementerian
Pertanian Tahun 2015 ini dapat memberikan gambaran kinerja Kementerian Pertanian dan dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sebagai akhir dari pengantar ini kami mengajak semua pihak untuk bekerja keras, cerdas, jujur, dan 
ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna 
mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Jakarta,        Februari 2016

Menteri Pertanian, 
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