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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Kondisi Umum 

Sektor pangan merupakan sektor strategis nasional yang 

memiliki dampak langsung terhadap sosial dan ekonomi suatu 

negara. Ketersediaan dan keterjangkauan pangan pokok atau 

pangan strategis dapat mendorong stabilnya kondisi 

masyarakat. Dari perspektif ekonomi, pangan merupakan 

faktor terbesar yang mempengaruhi inflasi di Indonesia. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun  

2020 – 2024, sebanyak 2 (dua) dari 5 (lima) kebijakan 

pengendalian inflasi menyasar sektor pangan. Pertama, 

meningkatkan produktivitas terutama pasca panen dan 

meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah. Kedua, 

menurunkan rata-rata inflasi dan volatilitasnya pada 10 

komoditas pangan strategis. Sektor pangan ditargetkan untuk 

meningkatkan produksi, terutama pada komoditas strategis 

nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga 

kebutuhan ekspor. 

RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan ke-4 dan 

kelanjutan dari RPJPN 2005-2025. Pada RPJMN keempat 

(2020-2024) ini, masyarakat Indonesia diharapkan sudah 

mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan 

pembangunan di berbagai bidang termasuk di sektor 

pertanian. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan 
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struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan 

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM 

berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, pembangunan sektor 

pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan 

daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian 

Indonesia yang maju, mandiri dan modern. 

Kementerian Pertanian sebagai Lembaga Negara yang 

bertanggung jawab terhadap bidang pertanian nasional, 

diharapkan dapat menjawab target produksi nasional terkait 

kebutuhan pangan asal pertanian dan komoditas strategis 

pertanian lain. Untuk mencapai target peningkatan produksi, 

perlu adanya upaya strategis yang terencana, tepat sasaran, 

tepat guna dan dapat dieksekusi baik di tingkat nasional 

hingga daerah. Keberhasilan implementasi upaya strategis 

tersebut ditentukan oleh banyak faktor, salah satu faktor 

krusial tersebut adalah prasarana dan sarana pertanian. Peran 

prasarana dan sarana pertanian sebagai enabler berkontribusi 

dalam pencapaian target produksi nasional. Prasarana 

pertanian yang dimaksud meliputi: (i) air untuk pertanian; (ii) 

pupuk dan pestisida; (iii) alat dan mesin pertanian; (iv) lahan 

pertanian; serta (v) pembiayaan dan perlindungan usaha 

pertanian.  

Prasarana dan sarana pertanian berada di bawah tanggung 

jawab Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

sebagai unit Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian. Dalam 

rangka mendukung capaian visi Kementerian Pertanian, 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian perlu 
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menyusun arah strategis di tingkat Eselon I yang mengacu dan 

sesuai dengan arah strategis Kementerian Pertanian. Arah 

strategis dituangkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 – 2024. 

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian akan menjadi acuan dan koridor penyelenggaraan 

program serta kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. 

1.1.1 Analisis Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana 
dan Sarana Pertanian 
Proses evaluasi merupakan salah satu fase krusial dalam 

siklus manajemen strategis. Analisis capaian kinerja 

merupakan bagian dari evaluasi implementasi Rencana 

Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 2015 – 

2019. Suatu rencana strategis berhasil dan dikatakan tercapai 

jika sasaran program terwujud. Perwujudan sasaran program 

direpresentasikan melalui capaian kinerja dengan 

membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja 

sasaran program. 

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 
Pertanian Tahun 2015 
Capaian kinerja tahun 2015 dilakukan terhadap 2 (dua) 

indikator yang menjadi perjanjian kinerja Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian. Berdasarkan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015, perjanjian 

kinerja terdiri dari sasaran program “Penambahan Luas 
Pertanaman”. Capaian sasaran program diukur melalui 2 
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(dua) indikator yaitu “Jumlah penambahan luas baku lahan 
padi” dan “jumlah penambahan luas tanam padi” dengan 

capaian sebagai berikut. 

Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 
Tahun 2015 

Sasaran 
Program Indikator Kinerja Target Realisasi 

Penambahan 
luas pertanaman 

Jumlah penambahan 
luas baku lahan padi 23.000 Ha 18.789 Ha 

Jumlah penambahan 
luas tanam padi 600.000 Ha 312.646 Ha 

Berdasarkan Tabel 1, realisasi indikator jumlah penambahan 
luas baku lahan padi sebesar 18.789 Ha (capaian 81,69%) 

disebabkan oleh keterlambatan eksekusi kegiatan perluasan 

sawah di tahun 2015 yang mengakibatkan pendeknya waktu 

penyelenggaraan kegiatan. Realisasi indikator jumlah 
penambahan luas tanam padi sebesar 312.646 (52,11%) 

dipengaruhi oleh kondisi iklim di tahun 2015. Terjadinya el nino 

yang berdampak pada penyelenggaraan kegiatan 

penambahan luas tanam padi. Selain pemenuhan 2 (dua) 

indikator kinerja, penyelenggaraan prasarana dan sarana 

pertanian juga meliputi beberapa aspek yang berkontribusi 

mendukung capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan 

Sarana Pertanian, meliputi: 

1. Bantuan Pupuk, meliputi: Bantuan langsung pupuk 

mendukung upsus padi dan upsus jagung, batuan pupuk 
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bersubsidi, dan pembangunan Unit Pengolah Pupuk 

Organik (UPPO); 

2. Bantuan benih padi dan benih jagung, meliputi: bantuan 

benih padi inbrida, bantuan benih jagung hibrida, dan 

pengembangan seribu desa mandiri benih; 

3. Bantuan alat dan mesin pertanian (pra panen), meliputi: 

traktor roda 2 dan roda 4, pompa air, cultivator, rice trans 

planter, rice transplanter, excavator, dan nursery tray; 

4. Pengembangan padi dengan teknologi Hazton untuk 

peningkatan produktivitas; 

5. Pengembangan System of Rice Intensification (SRI) untuk 

budidaya padi pada lahan sawah beririgiasi dan lahan 

tadah hujan yang airnya terjamin secara intensif dan 

efisien; 

6. Pengembangan optimasi lahan pertanian untuk 

mengantisipasi kekurangan lahan produksi padi; 

7. Perluasan areal tanam (peningkatan indeks pertanaman 

kedelai) untuk peningkatan luas tanam, luas panen dan 

produksi; 

8. Optimasi pertanian dengan budidaya varietas unggul untuk 

optimasi lahan dalam rangka peningkatan produksi padi; 

9. Pengendalian OPT dan DPI untuk pengamanan produksi 

padi dari gangguan serangan OPT dan pengendalian DPI; 

dan 

10. Pembiayaan pertanian melaui pengembangan usaha 

agribisnis perdesaan dalam bentuk KKPE, pengembangan 

LKMA dan asuransi pertanian. 
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Capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 
Pertanian Tahun 2016 
Sasaran program yang menjadi perjanjian kinerja Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian meliputi sasaran 

penambahan luas pertanaman. Capaian sasaran program 

tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu jumlah 
penambahan luas baku lahan sawah dan jumlah 
penambahan luas tanam padi. Capaian kedua indikator 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 
Tahun 2016 

Sasaran 
Program Indikator Kinerja Target Realisasi 

Penambahan luas 
pertanaman 

Jumlah penambahan 
luas baku lahan padi 132.155 Ha 129.096 Ha 

Jumlah penambahan 
luas tanam padi 175.055 Ha 2.617.042 Ha 

Berdasarkan Tabel 2, realisasi indikator jumlah penambahan 
luas baku lahan padi sebesar 129.096 Ha (kinerja 97,96%), 

sedangkan realisasi indikator jumlah penambahan luas 
tanam padi dengan realiasi 2.617.042 Ha jauh melampaui 

target. Selain kegiatan yang difokuskan untuk capaian 

indikator kinerja, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian menyelenggarakan kegiatan lain yang berkontribusi 

terhadap capaian sasaran program, meliputi: 

1. Pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu 

untuk penambahan luas lahan; 

2. Kegiatan pra sertifikasi lahan pertanian; 
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3. Peningkatan ketersediaan air untuk sektor pertanian, 

meliputi: rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan 

irigasi perpipaan/irigasi pompanisasi, pengembangan 

irigasi rawa, pengembangan/ pelaksanaan konservasi air 

dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim, dan 

Water Resources and Irrigation Management Program 

(WISMP); 

4. Peningkatan fasilitasi penyaluran pupuk dan pengawasan 

pestisida, meliputi: penyaluran pupuk bersubsidi dan UPPO 

mendukung desa organik; 

5. Peningkatan fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan 

kelembagaan dan permodalan pertanian, serta peningkatan 

perlindungan terhadap risiko, meliputi: Asuransi Usaha Tani 

Padi (AUTP), dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS); 

dan 

6. Peningkatan alat dan mesin pertanian, meliputi: 

peningkatan intensitas pertanaman dan efisiensi tenaga 

kerja, menekan urbanisasi/meningkatkan daya tarik bekerja 

di sektor pertanian, dan upaya untuk menekan biaya 

produksi. 

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 
Pertanian Tahun 2017 
Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

diukur melaui sasaran program penambahan luas 
pertanaman yang capaiannya diukur melalui 2 (dua) indikator 

kinerja sasaran program. Indikator pertama adalah jumlah 
penambahan luas tanam padi (Ha). Indikator kedua adalah 



RENSTRA DITJEN PSP 2020-2024
8

 
 

penambahan luas tanam padi (Ha). Capaian kedua indikator 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 
Tahun 2017 

Sasaran 
Program 

Indikator 
Kinerja Target Realisasi Kategori 

Penambahan 
luas 
pertanaman 

Jumlah 
penambahan luas 
baku lahan padi 

72.003 Ha 60.234 Ha Berhasil 

Jumlah 
penambahan luas 
tanam padi 

37.650 Ha 154.736 Ha Sangat 
berhasil 

Berdasarkan Tabel 3, capaian indikator jumlah penambahan 
luas baku lahan padi sebesar 84% masuk kedalam kategori 

“berhasil”. Capaian indikator “jumlah penambahan luas 
tanam padi” melebihi angka 100% atau masuk kategori 

“sangat berhasil”. Dalam rangka mendukung kedua indikator 

tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

menyelenggarakan kegiatan lain, meliputi: 

1. Kegiatan penambahan luas baku lahan sawah melalui 

program cetak sawah untuk peningkatan luas tanam guna 

mendukung produksi padi. 

2. Kegiatan perluasan dan perlindungan lahan meliputi: 

pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu; 

kegiatan pra sertifikasi lahan petani, dan penanaman padi 

pasca cetak sawah. 

3. Kegiatan pengelolaan air irigasi untuk pertanian untuk 

menjamin keterseiaan air sektor pertanian, dilaksanakan 

melalui: rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT); 
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pengembangan irigasi perpipaan/ irigasi pompanisasi; 

pengembangan irigasi rawa; dan pengembangan 

embung/dam parit/long storage. 

4. Kegiatan fasilitasi pupuk dan pestisida untuk peningkatan 

produksi dan produktivitas pertanian, dilaksanakan melalui: 

kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi; kegiatan 

penyusunan pemetaan alokasi pupuk bersubsidi tahun 

2017 dan 2018; kegiatan penyusunan keputusan tentang 

harga pokok penjualan (HPP) pupuk bersubsidi tahun 2017 

dan 2018; penyusunan petunjuk pelaksanaan penyediaan 

dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2017; 

pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk 

bersubsidi tahun 2017; pengawasan pupuk; pengawasan 

pestisida; fasilitasi tim Komisi Pengawasan Pupuk dan 

Pestisida (KPPP) Pusat; fasiitasi pelayanan pendaftaran 

pupuk dan pembenah tanah; dan fasilitasi dan evaluasi 

dokumen pendaftaran pestisida. 

5. Peningkatan alat dan mesin pertanian untuk mendukung 

produksi pangan strategis nasional melalui pengadaan, 

pendistribusian, hingga peningkatan pemanfaatan alat dan 

mesin pertanian oleh kelompok tani maupun gabungan 

kelompok tani; dan 

6. Peningkatan fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan 

kelembagaan, dan permodalan pertanian, serta 

peningkatan perlindungan terhadap resiko gagal panen 

melalui asuransi pertanian. 
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Capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 
Pertanian Tahun 2018 
Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian melakukan revitalisasi Rencana Strategis. 

Revitalisasi tersebut berdampak pada perencanaan kinerja 

dan penggunaan indikator kinerja. Berikut adalah sasaran 

program dan indikator kinerja sasaran program Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 

Tabel 4. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 
Tahun 2018 

Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi 

Tersedianya infrastruktur 
pertanian yang sesuai dengan 
kebutuhan 

Rasio rehabilitasi jaringan irigasi 
tersier terhadap total irigasi tersier 
yang dibutuhkan 

33% 41.80% 

Rasio areal pertanian yang 
mendapat supply air terhadap total 
luas areal pertanian 

1.55% 1.43% 

Rasio ketersediaan Alsintan pra 
panen berdasarkan kebutuhan 62% 67.75% 

Rasio luas lahan baku lahan 
pertanian yang tersedia terhadap 
kebutuhan 

97.67% 104.93% 

Meningkatnya pemenuhan 
kebutuhan pupuk bersubsidi 
dalam memenuhi kebutuhan 
pangan strategis nasional 

Rasio ketersediaan pupuk 
bersubsidi terhadap total 
kebutuhan pupuk nasional untuk 
meningkatkan produktivitas 
pangan strategis nasional 

67% 67% 

Meningkatnya dukungan 
pembiayaan pertanian dalam 
mendukung penerapan 
pengelolaan pertanian terpadu 
di pedesaan 

Rasio pelaku usaha pertanian 
binaan yang mendapat 
pembiayaan terhadap total pelaku 
usaha pertanian 

80  

Terwujudnya akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah di 
lingkungan Direktorat Jenderal 
Prasarana dan Sarana Pertanian 

Nilai AKIP Direktorat Jenderal 
Prasarana dan Sarana Pertanian 
berdasarkan penilaian Inspektorat 
Jenderal Kementerian Pertanian 

83 84.01 

Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 
249 tahun 2011 80 71.96% 
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Berdasarkan Tabel 4, rata-rata capaian kinerja Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar 118,4% 

masuk kategori sangat berhasil. Dalam rangka mencapai 

indikator tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian menyelenggarakan beberapa kegiatan meliputi: 

1. Rehabilitasi jaringan irigasi (RJI) untuk peningkatan kualitas 

dan kuantitas tanaman padi; 

2. Pengembangan sumber air serta konservasi air dan 

lingkungan hidup, termasuk didalamnya penyediaan air 

diluar sistem irigasi teknis dengan kegiatan pengembangan 

irigasi perpompaan dengan memanfaatkan sumber air yang 

berasal dari sungai, mata air, danau, embung dan sumber 

air lainnya; 

3. Penyediaan, pendistribusian dan pemanfaatan alat dan 

mesin pertanian pra panen; dan 

4. Penyediaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi. 

Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 
Pertanian Tahun 2019 
Berdasarkan hasil revitalisasi rencana strategis yang 

dilaksanakan pada tahun 2018, capaian sasaran program dan 

indikator kinerja sasaran program Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2019 sebagaimana 

Tabel 5. 
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Tabel 5 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 
Tahun 2019 

Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi 

Tersedianya infrastruktur 
pertanian yang sesuai dengan 
kebutuhan 

Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier 
terhadap total irigasi tersier yang 
dibutuhkan 

33,00% 37,89% 

Rasio areal pertanian yang mendapat 
supply air terhadap total luas areal 
pertanian 

2,12% 2,96% 

Rasio ketersediaan Alsintan pra panen 
berdasarkan kebutuhan 62,00% 63,70% 

Rasio luas lahan baku lahan pertanian 
yang tersedia terhadap kebutuhan 96,83% 105.,81% 

Meningkatnya pemenuhan 
kebutuhan pupuk bersubsidi 
dalam memenuhi kebutuhan 
pangan strategis nasional 

Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi 
terhadap total kebutuhan pupuk 
nasional untuk meningkatkan 
produktivitas pangan strategis nasional 

68,00% 63,16% 

Meningkatnya dukungan 
pembiayaan pertanian dalam 
mendukung penerapan 
pengelolaan pertanian terpadu di 
pedesaan 

Rasio pelaku usaha pertanian binaan 
yang mendapat pembiayaan terhadap 
total pelaku usaha pertanian 

82,00% 102,83% 

Terwujudnya akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah di lingkungan 
Direktorat Jenderal Prasarana dan 
Sarana Pertanian 

Nilai AKIP Direktorat Jenderal 
Prasarana dan Sarana Pertanian 
berdasarkan penilaian Inspektorat 
Jenderal Kementerian Pertanian 

84,00 88,32 

Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 
tahun 2011 82,00 89,03 

 
Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa capaian 

kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian telah 

memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat 

dicermati dari realisasi masing-masing indikator kinerja yang 

berhasil dicapai.  

Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu (1) rasio rehabilitasi 

jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang 

dibutuhkan, (2) areal pertanian yang mendapat supply air 

terhadap total luas areal pertanian, (3) rasio ketersediaan alat 
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dan mesin pertanian (alsintan) pra panen berdasarkan 

kebutuhan, (4) rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia 

terhadap kebutuhan, (5) rasio pelaku usaha pertanian binaan 

yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha 

pertanian binaan, (6) Niai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana 

dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat 

Jenderal Kementerian Pertanian, (7) Nilai AKIP Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan 

penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. 

Indikator kinerja yang berhasil pada rasio ketersediaan pupuk 

bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk 

meningkatkan produktivitas pangan strategis.  

Pada tahun 2019 ini tidak terdapat indikator kinerja yang tidak 

berhasil, hal ini menunjukan adanya kesadaran semua pihak 

terkait pelaksanaan program prasarana dan sarana pertanian 

untuk meningkatkan kinerja. 

1.1.2 Aspirasi Masyarakat dan Stakeholders 
Aspirasi Masyarakat 
Hasil aspirasi masyarakat tani terhadap fasilitasi penyediaan 

infrastruktur lahan dan air serta perluasan areal adalah: (i) 

terjadinya peningkatan produksi dengan meningkatnya indeks 

pertanaman (IP) dan produktivitas, (ii) terjadinya penyerapan 

tenaga kerja di perdesaan, (iii) peningkatan efisiensi biaya 

produksi, (iv) petani sangat mendukung kegiatan pengelolaan 

lahan dan air maupun perluasan areal, dengan model Bantuan 

Pemerintah, sehingga tingkat partisipasi petani meningkat. 
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Pada aspek pembiayaan petani masih terkendala 

mendapatkan fasilitasi pembiayaan yang disebabkan antara 

lain: (a) skala usaha petani yang umumnya tidak bankable 

sehingga petani kesulitan dalam menyediakan agunan bagi 

perbankan; (b) belum optimalnya pengembangan lembaga 

penjaminan usaha di bidang pertanian/asuransi pertanian; (c) 

belum berkembangnya lembaga keuangan yang khusus 

membiayai sektor pertanian/Bank Pertanian. Berdasarkan data 

laporan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk 

realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian masih 

rendah penyerapannya dan rata-rata masih di bawah 20 %. 

Tahun 2016, total penyaluran KUR untuk sektor pertanian 

sebesar Rp 11,895 triliun atau sebesar 13,9% dari total pagu 

Rp 85 triliun. Tahun 2017, total penyaluran KUR sektor 

pertanian sebesar Rp 17, 283 triliun atau sebesar 17,3% dari 

total pagu Rp 100 triliun. Tahun 2018, total penyaluran KUR 

sektor pertanian sebesar Rp 19,647 triliun atau sebesar 16,3% 

dari total pagu Rp 120 triliun. Penyaluran kredit KUR 

Perbankan terdapat kecenderungan untuk disalurkan kepada 

sektor industri, jasa, perdagangan dan sektor lainnya. Hal ini 

menunjukkan keberpihakan sektor perbankan terhadap usaha 

pertanian yang relatif masih kecil. 

Penerapan alsintan masih ditandai oleh beberapa kendala 

yaitu ketersediaan alsin produksi maupun pasca panen yang 

belum mencukupi, penempatan dan pemanfaatan alsin yang 

belum optimal, kemampuan petani yang masih terbatas dalam 

penggunaan alsin serta kemampuan ekonomi petani pengguna 
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alsintan yang masih rendah, sedangkan harga alsin pada 

umumnya belum terjangkau oleh petani pengguna terutama 

untuk produk impor. Dalam hal ini, peranan pemerintah, 

akademisi maupun swasta terkait baik di pusat maupun daerah 

diperlukan agar teknologi mekanisasi tersebut dapat 

berkembang seiring tercapainya kesejahteraan petani. 

Kebutuhan Stakeholders 
Kebutuhan stakeholders merupakan kebutuhan yang 

disampaikan para pemangku kepentingan terkait prasarana 

dan sarana pertanian kepada Direktorat Jenderal Prasarana 

dan Sarana Pertanian. Informasi kebutuhan didapatkan melalui 

Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan 

peserta perwakilan unit Eselon I lingkup Kementerian 

Pertanian, terutama yang menangani komoditas pertanian. 

Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dapat 

memberikan dampak langsung dan dampak tidak langsung 

terhadap capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan 

Sarana Pertanian, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap 

capaian kinerja Kementerian Pertanian. 

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah 

satu unit kerja setingkat Eselon I yang membidangi urusan 

tanaman pangan. Fokus Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan pada komoditas strategis padi dan jagung. 

Kebutuhan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk 

menopang produksi adalah transportasi logistik dan 
pemulihan lahan. Transportasi logistik bermanfaat untuk 
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mempermudah distribusi produksi maupun distribusi benih. 

Pemulihan lahan yang bertujuan untuk menopang produksi, 

namun saat ini, yang dilakukan Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian terkait pemulihan lahan 

bertujuan untuk mengatasi degradasi lahan. 

2. Direktorat Jenderal Hortikultura berpendapat bahwa saat ini 

masih banyak kendala terkait prasarana dan sarana 

pertanian, meliputi: (i) persaingan penggunaan lahan antar 

komoditas pertanian; (ii) alih fungsi lahan yang masif 

terjadi; (iii) dampak perubahan iklim; (iv) mahalnya tenaga 

kerja sehingga membutuhkan Alsintan yang cocok untuk 

hortikultura; serta (v) dukungan teknologi maju seperti bibit 

yang dapat mendorong penurunan biaya produksi, dan 

green house untuk sayuran. Berdasarkan kendala tersebut, 

kebutuhan Direktorat Jenderal Hortikultura terkait 

prasarana, meliputi: perluasan areal hortikultura, embung, 

irigasi makro dan irigasi mikro, serta jalan produksi untuk 

mempermudah distribusi. Kebutuhan terkait sarana 

pertanian meliputi cultivator, hand sprayer, hand tractor, 

pompa air, serta UPPO. Kebutuhan lainnya meliputi kredit 

usaha rakyat untuk petani hortikultura, akses pembiayaan, 

dan asuransi hortikultura. 

3. Direktorat Jenderal Perkebunan berpendapat bahwa 

adanya kebutuhan prasarana dan sarana pertanian untuk 

mendorong produksi, meliputi peremajaan alat dan mesin 

pertanian untuk subsektor perkebunan serta akses 

permodalan bagi pekebun. Peremajaan alat dan mesin 
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pertanian untuk subsektor perkebunan tentunya harus 

mempertimbangkan umur penggunaan dan riwayat 

perawatan. Akses permodalan pekebun berguna untuk 

membantu modal usaha pekebun dan meningkatkan skala 

usaha pekebun. 

4. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

berpendapat bahwa kendala utama dalam 

penyelenggaraan penyelenggaraan peternakan dan 

kesehatan hewan adalah peningkatan produksi pakan 

ternak. Berdasarkan kendala yang dialami dan hasil 

analisis kebutuhan, terdapat beberapa prasarana dan 

sarana pertanian yang dibutuhkan untuk mendorong 

produksi. Kebutuhan tersebut meliputi: 

a. Pembuatan embung peternakan di padang 

penggembalaan yang telah dibangun; 

b. Pengembangan sumber dan tata kelola air di padang 

penggembalaan yang telah dibangun; 

c. Prasarana dan sarana pra panen, meliputi alat 

pengolahan lahan (traktor, chopper, genset, dan mesin 

tetas), padang penggembalaan, pilot project 

kawasan/korporasi; 

d. Asuransi usaha ternak sapi/kerbau yang fokus pada 

SIWAB, dan penerima indukan impor; dan 

e. Perluasan areal peternakan. 

5. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 

merupakan Unit Eselon I yang bertanggung jawab terhadap 

inovasi di lingkup Kementerian Pertanian. Fakta bahwa 
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Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 

merupakan lembaga penelitian dan pengembangan dengan 

jumlah paten terbanyak dibanding instansi lain, tidak 

diimbangi dengan pemanfaatan oleh unit kerja lain di 

lingkup Kementerian Pertanian. Dengan kata lain, inovasi 

yang dihasilkan tidak optimal pemanfaatannya. Kebutuhan 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian adalah 

pemanfaatan inovasi oleh unit kerja lain di lingkup 

Kementerian Pertanian. Hal tersebut berguna untuk 

mempromosikan inovasi yang dihasilkan kepada pihak 

eksternal, selain dapat membangun kepercayaan pihak 

eksternal untuk menggunakan inovasi yang dihasilkan 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 

1.2 Potensi dan Permasalahan 
Subbab ini menjelaskan topik terkait analisis lingkungan 

strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

untuk menentukan potensi dan permasalahan saat ini. Hasil 

dari analisis ini akan dijadikan salah satu dasar dalam 

menentukan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan 

Sarana Pertanian dalam 5 (lima) tahun kedepan. Pembahasan 

akan diurut berdasarkan subbidang dalam sarana dan 

prasarana pertanian dilanjutkan dengan analisis isu-isu terbaru 

yang dihadapi saat ini. 

1.2.1 Potensi dan Permasalahan Perluasan dan Perlindungan 
Lahan  
Indonesia juga memiliki potensi lahan yang cukup besar dan 

belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar lahan 
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tersebut merupakan lahan suboptimal, seperti lahan kering, 

rawa pasang surut, dan rawa lebak yang produktivitasnya 

rendah karena berbagai kendala, seperti kekurangan dan/atau 

kelebihan air, tingginya kemasaman tanah dan salinitas, serta 

keracunan dan kahat unsur hara. Apabila lahan suboptimal 

dapat dimanfaatkan melalui rekayasa penerapan inovasi 

teknologi budi daya dan dukungan infrastruktur yang memadai, 

maka lahan tersebut dapat diubah menjadi lahan-lahan 

produktif untuk pengembangan budi daya berbagai komoditas 

pertanian. 

Data Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya 

Lahan (2016) menunjukkan total luas daratan Indonesia sekitar 

191,1 juta ha, yang terbagi atas 43,6 juta ha lahan basah dan 

144,5 juta ha lahan kering. Dari total luasan tersebut, 15,9 juta 

ha diantaranya berpotensi untuk areal pertanian, yang terdiri 

atas 3,4 juta ha lahan APL (Areal Penggunaan Lain), 3,7 juta 

ha lahan HP (Hutan Produksi), dan 8,9 juta ha lahan HPK 

(Hutan Produksi dapat Dikonversi).  

Pembukaan lahan pertanian melalui kegiatan perluasan areal 

(ekstensifikasi) yang dilakukan setiap tahun masih terfokus 

pada kegiatan perluasan areal lahan tanaman pangan. 

Kegiatan perluasan ini dilaksanakan melalui kegiatan cetak 

sawah yang dilakukan di luar pulau Jawa dan Bali. Sementara 

itu, kegiatan perluasan areal untuk mendukung komoditi 

hortikultura, perkebunan dan peternakan masih belum 

dilaksanakan secara intens mengingat fokus program 

pembangunan pertanian masih terbatas pada komoditi 
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tanaman pangan. Ke depan, tidak tertutup kemungkinan 

perluasan areal untuk komoditi hortikultura, perkebunan dan 

peternakan akan menjadi bagian dari rancangan program 

perluasan areal mendukung pembangunan pertanian. 

Potensi lahan untuk perluasan areal hortikultura, perluasan 

areal perkebunan dan perluasan areal peternakan masih 

tersedia. Menurut data statistik prasarana dan sarana 

pertanian terdapat jumlah luasan kegiatan perluasan areal 

tanaman hortikultura seluas 8.585 ha, perluasan areal 

tanaman perkebunan  50.631,50 ha, dan perluasan areal 

tanaman peternakan  seluas 20,753 ha. Adapun target dan 

realisasi kegiatan perluasan areal tanaman pangan selama 

periode 2015-2019 dapat dilihat sebagai berikut .  

 
 
 
Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2019 

Berdasarkan Gambar 1, terdapat fluktuasi dalam aktivitas 

pencetakan lahan sawah baru dengan tahun 2016 merupakan 

Gambar 1. Target dan Realisasi Kegiatan Cetak Sawah 
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tahun dengan perluasan lahan pertanian tertinggi yaitu 12.096 

Ha. Sedangkan, capaian terkecil berada di tahun 2018 dengan 

perluasan lahan pertanian sebesar 9.757 Ha. Selain itu, 

perluasan lahan pertanian untuk komoditas prioritas nasional 

lainnya yaitu hortikultura, perkebunan (tebu), dan peternakan 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

2013* 2014 2015 2016 2017
Tanaman�Pangan 57.909,14 25.596,55 20.070 129.096,47 60.243

Hortikultura 2.020,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00

Perkebunan�tebu 6.570,00 10.984,00 0,00 0,00 0,00

Peternakan 3.029,00 2.470,00 0,00 0,00 0,00
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Gambar 2. Perluasasn Areal Tanam per Tahun 

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, dalam periode tahun 

2015-2019 program perluasan lahan pertanian untuk 

komoditas nasional lainnya ditiadakan. Maka dari itu, semua 

kegiatan pencetakan lahan pertanian baru difokuskan pada 

lahan pertanian tanaman pangan. Selain perluasan lahan yang 

dilakukan juga  dibarengi oleh optimisasi lahan untuk 

meningkatkan Indeks Pertanaman dari lahan yang sudah ada 

ataupun yang baru dicetak. Gambar 3. memperlihatkan data 

luas lahan yang dioptimasi pada tahun 2015-2018. 
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Gambar 3. Optimasi Lahan Pertanian 2015-2018 

Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana, 2019 
 

Berdasarkan Gambar 3, optimasi lahan dilakukan pada tahun 

2015,2017, dan 2018. Optimasi lahan tadah hujan dilakukan 

ketiga tahun tersebut dengan optimasi lahan rawa baru 

dilakukan pada tahun 2018. Kegiatan optimasi lahan yang 

terkesan sporadis ini dikarenakan arahan strategis yang 

berubah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. 

Berbagai potensi, permasalahan dan tantangan dihadapi pada 

implementasi Renstra periode 2015-2019. Kedua hal tersebut 

dapat memberikan gambaran informasi terkait kondisi aktual 

pengendalian alih fungsi dan optimasi lahan. Penjelasan 

permasalahan dan tantangan lebih lanjut dapat dilihat sebagai 

berikut. 

1. Potensi Pengendalian Alih Fungsi 

Fenomena penyusutan lahan pertanian terutama lahan 

sawah beririgasi di Pulau Jawa dan sekitar kota-kota besar 

menunjukkan dinamika perubahan penggunaan lahan 

pertanian yang cukup intensif dengan semakin 
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berkembangnya perekonomian wilayah. Pengamanan 

lahan pertanian terutama pada lahan sawah beririgasi 

sudah merupakan kebijakan pemerintah, dan untuk itu 

telah dibuat berbagai kebijakan pemerintah, baik dalam 

bentuk undang-undang maupun peraturan-peraturan.  

Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga 

pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 

mengembangkan dan menyelenggarakan administrasi 

pertanahan nasional memiliki komitmen yang jelas untuk 

melaksanakan kebijakan tersebut.  Namun, langkah BPN 

terkadang berbenturan dengan upaya pengendalian 

penggunaan lahan sawah beririgasi. Hal ini dikarenakan 

perencanaan BPN belum selaras dengan pembangunan 

sektor pertanian secara terpadu. 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan 

instrumen utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah 

beririgasi. Selanjutnya, mekanisme pemberian ijin lokasi 

dapat diberikan seseuai RTRW tersebut. Oleh karena itu, 

diperlukan kajian mengenai sejauh mana RTRW mampu 

menjamin keberadaan lahan sawah beririgasi dan 

menetapkan secara tegas kawasan pertanian berkelanjutan 

yang akan dipertahankan (dilestarikan). Beberapa 

peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan 

RTRW antara lain: UU No. 26 tahun 2006 tentang 

Penataan Ruang, UU No. 41 tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP 
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No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang, Peraturan Menteri ATR/BPN No. 19 tahun 2016 

tentang Penetapan LP2B pada Wilayah yang belum 

Terbentuk RTRW, Peraturan Menteri ATR/BPN No. 8 tahun 

2017 tentang Pedoman Pemberian Substansi dalam 

rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang 

Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 tahun 

2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, 

Kabupaten/Kota. 

Pemberian ijin lokasi adalah esensi dari upaya 

pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan dalam 

rangka mewujudkan dan menciptakan suatu kondisi ruang 

yang telah direncanakan melalui suatu rencana tata ruang. 

Maka dari itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana 

pemerintah mampu secara tegas memberikan atau tidak 

memberikan ijin lokasi yang berkaitan dengan kepentingan 

untuk mempertahankan keberadaan lahan sawah beririgasi 

tersebut. Ijin lokasi harus dipertahankan sebagai suatu 

sistem pengendalian penggunaan dan pemanfaatan lahan, 

terutama untuk perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan. Namun, diperlukan sejumlah langkah-

langkah korektif agar sistem ini dapat diaplikasikan secara 

lebih efektif (Nasoetion, 2002).  Hal ini sangat berkaitan 

dengan implementasi UU No. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah) yang pada 

pelaksanaannya lebih cenderung pada peningkatan 
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pertumbuhan ekonomi daerah (tidak berbasis pada 

pertumbuhan pengembangan dan pembangunan pertanian 

secara terpadu), sehingga seringkali mengorbankan lahan 

pertanian sawah beririgasi yang produktif (subur). 

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis 

sebagai sumber daya pokok dalam usaha pertanian 

berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang 

bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi 

kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Upaya 

peningkatan luas lahan pertanian pangan melalui 

konsolidasi dan reklamasi lahan (mengembalikan fungsi 

lahan) tidak dapat mengimbangi pengurangan luas lahan 

sawah karena konversi. Pemerintah mencoba 

mengantisipasi hal tersebut dengan mengeluarkan UU No. 

41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan selanjutnya ditetapkan 

sebagai KP2B, LP2B dan/atau LCP2B di dalam Perda 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

Konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian 

seperti perumahan, kawasan industri, kawasan 

perdagangan, dan sarana publik dapat menimbulkan 

dampak negatif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Dari segi ketahanan pangan nasional, konversi lahan 

sawah merupakan ancaman yang serius, mengingat 

konversi lahan tersebut sulit dihindari. Sementara itu, 

dampak yang ditimbulkan terhadap masalah pangan 
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bersifat permanen, kumulatif, dan progresif. Banyak 

peraturan yang diterbitkan pemerintah untuk 

mengendalikan konversi lahan sawah tetapi pendekatan 

yuridis tersebut terkesan tumpul akibat berbagai faktor. 

Sehubungan dengan itu maka diperlukan revitalisasi 

kebijakan dalam mengendalikan konversi lahan melalui 

pengembangan pendekatan ekonomi dan pendekatan 

sosial. Kebijakan pengendalian konversi lahan secara 

efektif di masa yang akan datang menjadi sangat penting 

untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Selanjutnya, 

hal tersebut dipetakan dalam 3 (tiga) sasaran utama 

diantaranya: (1) menekan intensitas faktor sosial dan 

ekonomi yang dapat merangsang konversi lahan sawah, 

(2) mengendalikan luas, Iokasi, den jenis lahan sawah yang 

dikonversi dalam rangka memperkecil potensi dampak 

negatif yang ditimbulkan, dan (3) menetralisir dampak 

negatif konversi lahan sawah melalui kegiatan investasi 

yang melibatkan dana perusahaan swasta pelaku konversi 

lahan. 

2. Permasalahan Pengendalian Alih Fungsi 

Regulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah/kabupaten/kota terkait perijinan 

maupun pengaturan perubahan pemanfaatan lahan, dapat 

mendorong terjadinya kegiatan alih fungsi lahan pertanian 

ke non pertanian. Berbagai kebijakan yang menyangkut 

masalah pengendalian alih fungsi lahan sawah sudah 

banyak disusun, namun hingga saat ini implementasinya 
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belum berhasil diwujudkan secara optimal. Salah satu hal 

yang menjadi alasan mengapa peraturan pengendalian alih 

fungsi lahan sulit terlaksana, yaitu kendala koordinasi 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan konsistensi 

perencanaan. Perencanaan berperan sangat penting dalam 

pengaturan pemanfaatan lahan mengingat kebutuhan akan 

lahan non pertanian semakin meningkat dan mengancam 

keberlanjutan lahan pertanian, khususnya sawah. Selain 

itu, tidak ada sanksi bagi daerah yang tidak menetapkan 

luasan dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

didalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayahnya. 

Komitmen Pemerintah Daerah masih rendah dalam 

melindungi lahan pertanian.  

Akar permasalahan ini terdapat pada keberpihakan 

kebijakan pembangunan secara nasional yang tidak tertuju 

pada terwujudnya kondisi sektor pertanian yang tangguh, 

melainkan lebih cenderung mengejar pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi. Hal ini juga diperkeruh dengan 

minimnya sinergitas antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah yang disebabkan ego sektoral. 

Pembangunan pertanian dalam era globalisasi memerlukan 

perhatian yang serius dan diarahkan untuk membangun 

masyarakat itu sendiri yang madani. Pembangunan 

masyarakat pedesaan/petani perlu diarahkan kepada 

penciptaan sektor pertanian sebagai lapangan usaha yang 
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menarik sehingga alih fungsi lahan sawah beririgasi ke non 

pertanian dapat dicegah secara alamiah.  

Pemberian insentif kepada petani saat ini belum tercantum 

secara resmi pada program pembangunan. Pembangunan 

pertanian yang terpadu tidak hanya bertumpu pada 

kegiatan budidaya (peningkatan produktivitas lahan dan 

produksi), namun juga harus diikuti dengan kegiatan 

pemenuhan prasarana dan sarana produksi yang memadai 

dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Selain 

itu, kegiatan pengolahan hasil panen (pascapanen) dan 

pemasaran harus direncanakan sebelumnya dengan baik 

dan cermat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

petani serta berujung pada kesejahteraan hidup petani.  

Dengan demikian, upaya pencegahan dan pengendalian 

alih fungsi lahan sawah melalui peraturan perundang-

undangan akan menjadi lebih bermakna (efektif).  

Alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan 

perumahan mengindikasikan adanya kepentingan pemilik 

kapital serta melibatkan pemangku kepentingan lain. Hal ini 

disebabkan oleh konflik kepentingan yang ingin mengambil 

keuntungan dari proses alih fungsi tersebut. Selain itu, 

cepatnya alih fungsi tanah pertanian menjadi non-

pertanian, dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, 

antara lain: 

a. Menurunnya produksi pangan yang menyebabkan 

terancamnya ketahanan pangan; 
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b. Hilangnya mata pencaharian petani dan dapat 

menimbulkan pengangguran;  dan 

c. Hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang 

menelan biaya sangat  

Dengan adanya perangkat peraturan yang komprehensif 

terkait perlindungan lahan dan upaya pemberian insentif 

kepada petani maka diharapkan lahan pertanian tersedia 

sesuai kebutuhan. Hal ini tidak hanya untuk menjamin 

ketersediaan produksi pangan, namun juga menjamin 

akses petani atas lahan untuk meningkatkan kesejahteraan 

petani.  

3. Potensi dan Permasalahan Optimasi Lahan Pertanian 

Lahan rawa meliputi rawa pasang surut dan rawa lebak 

dengan jenis tanah mineral maupun gambut cukup 

potensial untuk pertanian lahan basah, khususnya padi 

sawah. Potensi lahan rawa untuk pertanian lahan basah 

mencakup 14,18 juta hektar, namun sebagian besar sudah 

digunakan untuk pertanian lahan basah dan tanaman 

tahunan. Menurut BBSDLP (2015) lahan rawa pasang surut 

dan lebak yang berpotensi untuk perluasan lahan pertanian 

khususnya lahan sawah adalah sekitar 5,12 juta hektar. 

Dari luasan tersebut, 1,19 juta hektar berada di kawasan 

APL, sekitar 1,18 juta hektar di kawasan HPK, dan 2,75 

juta hektar berada di kawasan HP. Lahan berpotensi 

tersebut tersebar terutama di 3 (tiga) pulau besar, yakni 

Kalimantan, Papua, dan Sumatera, serta beberapa di 

Sulawesi. 
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Pengembangan dan pemanfataan lahan rawa/gambut  

sebagai sumber lahan produksi pertanian /pangan 

berdasarkan pada pertimbangan agrofisik dari lahan rawa 

yang mempunyai berbagai keunggulan komperatif sebagai 

wilayah pengembangan padi. Beberapa pertimbangan 

agrofisik tersebut diantaranya adalah : a) air tersedia cukup 

berlimpah ; b) topografi rawa relatif datar sehingga 

memudahkan dalam penggarapan lahan; c) akses ke lokasi 

rawa cenderung melalui transportasi air/sungai sehingga 

diperkirakan lahan pangan rawa tidak mungkin beralih 

fungsi untuk non pangan; d) masyarakat tani lokal  telah 

memiliki kepiawaian dalam melaksanakan praktek 

budidaya padi ; e) lahan rawa lebak juga mempunyai 

keunggulan sebagai kawasan reservoir air yang akan 

dilepas saat kemarau panjang, dan f) pada lahan rawa 

sangat banyak ditemukan flora rawa yang digunakan untuk 

insektisida nabati yang ramah lingkungan. 

Sejauh ini, pemanfaatan rawa untuk lahan pertanian telah 

dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh rakyat secara 

swadaya. Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah 

membuat dan mengembangkan kawasan rawa melalui 

konsep kawasan Daerah Irigasi Rawa seluas lebih dari 600 

ribu hektar di seluruh Indonesia. Ini belum termasuk lokasi-

lokasi lain yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, 

baik Propinsi maupun kabupaten melalui Dinas PU. 

Padi, jagung, kedelai dan umbu-umbian merupakan 

komoditas yang dapat tumbuh dan beradaptasi baik di 
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lingkungan lahan rawa. Khususnya untuk tanaman padi 

mempunyai varietas lokal yang sangat banyak dijumpai 

baik dilahan rawa pasang surut maupun rawa lebak. Hal 

tersebut sangat mungkin terjadi karena padi memilki 

kemampuan adaptasi tinggi bila terdapat air. 

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam 

pengembangan lahan pertanian pangan antara lain: a) 

Tingkat kesuburan lahan alami yang rendah, dan 

kemasaman tanah  yang tinggi (Ph <4,0 s/d 5,0); b) rezim 

air yang fluktuatif sehingga genangan air yang sangat 

berfluktuasi  biasanya tinggi pada saat banjir/pasang, serta 

dangkal dan mengalami kekeringan pada saat musim 

kemarau.; c) Infrastruktur lahan dan air yang masih sangat 

terbatas   dan belum berfungsi optimal; d) Teknis dan pola 

pengolahan lahan rawa yang harus hati-hati dan sangat 

spesifik terkait dengan adanya lapisan pirit ; e) Tingginya 

biaya olah tanah; dan f) Tingkat pendidikan petani yang 

masih rendah. 

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Pembiayaan Pertanian 
Pembiayaan adalah salah satu komponen penting dalam 

mewujudkan usaha pertanian yang menguntungkan dan 

berkelanjutan. Namun demikian aksesibilitas petani terhadap 

pembiayaan merupakan masalah utama yang sering 

dikeluhkan oleh petani.  Hal ini disebabkan oleh minimnya 

informasi tentang berbagai skim pembiayaan yang dapat 

diakses oleh petani. Di sisi lain lembaga pembiayaaan masih 

menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang kurang 
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atraktif karena dianggap sangat berisiko (high risk), tergantung 

musim dan jaminan harga yang tidak pasti. 

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana 

dan Sarana Pertanian memiliki tugas sebagai penggerak 

utama dalam mewujudkan prasarana dan sarana termasuk 

akses pembiayaan bagi para petani. Tugas ini dijalankan 

dalam bentuk dukungan dan fasilitasi pembiayaan yang mudah 

diakses serta skema yang sesuai dengan karakteristik dan 

kebutuhan petani. Pembiayaan pertanian merupakan salah 

satu insentif yang sangat penting dalam mendorong 

pertumbuhan sektor pertanian. Dengan adanya kemudahan 

dalam pengajuan pembiayaan, diharapkan dapat membantu 

para petani maupun pelaku usaha pertanian dalam menekan 

aliran dana pada saat terjadi force majeur seperti bencana 

ataupun paceklik. Selain itu, pembiayaan ini juga dapat 

dijadikan modal untuk pelaku usaha pertanian dalam 

mengembangkan usahanya. 

Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang difasilitasi oleh 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk 

mendukung permodalan pelaku usaha di sektor pertanian,  

antara lain sebagai berikut: 

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun  

2018 tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat (KUR), 

yaitu  kredit/ pembiayaan modal kerja dan/atau investasi 

kepada  debitur usaha yang produktif dan layak namun 

belum memiliki  agunan tambahan atau agunan tambahan 
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belum cukup. KUR ini digunakan sebagai modal bagi 

pelaku usaha di bidang  pertanian yang diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas mereka sehingga memacu 

pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia. Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai wakil 

pemerintah dalam mendukung sarana dan prasarana 

pertanian turut mendukung pengajuan KUR dengan  pola 

subsidi bunga dimana ditetapkan suku Bunga KUR untuk 

sektor Pertanian sebesar 7% (tujuh persen) efektif per 

tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin 

flat/enuitas yang setara. Suku bunga tersebut lebih rendah 

dari suku bunga bank untuk kredit komersial yang berkisar 

12%-14% per tahun.  

Realisasi penyaluran KUR sektor pertanian, perburuan dan 

kehutanan per Desember tahun 2018 oleh perbankan 

sebesar Rp.26,8 Trilyun atau 22,6% dari target KUR 

Nasional sebesar Rp.123 trilyun. Apabila dibandingkan 

dengan capaian tahun 2017 dimana realisasi penyaluran 

KUR sektor pertanian dan kehutanan tercapai sebesar 

Rp.26,80 Trilyun, maka capaian realisasi KUR sektor 

pertanian tahun 2018 ini meningkat sebesar 29,95% dari 

tahun 2017. 
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Gambar 4. Diagram Realisasi KUR Sektor Pertanian, Perburuan 

Berdasarkan Gambar 4, selama periode 2015-2018, 

persentase realisasi KUR sektor pertanian, perburuan dan 

kehutanan cenderung masih dibawah 50%. Hal ini masih 

jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pada 

setiap tahunnya. 

2. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 

Definisi AUTP dalam Kepmentan Nomor 15 Tahun 2017 

adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan 

asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan 

risiko usaha tani padi. Selanjutnya, Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai wakil pemerintah 

memberikan bantuan premi sebesar 80% atau sebesar Rp 

144.000/Ha, sementara petani tertanggung hanya 

membayar sebesar 20% atau Rp 36.000/Ha. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh dampak negatif bencana pada 

produksi pertanian yang mengakibatkan kerugian materi 
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bagi tertanggung. Maka dari  itu, diperlukan adanya 

jaminan kerugian melalui instrumen keuangan seperti 

asuransi untuk menanggulangi permasalahan tersebut. 

Program AUTP sendiri dimulai oleh Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana pada tahun 2015 dengan total 

penyaluran asuransi kepada 401.408 petani. Selanjutnya, 

pada tahun 2016 dan 2017 AUTP secara berturut-turut 

disalurkan untuk 917.309 petani dan 1.550.389 petani. 

Sampai dengan saat ini, total luas lahan peserta AUTP 

sebesar 2.537.619 Ha. Rincian jumlah paket AUTP dalam 

bentuk infografis dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 5. Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) 

Berdasarkan Gambar 5. dapat dilihat bahwa paket AUTP 

berfluktuasi dari tahun ke tahun. Peningkatan terjadi pada 

tahun 2017 dengan jumlah kenaikan sebesar 633.080 Ha 

atau naik hampir 100%. Namun, pada tahun 2018 terjadi 
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penurunan sebesar 16% dari tahun sebelumnya. 

Disamping itu, distribusi penerimaan program AUTP dinilai 

lebih merata yang mencakup 24 provinsi dibanding tahun 

sebelumnya hanya di 17 provinsi. 

3. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) 

Pemerintah memperkenalkan produk AUTS/K untuk 

memberikan keringanan bagi peternak sapi dalam 

menghadapi kerugian akibat force majeur. AUTS/K sendiri 

merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai 

penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana 

dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi 

akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak 

karena sapi mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, 

dan/ atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan 

polis asuransi. Bantuan AUTS dari pemerintah memiliki 

skema yang identik dengan AUTP yaitu porsi premi yang 

disubsidi sebesar 80% oleh pemerintah atau 

Rp.160.000/ekor dengan porsi premi yang dibayar peternak 

sebesar 20% atau Rp.40.000/ekor. Program AUTS/K 

dimulai pada tahun 2016 dengan paket asuransi yang 

disalurkan sebanyak 19.184 paket. Selanjutnya, pada 

tahun 2017 dan 2018, program AUTS berhasil menyalurkan 

paket asuransi secara berturut-turut sebanyak  91.770 

paket dan 21.130 paket. Detail terkait jumlah paket AUTS/K 

yang berhasil disalurkan dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Asuransi Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) 

Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

Berdasarkan Gambar 6. dapat dilihat bahwa terjadi 

kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2017 dengan 

peningkatan sebesar 72.586 paket AUTS/K atau naik 

sekitar 470% dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 

2018 terjadi penurunan drastis sebesar 70640 paket atau 

sekitar 77% dari tahun sebelumnya. Sama dengan program 

AUTP, hal ini disebabkan oleh pengalihan anggaran untuk 

program strategis lainnya. 

Sejalan dengan pencapaian pada pembiayaan pertanian 

yang didukung oleh program-program Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian serta fakta di lapangan, 

dirangkum beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan 

sebagai pemacu pertumbuhan industri pertanian 

diantaranya adalah (a) peningkatan pembiayaan yang  

bersumber dari dana perbankan (b) pemanfaatan 

pembiayaan  yang bersumber dari dana BUMN PKBL/CSR 

(c) peningkatan pembiayaan yang bersumber dari investasi 

BUMN dan swasta (d) konsolidasi pembiayaan yang 
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bersumber dari dana  masyarakat (e) pembiayaan yang 

bersumber dari dana APBN  dan APBD melalui program-

program Kementerian Pertanian maupun pemerintah 

daerah serta (f) pemanfaatan pembiayaan  yang bersumber 

dari lembaga keuangan mikro agribisnis  (LKM-A) pada 

gapoktan PUAP dan lembaga adat masyarakat. 

Adapun permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan dan 

juga permodalan bagi para pelaku usaha pertanian adalah 

kesenjangan antara kebutuhan dana pembangunan 

pertanian dengan ketersediaan dana pihak perbankan yang 

berkisar 5,2 – 5,6 %, relatif lebih kecil dari sektor lain untuk 

skala industri pertanian yang begitu besar. Permasalahan 

tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya 

diantaranya (a) belum adanya  bank/lembaga keuangan 

yang khusus melayani pembiayaan sektor pertanian; (b) 

sebagian besar usaha petani tidak dapat diakui oleh Bank 

(tidak bankable) untuk mengajukan pembiayaan; (c) 

Tingginya suku bunga kredit bank/lembaga keuangan yang 

umumnya masih berfokus pada pembiayaan  usaha dalam 

aspek industri, tidak pada aspek produksi; (d)  belum 

optimalnya pelaksanaan asuransi kerugian komoditi  untuk 

melindungi petani dari kerugian baik dari segmen on-farm  

maupun off-farm; (e) belum optimalnya pemanfaatan dana 

laba PKBL, BUMN, dan CSR maupun sumber pendanaan 

lainnya dari lembaga keuangan non-bank; serta (f) belum 

berkembangnya fasilitator pembiayaan yang dapat 
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membantu petani untuk mengakses kredit/pembiayaan 

kepada perbankan. 

1.2.3 Potensi dan Permasalahan Irigasi Pertanian 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 

Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan 

Jaringan Irigasi, jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan 

bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang 

diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, 

penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Irigasi pertanian 

merupakan salah satu infrastruktur penting yang digunakan 

sebagai prasarana penyaluran air ke dalam sistem pertanian. 

Maka dari itu, peningkatan dan peremajaan jaringan irigasi 

diperlukan untuk memenuhi penyaluran air sesuai kebutuhan. 

Kebutuhan akan konsumsi pangan meningkat dari waktu ke 

waktu seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. 

Populasi penduduk Indonesia pada tahun 2018 berjumlah 

237,5 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,49%, 

(BPS, 2011). Jumlah penduduk Indonesia tahun ini 

diperkirakan telah mencapai 241,04 juta jiwa.  Dengan asumsi 

konsumsi per kapita sebesar 1,551 kg/minggu maka sedikitnya 

dibutuhkan sekitar 15 juta ha luas tanam keseluruhan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi pangan pertanian. Selain itu, 

peningkatan produksi yang cukup besar mengharuskan indeks 

pertanaman meningkat 2 (dua) kali lipat dari angka saat ini. 

Tercapainya kedua hal tersebut membutuhkan suplai air yang 

memadai agar ekosistem pertanian tetap berjalan dengan baik. 

Upaya-upaya optimasi pemanfaatan air perlu dilakukan secara 
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menyeluruh agar suplai air lahan pertanian dapat terjaga. 

Adapun salah satu fokus utama dari program optimasi 

pemanfaatan air adalah pengembangan dan pengelolaan 

sistem irigasi di tingkat tersier secara berkelanjutan dan 

berkeadilan. 

Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di 

tingkat tersier secara berkelanjutan dan berkeadilan sangat 

bergantung pada eksekusi kerangka kerja dengan "konsep 

adaptif". Konsep adaptif dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : 

1. Adaptif terhadap lingkungan fisik, yaitu dapat diartikan 

bahwa suatu infrastruktur yang tahan terhadap bencana. 

Pemilihan varian (material, struktur, dan lain-lain) 

infrastruktur pertanian menjadi hal yang utama. Dalam 

memilih varian yang sesuai, analisis yang mendalam perlu 

dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti 

kondisi geologi dan rekayasa teknik sipil; 

2. Adaptif terhadap lingkungan non fisik,adalah infrastruktur 

yang dapat berfungsi secara efektif, baik untuk jangka 

pendek dan jangka panjang. Artinya, adaptif terhadap 

lingkungan non fisik berhubungan dengan tahap operasi 

dan pemeliharaan infrastruktur. Dalam memilih varian dari 

jenis infrastruktur yang adaptif terhadap lingkungan non 

fisik, maka ilmu antropologi, sosiologi dan psikologi 

komunitas menjadi beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan.  Dengan demikian, akan tercipta konsep 

rekayasa sosial yang sesuai untuk infrastruktur pertanian. 
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Peningkatan infrastruktur tidak terlepas dari peningkatan 

kapasitas kelembagaan dari para pemangku kepentingan di 

dalamnya. Sesuai amanat Undang-Undang No. 11 tahun 1974 

tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 

2001 tentang Irigasi bahwa pembangunan, rehabilitasi, 

peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang, tugas 

dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air (P3A) di 

wilayah kerjanya. Mengingat sebagian besar pemerintah 

kabupaten/kota dan P3A sampai saat ini belum mampu 

menjalankan tanggung jawabnya, maka Pemerintah Pusat 

melalui Kementerian Pertanian ikut mendorong peningkatan 

P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi.  

Akselerasi dalam pengembangan pengembangan jaringan 

irigasi pertanian di Indonesia sangat diperlukan dalam rangka 

pengembangan infrastruktur pertanian sesuai arah strategi. 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian turut 

mengembangkan jaringan irigasi tersier yang merupakan 

prasarana pelayanan air irigasi. Jaringan irigasi tersier 

merupakan petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, 

saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks 

kuarter, serta bangunan pelengkapnya. Secara umum, 

pengelolaan jaringan irigasi pertanian di Indonesia mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan dari tahun 2015 – 2019. 

Beberapa bentuk kegiatan dilakukan dalam rangka 

mendukung pengembangan jaringan irigasi pertanian. 

Penjelasan terkait kegiatan pengembangan jaringan irigasi 

pertanian dapat dilihat sebagai berikut. 
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Secara umum, jaringan irigasi pertanian di Indonesia 

mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun 

2015 – 2018. Beberapa bentuk dukungan untuk mendukung 

pengembangan jaringan irigasi pertanian tersebut dibagi 

menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu rehabilitasi jaringan irigasi dan 

pengembangan sumber air. Penjelasan terkait kedua kegiatan 

tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 

Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan/ 

penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/ 

meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula 

sehingga menambah luas areal tanam dan/atau 

meningkatkan intensitas pertanaman (IP). Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian turut 

mendukung kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi secara 

berkelanjutan dan berkeadilan. Gambar 7 menunjukkan 

bahwa mulai tahun 2015, pemerintah terus mengalirkan 

dana APBN untuk mendukung program Rehabilitasi 

Jaringan Irigasi. Peningkatan signifikan terjadi pada pada 

tahun 2015, di awal era pemerintahan Presiden Jokowi – 

Jusuf Kalla. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan 

percepatan realisasi pencapaian Nawa Cita untuk 

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier sebesar 3 juta hektar. 

Rehabilitasi tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam 

pelaksanaan Upaya Khusus (Upsus) komoditas padi, 

jagung dan kedelai (Pajale). 
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Gambar 7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian 2015-2018 

Berdasarkan Gambar 7, pelaksanaan rehabilitasi jaringan 

irigasi di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya mengalami penurunan yang sangat tajam 

sebesar 81,77% dengan luas sebesar 448.252,73 hektar. 

Kemudian di tahun-tahun berikutnya, terjadi penurunan 

terus menerus hingga akhirnya sedikit naik pada tahun 

2018. Salah satu penyebab hal ini adalah penurunan 

anggaran untuk rehabilitasi jaringan irigasi yang dialihkan 

untuk sarana dan prasarana lain yang menjadi fokus 

Kementerian Pertanian. Penurunan anggaran ini juga 

disebabkan oleh tercapainya Nawa Cita untuk kegiatan 

rehabilitasi jaringan irigasi nasional. Selanjutnya, distribusi 

rehabilitasi jaringan irigasi berdasarkan daerah dapat dilihat 

pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Luas Kegiatan Rehabiltasi Jaringan Irigasi per Kawasan tahun 

2015-2018 

Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

Gambar 8. memperlihatkan bahwa Pulau Jawa masih 

menjadi fokus pemerintah untuk area rehabilitasi jaringan 

irigasi yaitu sebesar 1.030.090,38 Ha atau 32,84% dari 

total. Hal ini cukup beralasan, bila dilihat dari sisi luas 

sawah, Pulau Jawa memiliki lahan pertanian terluas 

dibandingkan dengan kawasan lain di Indonesia. Namun, 

pada tahun 2018, kegiatan rehabilitasi mulai giat dilakukan 

untuk daerah di luar  Pulau Jawa. Sehingga perbedaan 

kegiatan rehabilitasi antar daerah hanya sedikit.  Hal ini 

dapat dilihat pada data rehabilitasi jaringan irigasi di Pulau 

Sumatera dengan luas sebesar 956.352,15 Ha atau 

30,49% . Selanjutnya, Pulau Sumatra disusul oleh 

Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, serta 

Maluku dan Papua. 

Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai permasalahan 

yang dihadapi dalam pengelolaan irigasi pertanian 
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nasional. Beberapa permasalahan irigasi pertanian 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Kurangnya partisipasi petani dalam operasi dan 

pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun 

sehingga di beberapa lokasi terdapat jaringan irigasi 

yang dibangun rusak atau kurang terawat. 

b. Pemberdayaan petani pemakai air masih terbatas 

c. Sebesar 80 % air untuk kebutuhan pertanian cenderung 

boros.  

d. Sebesar 60 % jaringan irigasi yang ada belum 

dimanfaatkan optimal 

e. Terjadinya kerusakan keseimbangan hidrologis di 

daerah aliran sungai 

f. Keterbatasan sumber daya finansial menjadi faktor 

penghambat   utama dalam pengembangan irigasi 

g. Modernisasi irigasi belum diimplementasikan lebih luas 

2. Pengembangan Sumber Air 

Kebutuhan air untuk tanaman pada dasarnya dapat 

dipenuhi dari air hujan secara alami. Namun, pada 

kenyataannya terdapat beberapa tempat yang tidak 

memiliki  jumlah air yang mencukupi untuk kebutuhan 

tumbuh tanaman. Berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi ketersediaan air seperti lingkungan, cuaca, 

serta iklim yang sangat sulit untuk dikontrol secara pasti. 

Oleh karena itu, prasarana dan sarana dalam bentuk 

pengembangan sumber air perlu dilakukan untuk 

mendukung keberlanjutan produksi pertanian Gambar 9. 
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memperlihatkan kegiatan konstruksi sumber air  yang 

dilakukan pada tahun 2015-2018. 

 
Gambar 9. Pengembangan Sumber Air Pertanian tahun 2015-2019 

Berdasarkan Gambar 9, pengembangan sumber air 

dilakukan setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 

2018. Tahun 2016 merupakan titik balik pengembangan 

sumber air secara masif dimana terdapat 1.542 paket 

pengembangan sumber air yang dilelangkan. 

Pengembangan sumber air pada tahun-tahun selanjutnya 

mengalami fluktuasi dan realisasinya tidak sebanyak pada 

tahun 2016. Selanjutnya, pengembangan embung 

pertanian selama periode 2014-2018 dapat dillihat pada 

Gambar 10. 
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Gambar 10. Pengembangan Sumber Air Pertanian tahun 2015-2018 

Dengan potensi curah hujan yang sangat besar sekitar 

2000 – 6000 m/dt, jumlah sungai induk sebanyak 5,590 

buah dan 397 Cekungan air tanah (CAT) serta ketersedian 

air 3,9 Trilyun m3/th, Indonesia memiliki kemandirian dalam 

memenuhi kebutuhan suplai air untuk pertanian nasional. 

Sehingga, diperlukan inovasi – inovasi atau terobosan 

untuk meningkatkan pengembangan sumber air  di 

Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 

Beberapa inovasi-inovasi adalah (1) peningkatan efisiensi 

terhadap penggunaan air (air tanah, air permukaan, dan air 

hujan) dalam sistem irigasi; (2) pemanfaatan data dalam 

mendukung ketersediaan air irigasi; serta (3) ketersediaan 

teknologi pengelolaan air untuk proses produksi pertanian 

dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk sektor 

pertanian. Beberapa permasalahan yang kerap dihadapi 

dalam pengembangan sumber air diantaranya adalah : 

a. Ketimpangan neraca air, baik secara kuantitas maupun 

kualitas 
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b. Variasi data yang tidak akurat, kurang lengkap, dan 

tidak aktual 

c. Keterbatasan prasarana 

d. Ego sektoral, baik sektor publik maupun sektor swasta 

e. Belum optimalnya koordinasi kelembagaan pengelolaan 

air. 

1.2.4 Potensi dan Permasalahan Alat dan Mesin Pertanian 
(Alsintan) 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 

2008 tentang  Pedoman  Penumbuhan  dan  Pengembangan 

Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), 

alsintan merupakan peralatan yang dioperasikan tanpa atau 

dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, 

pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil 

tanaman, peternakan dan kesehatan hewan. Penggunaan 

alsintan sebagai sarana dan prasarana pertanian merupakan 

salah satu variabel penting untuk meningkatkan produktivitas 

hasil pertanian. Hal ini didasari oleh keterbatasan tenaga 

manusia dalam mengolah produk pertanian secara manual. 

Dalam hal ini, Pemerintah turut memberikan dukungan dalam 

bentuk bantuan alsintan berstatus bantuan pemerintah yang 

ditujukan untuk mendukung kegiatan pencapaian swasembada 

berkelanjutan padi, jagung, dan kedelai dengan pengelolaan 

melalui Poktan/Gapoktan/UPJA atau dalam bentuk brigade 

alsintan. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong 

produktivitas produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha 
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pertanian khususnya untuk komoditas padi, jagung, dan 

kedelai. 

Terdapat beberapa jenis bantuan alsintan yang diberikan oleh 

Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana untuk mendukung 

operasional para pelaku usaha di sektor pertanian, sebagai 

berikut: 

1. Bantuan alat roda 2 dan roda 4 

Alat roda 2 yang digunakan pada dasarnya adalah traktor 

(TR 2) yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

intensitas pertanaman di berbagai ekologi lahan. Selain itu, 

traktor roda 4 (TR 4) juga digunakan dalam proses produksi 

pertanian untuk memenuhi kondisi lingkungan dan 

spesifikasi yang dibutuhkan. 

 
Gambar 11. Bantuan Alsintan Roda 2 (unit) tahun 2015-2018 

Berdasarkan Gambar 11, Periode tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2019, Direktorat Jenderal Prasarana dan 

Sarana Pertanian telah berhasil menyalurkan 138.940 unit 

traktor roda 2. Jumlah Traktor Roda 2 menunjukkan 

keseriusan pemerintah dalam mendukung peningkatan 
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produktivitas melalui pemakaian teknologi pertanian dan 

modernisasi pertanian. 

 
Gambar 12. Bantuan Alsintan Roda 4 (unit) tahun 2015-2018 

Gambar 12. menunjukkan tren kenaikan bantuan alsintan 

traktor roda 4 yang telah disalurkan kepada para petani dari 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Secara umum dari 

tahun 2015-2018 terjadi peningkatan penyaluran traktor 

roda 4. Untuk tahun 2019 mengalami penurunan 

disebabkan adanya kebijakan anggaran bahwa pengadaan 

alsintan direalokasi untuk kegiatan #Serasi TA. 2019. 

Secara total jumlah traktor roda 4 yang sudah disalurkan 

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sejumlah 

11.117 unit. Peningkatan tajam terjadi pada kurun waktu 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dalam penyediaan 

traktor roda 4 merupakan salah satu komitmen dari 

pemerintah dalam meningkatkan produktivitas melalui 

modernisasi pertanian di Indonesia. Ke dua alsintan 

tersebut, baik TR 2 maupun TR 4, disalurkan dengan 
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skema Bantuan Pemerintah melalui alokasi pusat dan atau 

tugas pembantuan di daerah kepada Poktan ataupun 

Gapoktan. 

2. Bantuan Pompa Air 

Selaras dengan bantuan alsintan Traktor roda 2 dan 4, 

penyaluran bantuan pompa air mengalami peningkatan 

pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019. 

Jumlah penyaluran pompa air sampai dengan tahun 2019 

dicatatkan sebanyak 100.720 unit. 

 
Gambar 13. Total Bantuan Alsintan Pompa Air (unit) tahun 2015-2018 

Gambar 13 menunjukkan bahwa pada mulai tahun 2015 

terjadi lonjakan jumlah pompa air yang disalurkan secara 

signifikan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Peningkatan jumlah ini juga merupakan salah satu 

komitmen pemerintah dalam rangka mendukung  Upaya  

Khusus  (Upsus)  komoditas    padi,    jagung    dan    

kedelai    (Pajale) serta komoditas lainnya salah satunya 

melalui kegiatan mitigasi kekeringan. 
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3. Bantuan alsintan excavator dan cultivator 

Dalam periode 2015-2016, Direktorat Jenderal Prasarana 

dan Sarana Pertanian  telah menyalurkan 200 unit 

excavator (excavator mini dan excavator standar) kepada 

brigade alsintan Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten 

ataupun di Korem/Kodim. Bantuan excavator ini bertujuan 

untuk mendukung pembangunan/pengembangan/ 

rehabilitasi/pemeliharaan insfrastruktur pertanian (jaringan 

irigasi pertanian, insfrastruktur pengembangan lahan, 

embung, long storage, dam parit, bendung, tanggul dan 

kanal) untuk mendukung pengembangan lahan rawa 

pasang surut dan rawa lebak serta kawasan pertanian 

lainnya. 

 
Gambar 14. Bantuan Excavator tahun 2015-2018 

Berdasarkan Gambar 14 bantuan excavator mengalami 

peningkatan singinfikan antara tahun 2015 dengan tahun 

2016 serta tahun 2018. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun 

terakhir, tahun 2017 adalah penyaluran tertinggi sebanyak 
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298 unit. Sementara pada tahun 2018 tidak ada penyaluran 

yang disebabkan oleh prioritas dalam penyaluran alat dan 

mesin pertanian. 

Cultivator merupakan jenis alsintan yang disalurkan oleh 

pemerintah untuk mendukung program-program 

pemerintah dalam bidang pertanian. Bantuan cultivator 

ditujukan untuk peningkatan produktivitas produk pertanian 

khususnya hortikultura.. 

 
Gambar 15. Bantuan Cultivator tahun 2015-2018 

Berdasarkan Gambar 15, penyaluran cultivator diadakan 

dari tahun 2015 – 2019 dengan total 11.663 unit. Namun, 

pada tahun 2016 bantuan alsintan jenis ini ditiadakan 

dengan beralihnya strategi pemerintah. Beberapa strategi 

tersebut diarahkan pada penyaluran bantuan excavator 

untuk perluasan sawah baru serta peningkatan jumlah 

penyaluran traktor roda 2 dan traktor roda 4.  

4. Bantuan alsintan transplanter 
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Alsintan transplanter merupakan salah satu teknologi 

pertanian yang sangat penting dalam meningkatkan 

kecepatan waktu penanaman bibit. Penyaluran bantuan ini 

diprioritaskan pada daerah sentra produksi padi dengan 

mempertimbangkan daerah yang tingkat kejenuhan alsin 

masih rendah untuk mendukung program peningkatan 

produksi pertanian. 

 
Gambar 16. Bantuan Rice Transplanter tahun 2015-2018 

Berdasarkan Gambar 16 dapat di lihat bahwa terjadi 

peningkatan penyaluran yang sangat signifikan dalam 

kurun waktu tahun 2015-2016. Hal ini disebabkan 

perubahan arahan strategis pemerintah dalam mendukung 

jumlah produksi tanaman pangan nasional seperti padi, 

jagung, dan kedelai. Secara keseluruhan, jumlah rice 

transplanter yang didistribusikan dari tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2019 sejumlah  19.966 unit.  
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Upaya untuk mencapai sasaran strategis yang telah 

ditentukan oleh Kementerian Pertanian pada periode 2020 

- 2024, maka sumber utama produksi harus benar-benar 

dioptimalkan agar tingkat produktivitas pertanian tinggi. 

Oleh karena itu, potensi-potensi pada penggunaan alsintan 

dan pengembangannya harus diupayakan. Adapun potensi 

yang masih dapat diupayakan adalah peningkatan kualitas 

alsintan yang akan berdampak pada peningkatan efisiensi 

alsintan pada saat dimanfaatkan di lapangan. Kedua 

adalah ketepatan penyaluran alsintan kepada para petani 

yang membutuhkan melalui perbaikan sistem 

pendistribusian yang tepat guna dan tepat sasaran sesuai 

dengan peruntukan alsintan serta kebutuhan para petani. 

Ketiga adalah penguatan kelembagaan UPJA dan 

perbengkelan untuk mengawal pemanfaatan dan 

pemeliharaan alsintan yang ada di lapangan. 

Beberapa permasalahan yang ditemui saat berjalannya 

pendistribusian alsintan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal 

ini sangat menghambat proses pembantuan alsintan dan 

yang berakibat pada menurunnya produktivitas para petani. 

Selain itu, mekanisasi pertanian di Indonesia saat ini masih 

dalam tahap perkembangan. Hal ini diperburuk dengan 

lambatnya perkembangan teknologi mekanisasi pada 

tingkat daerah. Lambatnya proses perkembangan ini 

disebabkan oleh beberapa hambatan antara lain faktor 

sosial ekonomi, teknis dan kelembagaan. Rincian terkait 
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permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan 

mekanisasi pertanian dapat dilihat sebagai berikut: 

a. bervariasinya karakteristik lahan, luas kepemilikan, dan 

sebaran lahan;  

b. beragamnya kondisi sosial ekonomi petani terutama 

modal sehingga para petani masih belum mampu 

memiliki alsintan untuk mendukung produksinya;  

c. tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan 

budaya yang relatif rendah merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi perkembangan teknologi pertanian 

serta  pemanfaatan alat dan mesin (alsintan) masih 

kurang;  

d. sistem usaha tani yang masih pada fase subsistem dan 

tradisional;  

e. keberadaan kelembagaan UPJA dan perbengkelan 

yang belum berkembang dengan optimal dikarenakan 

pengelolaan dari aspek teknis, ekonomi, dan organisasi 

yang kurang baik; dan  

f. masih lemahnya pengawasan dari segi sistem 

standarisasi, sertifikasi, dan pengujian alat dan mesin 

pertanian (alsintan) terhadap distribusi bantuan alsintan 

baik dari produksi dalam negeri maupun impor sehingga  

mutu masih belum terjamin. 

1.2.5 Potensi dan Permasalahan Pupuk dan Pestisida Pertanian 
Pupuk dan pestisida merupakan unsur penting dalam 

peningkatan produksi dan produktivitas serta perlindungan 

tanaman. Oleh karena itu, keberadaan pupuk dan pestisida 
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dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem 

tanaman. Kementerian Pertanian sebagai penggerak utama 

industri pertanian turut mendorong penggunaan pupuk secara 

efisien. Hal ini dilakukan melalui berbagai kebijakan meliputi 

pengelolaan pupuk dan pembenah tanah, pengawasan 

peredaran pupuk dan pestisida, distribusi pupuk bersubsidi, 

serta perizinan pestisida. Pelaksanaan keempat kebijakan ini 

akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. 

1. Pupuk dan Pembenah Tanah 

Pupuk seperti yang dijelaskan sebelumnya, memiliki 

peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi 

dan produktivitas pertanian nasional. Peningkatan 

penggunaan pupuk secara efisien menjadi hal yang utama 

untuk mendongkrak produksi komoditas pertanian nasional. 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

mendorong penggunaan pupuk melalui berbagai kebijakan 

meliputi sistem penyediaan, jaringan distribusi, 

penyesuaian harga jual serta pengaturan terkait aspek 

teknis lainnya. Selain itu, Direktorat Jenderal Prasarana 

dan Sarana Pertanian juga turut menyediakan pupuk 

sesuai dengan jumlah, jenis, waktu pemberian, dan cara  

pemberian yang dibutuhkan. 

Pemetaan kebutuhan pupuk sangat penting bila pemerintah 

bertujuan untuk menyediakan pupuk sesuai dengan 

kebutuhan target produksi nasional. Dengan demikian, data 

kebutuhan pupuk disusun dengan mengumpulkan data 

terkait kebutuhan pupuk untuk seluruh daerah di Indonesia. 
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Adapun detail terkait kebutuhan pupuk nasional tahun 2019 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Kebutuhan Pupuk Subsidi tahun 2019 

URAIAN 
JENIS PUPUK (TON) 

Urea SP36 ZA NPK Organik Dolomit Pupuk 
Hayati 

Kebutuhan 
Pupuk Non 
Subsidi 768.786 7.875 16.837 1.916.657 40.497.260 48.880.868 79.734.220 

Total 
Kebutuhan 
Pupuk 

171.822.503 

Selain itu, dalam rangka peningkatan pelayanan 

pendaftaran pupuk serta menjawab tantangan penyediaan 

pupuk non subsidi dimasa depan, Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan perubahan 

kebijakan terhadap regulasi terkait pendaftaran pupuk. 

Salah satunya adalah dengan merevisi Peraturan Menteri 

Pertanian (Permentan) tentang pupuk organik, anorganik 

serta pembenah tanah. Revisi itu secara garis besar berisi 

bergesernya jenis regulasi Persyaratan Teknis Minimal 

(PTM) pupuk dari Permentan ke Keputusan Menteri 

Pertanian (Kepmentan). Hal ini dilakukan untuk 

mempercepat proses revisi peraturan perundang-undangan 

bila terdapat inovasi-inovasi baru dalam teknologi pupuk. 

2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida 

Adanya deregulasi dalam mekanisme pendaftaran pupuk 

dan pestisida, memberi peluang tersendiri bagi pelaku 

usaha di bidang pupuk dan pestisida. Hal ini terbukti 
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dengan semakin banyaknya pupuk dan pestisida yang 

terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian. Namun, 

masih terdapat banyak penyimpangan peredaran pupuk 

dan pestisida dalam bentuk beredarnya merk palsu/ilegal 

maupun produk yang tidak sesuai dengan standar mutu 

yang telah ditetapkan.  

Pengawasan pengadaan, peredaran, penggunaan pupuk 

dan pestisida dilaksanakan secara terkoordinasi antara 

pusat dan daerah, antar instansi terkait di bidang pupuk 

dan pestisida. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida 

(KPPP) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota 

merupakan wadah koordinasi pengawasan pupuk dan 

pestisida yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota. 

Dengan keterlibatan instansi terkait di bidang pupuk dan 

pestisida dalam komisi pengawasan, diharapkan dapat 

memecahkan masalah dalam peredaran dan penggunaan 

pupuk serta pestisida yang terjadi di daerah dengan cepat. 

Disamping mendukung peran KPPP baik Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota, keberadaan Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) akan sangat berguna dalam mengatasi 

permasalahan pupuk dan pestisida terutama penyelesaian 

kasus tindak pidana. 

Sinergitas antar instansi pemerintah sangat dibutuhkan 

untuk menjaga ekosistem peredaran pupuk dan pestisida. 

Kegiatan KPPP tingkat Provinsi dan tingkat 

Kabupaten/Kota yang selaras dapat menjamin 

ketersediaan dan kualitas peredaran pupuk dan pestisida. 
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Selain itu, hal tersebut juga dapat menjamin standar 

kualitas pupuk dan pestisida yang beredar serta tidak 

memberikan efek negatif terhadap lingkungan. 

3. Distribusi Pupuk Bersubsidi 

Dalam intensifikasi, peran pupuk berkenaan dengan 

penggunaan bibit unggul yang perlu diimbangi dengan 

asupan hara yang cukup. Sedangkan dalam ekstensifikasi, 

pupuk pupuk diperlukan untuk peningkatan produktivitas 

lahan serta mengembalikan produktivitas tanah lahan 

konversi. Efektivitas penggunaan pupuk diarahkan pada 

penerapan pemupukan berimbang dan organik. Hal ini 

dilakukan berdasarkan rekomendasi spesifik lokasi atau 

standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan. 

Penerapan pemupukan berimbang juga perlu didukung 

dengan kemudahan aksebilitas harga khususnya dalam 

memperoleh pupuk dengan harga terjangkau. 

Untuk itu, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

pertanian mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada para 

petani sesuai dengan pemetaan kebutuhan. Penyaluran 

pupuk bersubsidi terdiri dari 5 jenis pupuk, yaitu pupuk 

urea, SP-36, NPK, ZA, dan Organik. Masing-masing jenis 

pupuk didistribusikan dengan kuantitas dan kualitas yang 

telah distandarkan. Penyaluran pupuk bersubsidi dari tahun 

2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 

17 sebagai berikut: 
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Gambar 17. Grafik Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2015-2018 

Berdasarkan Gambar 17, pupuk bersubsidi jenis pupuk 

urea telah disalurkan dengan total volume 2,6 juta ton - 4,1 

juta ton, pupuk jenis NPK dengan total volume 1,7 juta ton 

– 2,6 juta ton, pupuk jenis ZA dengan total volume 0,6 juta 

ton – 1,0 juta ton, pupuk jenis SP 36 dengan total volume 

0,5 juta ton – 0,8 juta ton, serta pupuk jenis organik dengan 

rentang 0,5 juta ton – 0,7 juta ton. Pelaksanaan pengadaan 

dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui 

penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun 

BUMN yang berpartisipasi dalam penugasan ini 

diantaranya adalah PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang 

memiliki anak perusahaan sebagai produsen pupuk 

bersubsidi, yaitu PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. 

Pupuk Iskandar Muda, PT. Pupuk Kujang Cikampek, PT. 

Pupuk Kalimantan Timur, dan PT. Petrokimia Gresik. 

Proses realisasi penyaluran pupuk bersubsidi selalu 

dimonitor agar target distribusi nasional tercapai. Rata-rata 

realisasi pupuk bersubsidi hampir mendekati alokasi yang 

ditetapkan berdasarkan Permentan Nomor 47 Tahun 2018 
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tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk 

Bersubsidi Sektor Pertanian. Detail terkait realisasi 

penyaluran terhadap rencana dari tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 18 sebagai 

berikut: 

 
Gambar 18. Target dan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi 

Berdasarkan Gambar 18, Realisasi penyaluran pupuk 

bersubsidi untuk tahun 2015 sebesar 8.893.095 ton 

sedangkan yang direncanakan sebesar 9.550.000 ton. 

Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk tahun 2016 

sebesar 9.197.76 ton sedangkan yang direncanakan 

sebesar 9.550.000 ton. Realisasi penyaluran pupuk 

bersubsidi untuk tahun 2017 sebesar 9.270.008 ton 

sedangkan yang direncanakan sebesar 9.550.000 ton. 

Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk tahun 2018 

sebesar 9.289.625 ton sedangkan yang direncanakan 

sebesar 9.550.000 ton. Terakhir, realisasi penyaluran 

pupuk bersubsidi untuk tahun 2019 (sampai dengan bulan 
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September 2019) sebesar 6.115.722 ton dari yang 

direncanakan sebesar 8.874.000 ton. 

Selain itu, pengambilan data kebutuhan pupuk untuk tahun 

2019 juga dilakukan Direktorat Jenderal Prasarana dan 

Sarana Pertanian untuk perencanaan penyediaan pupuk 

bersubsidi tahun ini. Hal ini dilakukan agar penyediaan 

pupuk bersubsidi tepat sasaran dan sesuai dengan 

kebutuhan di lapangan. Adapun data kebutuhan pupuk 

tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut. 

Tabel 7. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi tahun 2019 

URAIAN 
JENIS PUPUK (TON) 

Urea SP36 ZA NPK Organik Dolomit Pupuk 
Hayati 

Kebutuhan  
Pupuk Subsidi 3.825.000 779.000 996.000 2.326.000 948.000 - - 

Total 
Kebutuhan 
Pupuk 

8.874.000 

4. Perizinan Pestisida 

Peranan pestisida dalam upaya penyelamatan produksi 

pertanian dari gangguan hama dan penyakit tanaman 

sangatlah besar. Hal ini menjadi sangat penting, terutama 

bila gangguan tersebut telah melebihi ambang batas 

pengendalian atau ambang batas ekonomi .Untuk 

mengurangi dampak penggunaan pestisida yang tidak 

diinginkan, maka pestisida yang beredar dan diizinkan di 

Indonesia perlu diatur oleh pemerintah. Proses pendaftaran 

pestisida diatur dalam Permentan Nomor 43 Tahun 2019 

tentang Pendaftaran Pestisida. Pestisida yang diedarkan di 

Indonesia harus merupakan pestisida yang terdaftar dan 
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diizinkan oleh Menteri Pertanian. Peraturan Menteri 

dimaksudkan untuk menjamin mutu dan efektifitas pestisida 

yang akan diedarkan; melindungi masyarakat dan 

lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan; 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan 

pestisida; memberikan kepastian usaha dan kepastian 

hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan 

produksi, pengadaan, penyimpanan, dan peredaran 

pestisida. 

Selaras dengan penjelasan sebelumnya, PP Nomor 7 

Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, 

Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida, juga 

menegaskan posisi Menteri Pertanian sebagai pengatur 

pengelolaan pestisida termasuk pendaftaran pestisida. 

Menteri Pertanian ditunjuk sebagai otoritas koordinator 

untuk pendaftaran semua jenis pestisida termasuk yang 

digunakan di sektor-sektor lain termasuk kesehatan. Dalam 

melaksanakan tugasnya Menteri Pertanian dibantu oleh 

Komisi Pestisida. Komisi Pestisida ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 

309/Kpts/OT.050/4/2018 tentang Komisi Pestisida, sebagai 

Ketua Komisi Pestisida adalah Direktur Jenderal Prasarana 

dan Sarana Pertanian. Komisi Pestisida adalah wakil dari 

Kementerian/Lembaga terkait yakni Kementerian 

Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian 

Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
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Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pengawas Obat dan 

Makanan, dan Tim Teknis dari berbagai Perguruan Tinggi 

(UI, IPB, ITB, UGM, UNILA), Biotrop, LIPI, dan Badan 

Litbang Kementan & Kemenkes. 

Adapun merk pestisida yang telah terdaftar dari tahun 

2015-2018 dapat dilihat pada Gambar 19 sebagai berikut. 

 
Gambar 19. Merk pestisida terdaftar 2015-2018 

Tahun 2016 mencatatkan jumlah pestisida terdaftar 

sebanyak 3.930 merk, naik 181 merk dari tahun 

sebelumnya yaitu 3.749 merk. Tahun 2017 mengalami 

kenaikan cukup signifikan yaitu 341 merk dengan total 

4.271 merk. Data terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 

2018 terjadi peningkatan sebesar 293 merk dengan total 

4564 merk. 

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah 

dalam mendorong pemanfaatan serta standardisasi 

kualitas pupuk dan pestisida. Beberapa upaya pemerintah 
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telah dilakukan dalam mendukung pengelolaan pestisida di 

Indonesia melalui Harmonisasi standar metode pengujian 

mutu, efikasi, toksisitas dan residu sesuai mengikuti 

ketentuan internasional yang berlaku, pelabelan mengikuti 

ketentuan FAO dan WHO, kemurnian bahan aktif/teknis 

sesuai spec FAO, kriteria pelarangan bahan aktif mengikuti 

ketentuan internasional yang berlaku (FAO, WHO, US-

EPA) dll. Selain itu ketentuan peredaran pestisida yang 

membahayakan kesehatan manusia dan keamanan 

lingkungan seperti pestisida terbatas hanya dapat 

digunakan oleh pengguna yang telah mengikuti pelatihan 

dan bersertifikat. Pelayanan pendaftaran juga terus 

ditingkatkan dan disempurnakan melalui aplikasi online 

dengan mekanisme yang lebih efisien, transparan dan 

akuntabel. 

Berbagai permasalahan dihadapi dalam pengelolaan pupuk 

dan pestisida di tanah air. Adapun permasalahan tersebut 

diantaranya adalah: (a) aspek produksi pupuk terkendala 

dengan jaminan pasokan bahan baku seperti gas, dan 

bahan baku pupuk seperti Phosfat dan Kalium yang 

sebagian besar impor; serta umur pabrik yang sudah 

melewati masa ekonomis; (b) aspek distribusi, antara lain 

terjadinya peredaran/perdagangan pupuk secara illegal; (c) 

aspek penggunaan, adalah penerapan pemupukan 

berimbang spesifik lokasi belum merata, terutama 

penggunaan pupuk organik masih sangat rendah sehingga 

kondisi lahan pertanian semakin menurun produktivitasnya;  
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(d) aspek pengawasan, belum optimalnya kinerja Komisi 

Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) baik tingkat 

provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan fasilitasi 

anggaran dalam APBD di tingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota guna pengawalan peredaran dan 

pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat lapangan;  (e) 

keterlambatan penyaluran sampai ke tingkat pengecer; (f) 

kesulitan petani mengakses pupuk bersubsidi; dan (g) 

ketidaksesuaian Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT 
JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 

 
2.1 Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian merupakan lingkup yang dipersempit dari Visi dan 

Misi Kementerian Pertanian, dan harus selaras dengan Visi 

dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 

tahun 2020-2024. Hal ini berarti bahwa konteks Visi dan Misi 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tidak 

boleh keluar dari koridor Visi dan Misi Presiden dan Wakil 

Presiden. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala 

Bappenas No. B.899/M/PPN/SES/PP.03.02/12/2019 Tanggal 

20 Desember 2019, tentang Penyelarasan Visi dan Misi 

Presiden dan Wakil Presiden dalam dokumen Renstra 

Kementerian Lembaga 2020-2024, maka Visi Presiden dan 

Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah: 

 
 “Terwujudnya Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 
Berlandaskan Gotong Royong” 

 
Selanjutnya untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan 

Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut, Kementerian 

Pertanian menetapkan Visi Pertanian Jangka Menengah 2020 

– 2024, yakni: 
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“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk 
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, 
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong 
Royong” 

Dalam rangka mendukung pencapaian visi tersebut, maka Visi 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah: 

“Prasarana dan Sarana Pertanian Berkualitas dan 
Berkesinambungan yang dimanfaatkan dalam 
meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan luas 
panen untuk medukung Pertanian yang Maju, 
Mandiri dan Modern” 

 
Visi ini bermakna bahwa dalam 5 (lima) tahun ke depan, 

semua upaya strategis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian harus bermuara pada 

pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian dalam rangka 

meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan luas panen untuk 

mendukung tercapainya target produksi nasional serta 

mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern .  

2.2 Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 
Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut diwujudkan melalui 

9 Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu: 

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya 

saing; 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian 

bangsa; 
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6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, 

bermartabat, dan terpercaya; 

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa 

aman pada seluruh warga; 

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan 

terpercaya; 

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara 

kesatuan. 

Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut 

dilaksanakan oleh semua Kementerian/Lembaga/Pemda, baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung. Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk menentukan 

prioritas kegiatan akan fokus dalam pelaksanaan misi yang 

kedua, yaitu Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan 

Berdaya Saing. Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian tahun 2020-2024 berdasarkan Misi Presiden dan 

Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut adalah: 

  “Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana 
Pertanian Berkualitas dan Berkesinambungan 
dalam Memperkuat Struktur Ekonomi yang 
Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” 

Misi ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Prasarana dan 

Sarana Pertanian akan fokus dalam penyediaan  Prasarana 

dan Sarana Pertanian Berkualitas dan Berkesinambungan 

dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan sesuai misi 

Kementerian Pertanian. Hal tersebut dilakukan guna 

memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri 
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dan berdaya saing sesuai Misi Presiden dan Wakil Presiden 

Republik Indonesia tahun 2020-2024. 

2.3 Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 
Pertanian 
Berdasarkan penjabaran dari visi dan misi Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian tersebut, Tujuan Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 – 2024 adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 8. Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020-2024 

Misi Tujuan Indikator Tujuan 
Peningkatan Penyediaan 
Prasarana dan Sarana 
Pertanian Berkualitas dan 
Berkesinambungan dalam 
Memperkuat Struktur 
Ekonomi yang Produktif, 
Mandiri, dan Berdaya 
Saing. 

Dimanfaatkannya Alsintan 
sesuai standar baku dan 
peruntukannya 

Tingkat pemanfaatan Alsintan 
(berdasarkan standar baku 
dan petunjuk pemanfaatan 
pada Permentan) 

Meningkatnya lahan 
pertanian beririgasi dari 
berbagai sumber air 

Tingkat pemenuhan irigasi 
pertanian 

Terkendalinya peredaran 
pupuk dan pestisida 
terstandar untuk semua 
lahan pertanian 

Tingkat kepatuhan peredaran 
pupuk dan pestisida terhadap 
standar kualitas yang berlaku 

Meningkatnya jumlah 
petani yang mendapatkan 
akses pembiayaan dan 
perlindungan usaha 

Tingkat pemenuhan 
pembiayaan dan 
perlindungan usaha pertanian 

Tersedianya lahan 
pertanian untuk budidaya 
tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan 
dan peternakan 

Tingkat pemenuhan lahan 
pertanian 

Terwujudnya Reformasi 
Birokrasi di lingkungan 
Direktorat Jenderal 
Prasarana dan Sarana 
Pertanian 

Nilai Reformasi Birokrasi 
Direktorat Jenderal Prasarana 
dan Sarana Pertanian 
berdasarkan penilaian auditor 
kinerja (Kementerian PAN 
RB/ Inspektorat Jenderal) 
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2.4 Sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 
Pertanian 
Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari 

suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis 

Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran (output). Perumusan sasaran program Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan 

penerjemahan dari Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan 

Sarana Pertanian dan hasil pendelegasian kinerja dari sasaran 

strategis Kementerian Pertanian.  

 
 Gambar 20. Peta Strategi Kementerian Pertanian 

Berdasarkan peta strategi Kementerian Pertanian yang 

disusun menggunakan Balanced Scorecard di atas, kontribusi 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada 
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Sasaran Strategis 5 “Tersedianya Prasarana dan Sarana 

Pertanian yang sesuai dengan kebutuhan”. Sasaran strategis 

ini berada pada internal process perspective yang 

berkontribusi dalam mencapai Sasaran Strategis 1, 2, dan 3 

pada customer perspective. Dengan kata lain, output 

Kementerian Pertanian berupa pemenuhan kebutuhan pangan 

strategis nasional, peningkatan nilai tambah dan daya saing 

komoditas pertanian nasional, serta peningkatan kualitas dan 

keamanan pangan strategis nasional tidak dapat tercapai 

tanpa adanya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai 

kebutuhan. Sasaran Program Direktorat Jenderal Prasarana 

dan Sarana Pertanian dapat digambarkan pada Tabel 8. 

Tabel 9. Sasaran program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 
Tahun 2020 - 2024 

Sasaran 
Program IKSP Satuan Capaian 

2019 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Tersedianya 
Prasarana 
dan Sarana 
Pertanian 
yang Sesuai 
Kebutuhan 

1. Tingkat 
Pemenuhan 
Prasarana 

2. Tingkat 
Kemanfaatan 
Sarana Pertanian 

3. Persentase Lahan 
Baku Sawah yang 
Ditetapkan 
Sebagai Lahan 
Pertanian Pangan 
Berkelanjutan 
(LP2B) 

% 
 
 
% 
 
% 

 50,43 
 
 

81,62 
 

50 

51,19 
 
 

81,58 
 

65 

51,78 
 
 

81,58 
 

80 

52,42 
 
 

81,58 
 

90 

53,07 
 
 

81,58 
 

100 

2. Terwujudnya 
Birokrasi 
Direktorat 
Jenderal 
Prasarana 
dan Sarana 
Pertanian 
yang Efektif, 
Efisien dan  
Berorientasi 
pada 
Layanan 
Prima 

4. Nilai PMPRB 
Direktorat 
Jenderal Prasarana 
dan Sarana 
Pertanian 

5. Tingkat kepuasan 
Unit Eselon I 
teknis di lingkup 
Kementerian 
Pertanian terhadap 
layanan prasarana 
dan sarana 
pertanian yang 
diberikan 

Nilai 
 
 
 
 
 
Nilai 

 
 
 
 
 
 
 

34,81 
 
 
 
 
 

3,30 

34,83 
 
 
 
 
 

3,30 

34,88 
 
 
 
 
 

3,34 

34,93 
 
 
 
 
 

3,35 

34,98 
 
 
 
 
 

3,50 
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3. Terkelolanya 
Anggaran 
Direktorat 
Jenderal 
Prasarana 
dan Sarana 
Pertanian 
yang 
Akuntabel 
dan 
Berkualitas 

6. Nilai Kinerja 
Anggaran 
Direktorat 
Jenderal Prasarana 
dan Sarana 
Pertanian 

Nilai 
(0-100) 

 81 82 83 84 85 

 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki 

3 (tiga) Sasaran Program (SP) dan 6 (enam) Indikator Kinerja 

Sasaran Program (IKSP), meliputi: 

SP. 1 Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang 
Sesuai Kebutuhan  
Dalam rangka mencapai target produksi komoditas strategis 

nasional, diperlukan prasarana dan sarana yang tepat dan 

sesuai kebutuhan. Prasarana yang dimaksud meliputi akses 

pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian, air untuk 

pertanian, ketersediaan lahan untuk pertanian. Pembiayaan 

dan perlindungan usaha pertanian diharapkan dapat 

membantu pengembangan usaha serta mendorong 

keberlanjutan usaha pertanian. Air untuk pertanian disalurkan 

melalui jaringan irigasi tersier untuk mendukung budidaya 

pertanian. Ketersediaan lahan pertanian merupakan salah satu 

unsur dasar budidaya pertanian. Ketersediaan lahan tidak 

hanya didapatkan melalui pembukaan lahan baru dan optimasi 

lahan yang ada saat ini, hal lainnya adalah bagaimana 

mempertahankan lahan pertanian dari tren alih fungsi lahan.  

Sarana yang dimaksud meliputi pupuk dan pestisida pertanian 

serta alat dan mesin (alsintan) pertanian. Optimasi distribusi 
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pupuk untuk meningkatkan indeks pertanaman serta luas 

panen dan optimasi distribusi pestisida diharapkan 

berkontribusi kepada luas panen. Distribusi pupuk termasuk 

didalamnya adalah pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi. 

Pupuk yang dimaksud termasuk pupuk organik dan pupuk 

anorganik. Distribusi pestisida merupakan gabungan dari 

pestisida kimia dan pestisida alami. Sementara itu, 

pemanfaatan alsintan yang tepat guna diharapkan dapat 

membantu petani, kelompok tani atau gabungan kelompok tani 

untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis 

nasional. Alsintan yang dimaksud meliputi alsintan pra-panen 

subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan 

peternakan.  

Capaian SP.1 ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: 

 IKSP 1. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian 

 IKSP 2. Tingkat Kemanfaatan  Sarana Pertanian 

 IKSP 3. Persentase Lahan Baku Sawah yang Ditetapkan 
sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 

SP.2 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana 
dan Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien dan 
Berorientasi pada Layanan Prima 

Terdapat dua poin yang menjadi sorotan pada sasaran 

program tersebut yaitu birokrasi yang profesional dan 

berorientasi pelayanan. Birokrasi yang profesional tercermin 

dari implemetasi area perubahan Reformasi Birokrasi yang 

capaiannya diukur melalui indikator IKSP 4. Nilai PMPRB 
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 
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Berorientasi pelayanan capaiannya diukur melalui indikator 

IKSP 5. Tingkat kepuasan Unit Eselon I teknis di lingkup 
Kementerian Pertanian terhadap layanan prasarana dan 
sarana pertanian yang diberikan. 

SP.3 Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal 
Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan 
Berkualitas 
Sebagai pengguna APBN, Direktorat Jenderal Prasarana dan 

Sarana Pertanian diwajibkan untuk mengelola anggaran 

secara akuntabel. Akuntabel yang dimaksud adalah dapat 

dipertanggungjawabkan output dan outcome yang dihasilkan 

berdasarkan sumber daya yang diberikan. Pengelolaan 

anggaran yang berkualitas yaitu pengelolaan yang dilakukan 

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dan regulasi lain 

terkait penganggaran. Akuntabilitas dan kualitas pengelolaan 

anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

diukur melalui indikator IKSP 6. Nilai Kinerja Anggaran 
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 
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Bantuan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier  
Di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI 
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 
Rencana pembangunan nasional tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (RPJPN 

2005 – 2025) yang menjadi acuan penyelenggaraan 

pembangunan untuk Presiden beserta perangkat aparatur 

negara. Untuk mencapai tujuan akhir RPJPN 2005 – 2025, 

disusun roadmap 5 (lima) tahunan dalam bentuk Rencana 

Jangka Menengah Nasional yang selaras dengan visi dan misi 

Presiden terpilih. Tema pembangunan jangka menengah 

2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang 
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan 
Gotong Royong.” Seperti yang tertuang dalam RPJMN 2020-

2024, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV 

2020-2024 seperti pada Gambar 21. 
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Gambar 21. Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 

Berdasarkan Gambar 21, agenda pembangunan meliputi: (i) 

memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang 

berkualitas dan berkeadilan; (ii) mengembangkan wilayah 

untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 

(iii) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berdaya saing; (iv) revolusi mental dan pembangunan 

kebudayaan; (v) memperkuat infrastruktur untuk mendukung 

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (vi) 

membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan 

bencana dan perubahan iklim; serta (vii) memperkuat stabilitas 

politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi 

pelayanan publik. Ketujuh agenda pembangunan selanjutnya 

disebut sebagai Prioritas Nasional. Setiap Prioritas Nasional 

terdiri dari beberapa Program Prioritas. Setiap Program 

Prioritas terdiri dari beberapa Kegiatan Prioritas. Masing-

masing Kegiatan Prioritas kemudian didelegasikan kepada 

Kementerian/Lembaga untuk diseksekusi dan dilaporkan 

capaian kinerjanya. 
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Gambar 22. Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan 

yang Berkualitas 

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang 

berkontribusi dalam mendukung PN 1 “Penguatan Ketahanan 
Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.” Terdapat 8 

(delapan) Program Prioritas yang mendukung Prioritas 

Nasional 1. Sektor Pertanian berkontribusi terhadap Program 

Prioritas 3 “Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas 

Konsumsi Pangan” dan Program Prioritas 6 “Peningkatan Nilai 

tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan 

Industrialisasi.” Selanjutnya, masing-masing Program Prioritas 

dijabarkan lebih detail menjadi Kegiatan Prioritas sebagai 

berikut. 
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Gambar 23. Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas 

Konsumsi Pangan 

Berdasarkan Gambar 23, Program Prioritas 3 (tiga), 

diterjemahkan menjadi 5 (lima) Kegiatan Prioritas. Pertama, 

Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan bio-

fortifikasi pangan. Kedua, Peningkatan ketersediaan pangan 

hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan 

untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok. 

Ketiga, peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya 

manusia (SDM) pertanian dan kepastian pasar. Keempat, 

menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian 

yang adaptif terhadap perubahan iklim, digitalisasi pertanian, 

pengelolaan lahan dan air irigasi. Kelima, peningkatan tata 

kelola sistem pangan nasional.  

Kerangka strategis sektor pangan Indonesia memiliki tujuan 

akhir Kedaulatan Pangan Nasional dimana kedaulatan 

bermakna “hak negara dan bangsa yang secara mandiri 

menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas 

pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi 
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masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai 

dengan potensi sumberdaya lokal.” Setidaknya terdapat 4 

(empat) pilar yang mendukung tercapainya tujuan akhir 

tersebut seperti pada Gambar 24. 

 
Gambar 24. Kerangka Strategis Kedaulatan Pangan Nasional 

Berdasarkan Gambar 24, kerangka strategis dalam mencapai 

kedaulatan pangan, setidaknya didukung oleh (i) pemenuhan 

kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, terjangkau, sehat, 

bergizi, aman dan beragam; (ii) penyediaan bahan pangan 

terutama dari produksi dalam negeri; (iii) peningkatan 

kesejahteraan dan produktivitas SDM pertanian; dan (iv) 

menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung 

sumber daya pertanian. Kebijakan tersebut sangat dipengaruhi 

isu strategis yang berkembang selama penyelenggaraan 

pertanian nasional dan dipengaruhi oleh kebijakan RPJMN 

2020 – 2024 terkait isu strategis pada 4 (empat) pilar 

kedaulatan pangan sebagai berikut. 
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Konsumsi pangan dan gizi
1. Naiknya kebutuhan bahan 

pangan yang didorong 
peningkatan populasi 1,19% 
per tahun dan peningkatan 
kebutuhan non-pangan 
(industri, pakan, dan bio-
energi)

2. Rendahnya daya beli 
masyarakat miskin

3. Permasalahan malnutrisi 
dan kasus keamanan pangan

4. Kenaikan dan fluktuasi 
harga: peningkatan harga 
beras 0,6% per tahun

5. Pola konsumsi pangan yang 
belum beragam dan 
seimbang

Ketersediaan Bahan 
Pangan
1. Stagnansi produktivitas: 

padi 5,2 ton/Ha
2. Tingginya tingkat kehilangan 

panen: 28%
3. Lemahnya sistem logistik 

pangan, salah satunya 
adalah mahalnya biaya 
distribusi

4. Tipisnya penguatan 
cadangan pangan 
pemerintah

Kesejahteraan dan 
Produktivitas SDM:
1. Rendahnya kesejahteraan 

petani (Nilai tambah Rp 33 
Juta per tahun; Kemiskinan 
petani dan perdesaan 15,8 
juta (60,8%); Penguasaan 
lahan pertanian 0,9 Ha per 
petani dan lahan sawah 0,6 
Ha per petani

2. Kelangkaan petani dan 
aging farmers: 60,8% petani 
berumur > 45 tahun

3. Belum berkembangnya 
klister dan aktivitas dari 
hulu hingga hilir

Keberlanjutan Sumber 
Daya Pertanian:
1. Penurunan ketersediaan

lahan pangan: 0,03 Ha 
sawah per penduduk

2. Penurunan kualitas dan 
keberlanjutan sumber daya 
lahan dan air

3. Semakin berkurangnya 
keanekaragaman sumber 
daya genetik pertanian, dan

4. Rendahnya kehandalan dan 
cakupan sarana prasarana: 
kerusakan dan pemanfaatan 
yang belum optimal

 
Gambar 25. Isu Strategis 4 (empat) Pilar Kedaulatan Pangan 

Berdasarkan Gambar 25, masing-masing dari pilar pertanian 

memiliki isu-isu strategis yang dapat menjadi dasar dalam 

perumusan arah kebijakan dan strategi pertanian nasional. 

Sektor pertanian Indonesia diselenggarakan secara kolektif 

oleh setiap pemangku kepentingan untuk memenuhi 

kebutuhan nasional dan kebutuhan ekspor beberapa 

komoditas unggulan. Pemerintah turut berperan dalam 

penyelenggaran sektor pertanian, baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. 

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian 
Perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 

merupakan penerjemahan dari RPJMN 2020-2024. 

Berdasarkan Amanat RPJMN 2020-2024, Kementerian 

Pertanian berkontribusi dalam mewujudkan PP 3 “Peningkatan 

Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan” dan PP 

6 “Peningkatan Nilai tambah Lapangan Kerja dan Investasi di 
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Sektor Riil dan Industrialisasi”. Oleh karena itu, dalam 

perumusan arah kebijakan dan strategi di tingkat Kementerian 

Pertanian hingga perumusan kegiatan, terkait dengan capaian 

2 (dua) program prioritas tersebut. Hingga saat ini, 

Kementerian Pertanian memiliki 5 (lima) arah kebijakan dan 

masing-masing strategi yang melekat pada arah kebijakan 

tersebut. 

Arah kebijakan 1: Terjaganya ketahanan pangan nasional 
Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan 

bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari 

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun 

mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau 

serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan 

produktif secara berkelanjutan. Upaya menjaga ketahanan 

pangan nasional dilaksanakan melalui strategi: 

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas pangan 

strategis; 

2. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional; 

3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan;  

4. Pengembangan dan Penguatan Sistem Perbenihan; 

5. Perlindungan Tanaman dari Objek Pengganggu Tanaman 

(OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI); 

6. Memperpendek rantai pasok; 

7. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan; 

8. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik 

pertanian; dan 
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9. Inovasi pertanian bio-industri. 

Arah kebijakan 2: Meningkatnya nilai tambah dan daya 
saing pertanian 
Nilai tambah pertanian menggambarkan kemampuan industri 

pertanian untuk menciptakan pendapatan baik bagi pelaku 

usaha pertanian, pendapatan wilayah maupun pendapatan 

nasional. Peningkatan nilai tambah pertanian diharapkan juga 

dapat mendongkrak daya saing pertanian Indonesia. 

Peningkatan daya saing pertanian menunjukkan peningkatan 

inovasi pertanian guna menciptakan keunggulan komoditas 

pertanian Indonesia terhadap komoditas pertanian negara lain. 

Upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing dilaksanakan 

melalui strategi: 

1. Peningkatan pemasaran dan investasi; 

2. Penerapan standarisasi dan mutu hasil; 

3. Penerapan teknologi pascapanen dan pengolahan; 

4. Peningkatan nilai tambah produk pertanian; 

5. Penguatan sistem perkarantinaan; 

6. Digitalisasi & percepatan perijinan; dan 

7. Pengembangan industri pertanian berbasis kawasan. 

Arah kebijakan 3: Menjaga keberlanjutan sumber daya 
pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian 
Keberlanjutan merupakan isu internasional yang secara 

serentak di implementasikan di berbagai sektor, termasuk 

sektor pertanian. Keberlanjutan sumber daya pertanian yaitu 

menjamin ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan pertanian 

hingga masa mendatang dan memastikan generasi 
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selanjutnya masih dapat menyelenggarakan pertanian. 

Kebutuhan penyelenggaraan pertanian didukung oleh 

ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sebagai 

kebutuhan dasar infrastuktur pertanian, meliputi air, lahan, 

pupuk dan pestisida, pembiayaan, serta alat dan mesin 

pertanian. Kebutuhan dasar tersebut menjadi enabler dalam 

mencapai target produksi komoditas strategis nasional. Upaya 

menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian, serta menjaga 

ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dilaksanakan 

melalui strategi: 

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; 

2. Pengelolaan air untuk pertanian secara berkesinambungan; 

3. Pengembangan mekanisasi pertanian; 

4. Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha 

pertanian; 

5. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran 

benih, pupuk dan pestisida untuk meningkatkan 

produktivitas pertanian; dan 

6. Penerapan teknologi untuk pengembangan sumber daya 

lahan. 

Arah kebijakan 4: Meningkatnya kualitas sumber daya 
manusia pertanian 
Sumber daya manusia pertanian adalah salah satu modal 

utama penyelenggaraan pertanian. Peningkatan kualitas 

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM pertanian. 

Peningkatan kompetensi SDM pertanian diharapkan dapat 

memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja 
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sektor pertanian. Upaya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia pertanian dilaksanakan melalui strategi: 

1. Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian; 

2. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda 

Pertanian; 

3. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi; 

4. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional; 

5. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi; dan 

6. Penguatan kelembagaan petani. 

Arah kebijakan 5: Terwujudnya reformasi birokrasi dan 
tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan 
prima 
Implementasi Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 bertema 

“Pemerintahan Berkelas Dunia” dimana diharapkan 

penyelenggaraan birokrasi di Indonesia akan lebih akuntabel, 

profesional dan memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat. Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan 

tanggung jawab kolektif dari setiap individu yang menjadi 

bagian dari Kementerian Pertanian. Upaya untuk mewujudkan 

birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan 

prima, dilaksanakan melalui strategi: 

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN; 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan 

3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi. 
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3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Prasarana 
dan Sarana Pertanian 
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagai 

unit Eselon I Kementerian Pertanian, berkontribusi dalam 

pelaksanaan arah kebijakan dan strategi 3 (tiga) Kementerian 

Pertanian, yaitu “Menjaga keberlanjutan sumber daya 
pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana 
pertanian”. Berdasarkan arah strategis nasional (RPJMN 2020 

– 2024) dan arah strategis Kementerian Pertanian, dirumuskan 

arah strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian sebagai berikut.  

 
Gambar 26. Arah Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

Berdasarkan Gambar 26, pemanfaatan prasarana dan sarana 

pertanian akan berkontribusi terhadap indeks pertanaman (IP) 

dan luas panen pertanian melalui pemanfaatan Prasarana dan 

Sarana Pertanian. Pemanfaatan dalam Mewujudkan 

Ketersediaan Pangan dan Keberlanjutan Sumber Daya 

Pertanian, membutuhkan 5 (lima) pilar prasarana dan sarana 
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pertanian, meliputi: ketersediaan pengairan pertanian, 

pengendalian pupuk dan pestisida, optimasi alat dan mesin 

pertanian, ketersediaan dan perlindungan lahan pertanian, 

serta akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. 

Pilar tersebut kemudian diterjemahkan menjadi arah kebijakan 

dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian. 

Arah kebijakan 1: Penyediaan dan Perlindungan
Lahan Pertanian
Strategi 1: Memastikan ketersediaan lahan
pertanian secara berkesinambungan untuk lahan
pertanian tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan dan peternakan

Arah kebijakan 2: Penyediaan jaringan irigasi
pertanian secara efektif dan efisien
Strategi 2: Modernisasi dan rehabilitasi jaringan
irigasi pertanian untuk memastikan seluruh
lahan pertanian beririgasi

Arah kebijakan 3: Penyediaan Pupuk dan
Pestisida untuk Meningkatkan Produktivitas
Pertanian
Strategi 3: Distribusi pupuk dan pestisida
terstandar berdasarkan prioritas

Arah kebijakan 4: Meningkatkan akses
Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian

Strategi 4: Mendorong pemanfaatan akses
pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian

Arah Kebijakan 5: Pemanfaatan Alsintan untuk
Pembangunan Pertanian Berbasis Kewilayahan
Strategi 5: Meningkatkan pemanfaatan Alsintan
berkualitas secara merata

Arah kebijakan 6: Pelaksanaan RB Ditjen PSP 
sesuai road map RB Kementerian Pertanian
Strategi 6: Melaksanakan 8 (delapan) area 
perubahan Reformasi Birokrasi sesuai wewenang
Ditjen PSP  

Gambar 27. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Prasarana 
dan Sarana Pertanian 

Arah kebijakan 1: Penyediaan dan Perlindungan Lahan 
Pertanian 
Isu strategis terkait lahan pertanian mencakup ketersediaan 

dan keberlangsungan lahan pertanian untuk tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan dan peternakan. Penyediaan lahan 

pertanian dapat dilakukan dengan peningkatan produktivitas 

(intensifikasi) maupun pembukaan lahan baru (ekstensifikasi). 

Namun, masih terdapat isu strategis lain yang dapat 

mempengaruhi, yaitu terjadinya alih fungsi lahan pertanian. 
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Alih fungsi yang dimaksud adalah peralihan peruntukan lahan 

pertanian menjadi lahan non-pertanian. Sebagai media 

budidaya, lahan pertanian merupakan aspek penting dalam 

mendukung indeks pertanaman dan luas panen. Arah 

kebijakan “Penyediaan dan perlindungan lahan pertanian” 

dilakukan dengan strategi “Memastikan ketersediaan lahan 
pertanian secara berkesinambungan untuk lahan 
pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 
peternakan.” 

Arah kebijakan 2: Penyediaan jaringan irigasi pertanian 
secara efektif dan efisien 
Ketersediaan jaringan irigasi pertanian merupakan salah satu 

komponen dari kesiapan lahan pertanian dalam mendukung 

target produksi nasional. Ketersediaan jaringan irigasi 

pertanian memiliki pengaruh signifikan dalam pra-panen 

pertanian. Lahan pertanian akan mengalami kesulitan produksi 

jika tidak didukung oleh penyediaan jaringan irigasi pertanian. 

Penyediaan jaringan irigasi pertanian dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, seperti melakukan pembukaan jaringan irigasi 

pertanian baru dengan berbagai metode serta melakukan 

rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada. Penyediaan 

jaringan irigasi pertanian dilakukan berbasis kebutuhan luas 

tanam komoditas strategis tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan dan peternakan. Arah kebijakan “Penyediaan 

jaringan irigasi pertanian secara efektif dan efisien” dilakukan 

dengan strategi “Modernisasi dan rehabilitasi jaringan 
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irigasi pertanian untuk memastikan seluruh lahan 
pertanian beririgasi” 
Arah kebijakan 3: Penyediaan pupuk dan pestisida untuk 
meningkatkan produktivitas pertanian 
Pupuk dan pestisida merupakan komponen yang 

mempengaruhi produksi komoditas strategis pertanian. Pupuk 

bagi pertanian sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pupuk 

bersubsidi yang merupakan program pemerintah dan pupuk 

non-subsidi baik pupuk organik maupun anorganik. Pupuk 

membantu dalam meningkatkan indeks pertanaman yang pada 

akhirnya mendorong peningkatan produksi. Pestisida pertanian 

terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pestisida hayati dan 

pestisida alami. Penggunaan pestisida diharapkan dapat 

mengurangi potensi gagal panen akibat Organisme 

Pengganggu Tanaman (OPT) yang pada akhirnya 

berkontribusi terhadap luas panen pertanian. Penyediaan tidak 

hanya dalam lingkup mengadakan, namun dalam cakupan 

yang lebih luas lagi meliputi bagaimana distribusi, kualitas dan 

pemanfaatan pupuk dan pestisida oleh petani. Arah kebijakan 

“Penyediaan pupuk dan pestisida untuk meningkatkan 

produktivitas pertanian” dilakukan dengan strategi “Distribusi 
pupuk dan pestisida terstandar berdasarkan prioritas” 

Arah kebijakan 4: Meningkatkan akses pembiayaan dan 
perlindungan usaha pertanian 
Pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian merupakan 

salah satu faktor pendukung keberlangsungan 

penyelenggaraan pertanian. Pemberian akses pembiayaan 
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memudahkan petani untuk mendapatkan modal untuk 

menyelenggarakan dan mengembangkan usaha pertanian. 

Modal didapatkan dari berbagai sumber baik APBN maupun 

non-APBN melalui berbagai skema pembiayaan. Perlindungan 

usaha pertanian berguna untuk memberikan proteksi terhadap 

potensi kerugian usaha pertanian melalui asuransi usaha 

pertanian. Arah kebijakan “Meningkatkan akses pembiayaan 

dan perlindungan usaha pertanian” dilakukan dengan strategi 

“Mendorong pemanfaatan akses pembiayaan dan 
perlindungan usaha pertanian” 

Arah kebijakan 5: Pemanfaatan alat dan mesin pertanian 
untuk pembangunan pertanian berbasis kewilayahan 
Alat dan mesin pertanian (Alsintan) merupakan salah satu 

faktor produksi yang dapat mempengaruhi pra panen 

pertanian. Alsintan pra panen membantu dalam proses 

budidaya pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertaninan memiliki tanggung jawab dalam penyediaan, 

pengecekan kualitas, pendistribusian, hingga pemanfaatan 

alsintan oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA. 

Fokus pada pemanfaatan yaitu bagaimana alsintan yang 

sudah didistribusikan dapat digunakan dengan tepat guna oleh 

kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA untuk 

mendukung produksi komoditas strategis pertanian nasional. 

Arah kebijakan “Pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk 

pembangunan pertanian berbasis kewilayahan” dilakukan 

dengan strategi “Meningkatkan pemanfaatan Alsintan 
berkualitas secara merata” 
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Arah kebijakan 6: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 
sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi Kementerian 
Pertanian 
Implementasi reformasi birokrasi (RB) Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertaninan merupakan bagian dari 

implementasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian 

sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional (RBN). 

Implementasi RB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertaninan terdiri dari 8 (delapan) area perubahan sesuai 

dengan regulasi yang berlaku tentang implementasi reformasi 

birokrasi Unit Eselon I Kementerian/Lembaga. Delapan area 

perubahan tersebut meliputi: area perubahan mental aparatur, 

area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, 

area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, 

area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, 

area penataan peraturan perundang-undangan, dan area 

peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan 

“Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan road map 

Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian” dilakukan dengan 

strategi “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat 
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan 
road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian” 

Selain diterjemahkan menjadi 6 (enam) arah kebijakan dan 

strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 

implementasi pelaksanaan program/kegiatan lingkup Ditjen 
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PSP juga memberikan perhatian khusus pada daerah- daerah 

tertentu (kegiatan tematik APBN), antara lain : daerah 

perbatasan/daerah terluar, daerah tertinggal, percepatan 

pembangunan Papua dan Papua Barat, dan 

Pengarusutamaan Gender (PUG).  

3.4 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pembangunan 
Pertanian 
Tahun 2020 merupakan tahun yang berat dan penuh 

tantangan. Pandemi Covid-19 memberi dampak yang dahsyat 

dan luas di berbagai aspek kehidupan. Pandemi ini 

memberikan efek domino pada berbagai aspek antara lain: 

kesehatan, sosial ekonomi, dan keuangan.  Namun demikian, 

di tengah pandemi Covid-19, sektor pertanian menjadi 

penyelamat bagi pembangunan dan perekonomian nasional. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 

pencapaian pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami 

peningkatan yang luar biasa, terutama peningkatan untuk 

produk domestik bruto (PDB). Kontribusi PDB sektor pertanian 

tahun 2019 sebesar 12,09%, saat ini di masa Pandemi Covid-

19 naik menjadi 15,01%. Dengan demikian, apabila 

dibandingkan dengan sektor lain, sektor pertanian dapat 

menjadi penyelamat bagi pembangunan nasional. 

Di lain pihak, Food and Agricultural Organization (FAO) juga 

memberikan peringatan (warning) kepada seluruh negara-

negara dunia tentang potensi terjadinya krisis pangan global 

sebagai dampak Pandemi Covid-19. Hal ini direspon oleh 

Presiden RI dengan memberikan direktif kepada 
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Kementerian/Lembaga terkait untuk mengembangkan Food 

Estate di beberapa lokasi dalam rangka memperkuat 

ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan 

petani serta kekhawatiran global terkait ancaman terhadap 

ketahanan pangan karena pandemi Covid – 19 yang masih 

berlangsung. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 18 

Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 12 ayat 5 dimana 

disebutkan bahwa untuk mewujudkan ketersediaan pangan 

melalui produksi pangan dalam negeri dapat dilakukan melalui 

pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan. 

Food Estate (FE) adalah Kawasan Sentra Produksi Pangan 

(KSPP) dalam kawasan lahan minimal 2.000 ha dengan 

melakukan budidaya polikultur serta menggunakan 

pendekatan agroekologi. Target dari Pengembangan FE 

(KSPP) adalah peningkatan Cadangan Pangan Nasional, dan 

Peningkatan kesejahteraan petani di lokasi FE (KSPP). 

Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang 

dilakukan secara terintegrasi yang mencakup pertanian 

pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di suatu 

kawasan berskala luas dengan menggunakan sistem industrial 

yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, 

organisasi dan manajemen modern dengan memanfaatkan 

sumberdaya secara optimal dan lestari yang berwawasan 

lingkungan dan kelembagaan yang kuat, serta dikelola secara 

profesional, didukung oleh sumberdaya manusia yang 

berkualitas.  
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Beberapa hal yang melatarbelakangi Pengembangan FE 

(KSPP) adalah: 1) melonjaknya permintaan pangan dunia 

yang berkorelasi positif dengan pertumbuhan penduduk; 2) 

supply pangan dunia yang tidak sebanding dengan 

permintaan; 3) semakin tingginya laju alih fungsi lahan 

pertanian (khususnya Pulau Jawa dan Bali) dan kebutuhan 

pangan nasional yang semakin meningkat; 4) outflow devisa 

negara untuk pembiayaan impor beberapa komoditas pangan 

strategis; 5) ketersediaan lahan potensial sebagai lahan 

cadangan pangan cukup luas (di luar Pulau Jawa dan Bali) 

tetapi belum tergarap secara optimal dan membutuhkan modal 

investasi yang cukup besar; 6) terbatasnya anggaran 

Pemerintah sehingga perlu peran investor dalam 

pengembangan food estate, dengan tetap memperhatikan/ 

melindungi kepentingan masyarakat.  

Konsep Pengembangan FE (KSPP) mendorong adanya 

perubahan cara pandang terhadap pertanian, baik dari sisi 

mindset, manajemen pengelolaan usaha tani dan perilaku 

petani. Food estate mendorong petani untuk merubah cara 

bekerja, dari yang sebelumnya bekerja sendiri-sendiri menjadi 

terkonsolidasi. Skala usaha tani yang sebelumnya kecil dan 

terpencar-pencar menjadi usaha dengan skala ekonomi besar. 

Adanya perubahan penerapan teknologi konvensional menjadi 

teknologi modern dan digitalisasi. Food estate mendorong 

proses peningkatan nilai tambah, dimana petani yang 

sebelumnya hanya menghasilkan produk primer menjadi 

produsen produk olahan. Untuk menunjang keberhasilan 
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pelaksanaan food estate diperlukan rekayasa sosial untuk 

menggerakkan sumberdaya pertanian.  

Secara umum, penentuan lokasi kegiatan food estate 

didasarkan kepada: 1) Aspek kesesuaian lahan, dan/atau 

kondisi eksisting budidaya di lokasi yang akan dikembangkan; 

2) Status lahan Clear dan Clean serta tidak dalam sengketa; 3) 

Lokasi tidak sedang atau direncanakan (dalam tahun yang 

sama) melaksanakan/menerima kegiatan sejenis dari 

Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat; 4) Lokasi 

dilengkapi dengan koordinat; dan 5) Tidak ada ganti rugi lahan 

terhadap lokasi yang akan dikembangkan.  

Pengembangan FE (KSPP) melibatkan berbagai kementerian 

dan lembaga terkait. Pembiayaan berupa modal investasi dan 

modal kerja untuk operasional food estate bersumber dari 

investasi Pemerintah, Swasta, BUMN, Lembaga 

Pembiayaan/Perbankan. Selain itu, peran investasi 

masyarakat merupakan sumber utama dalam pendanaan 

pengembangan food estate. Pengembangan potensi 

pembiayaan pengembangan Kawasan food estate juga dapat 

dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan skema Public 

Private Partnership (PPP) atau kerjasama Pemerintah dan 

swasta. Pembiayaan lainnya melalui pinjaman langsung (direct 

lending) dari mitra pembangunan kepada BUMN, Municipal 

Development Fund (MDF), serta penerbitan obligasi daerah 

untuk pembiayaan infrastruktur daerah.  
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3.5 Business Model Canvas 
Business Model Canvas (BMC) Direktorat Jenderal Prasarana 

dan Sarana Pertaninan merepresentasikan pengelolaan 

prasana dan sarana pertanian di lingkup Kementerian 

Pertanian. BMC terdiri dari 9 (sembilan) blok meliputi Value 

Proportitions, Customer Segments, Customer Relationship, 

Channels, Key Resources, Key Activity, Key Partnership, Cost 

Structure, dan Revenue Stream. Berikut adalah BMC 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertaninan. 

Key Partners Key�Activities Value�Propositions Customer�
Relationships

Customer�Segments

Key�Resources Channels

Cost�Structure Public�Services

1. Kualitas
layanan PSP

2. Ketersediaan
PSP sesuai
kebutuhan
berdasarkan
prioritas

3. Pemanfaatan
PSP secara
optimal untuk
pertanian

Kementerian/
lembaga

Pemerintah Daerah 
dan Dinas terkait

Pihak ketiga
penyedia layanan
PSP

1. SDM ASN Ditjen
PSP

2. Prasarana dan
sarana pertanian

3. Investasi di bidang
PSP

4. Petani, pekebun, 
peternak

3. Pemberian layanan
PSP

4. Pemanfaatan layanan
PSP dalam mendukung
pengelolaan pertanian

1. Bimbingan
Teknis

2. Sosialisasi

1. Pengawasan
peredaran prasarana
dan sarana pertanian

2. Pendampingan dan
pengawasan
penggunaan prasarana
dan sarana pertanian

1. Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan

2. Direktorat Jenderal
Hortikultura

3. Direktorat Jenderal
Perkebunan

4. Direktorat Jenderal
Peternakan dan
Kesehatan Hewan

5. Petani

6. Pekebun

7. Peternak

8. Pembudidaya ikan

9. Pedagang komiditas
pertanian khusus

10. Sektor swasta

1. Layanan irigasi pertanian
2. Layanan Alsintan
3. Layanan perluasan dan perlindungan Lahan
4. Layanan pupuk dan pestisida
5. Layanan pembiayaan pertanian
6. Layanan RB Ditjen PSP
7. Layanan perizinan

1. APBN
2. APBD
3. PPP
4. PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri)

1. Analisis kebutuhan
prasarana dan sarana

2. Perumusan kebijakan
layanan PSP

Lembaga keuangan/
pembiayaan

 
Gambar 28. Business Model Canvas Direktorat Jenderal Prasarana dan 

Sarana Pertanian 
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Blok value proposition, menggambarkan janji yang diberikan 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada 

penerima layanan sesuai segmen yang tergambar pada 

customer segment melalui channels yang dipilih. Janji yang 

diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

terdiri dari 3 (tiga) yaitu (i) kualitas layanan Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian; (ii) ketersediaan prasarana 

dan sarana pertanian sesuai kebutuhan berdasarkan prioritas, 

dan (iii) pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian secara 

optimal untuk pertanian. Penerima layanan Direktorat Jendral 

Prasarana dan Sarana Pertanian sendiri secara garis besar 

terbagi 2 (dua) yaitu internal Kementerian Pertanian dan 

eksternal Kementerian Pertanian. Penerima layanan dari 

internal Kementerian Pertanian yaitu: (1) Direktorat Jenderal 

Tanaman Pangan; (2) Direktorat Jenderal Hortikultura; (3) 

Direktorat Jenderal Perkebunan; (4) Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penerima layanan dari 

pihak eksternal Kementerian Pertanian yaitu: (5) petani; (6) 

pekebun; (7) peternak; (8) pembudidaya ikan; (9) pedagang 

komoditas pertanian khusus; dan (10) sektor swasta. 

Janji pertama yaitu kualitas layanan Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian diberikan kepada seluruh 

penerima layanan. Janji kedua yaitu ketersediaan prasarana 

dan sarana pertanian sesuai kebutuhan berdasarkan prioritas 

diberikan kepada seluruh penerima layanan dari internal 

Kementerian Pertanian. Janji ketiga yaitu pemanfaatan 

prasarana dan sarana pertanian secara optimal untuk 
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pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan internal 

Kementerian Pertanian dan beberapa penerima layanan 

eksternal Kementerian Pertanian, meliputi petani, pekebun, 

peternak, dan pembudidaya ikan. Kesemua janji tersebut 

diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

melalui bimbingan teknis dan sosialisasi. Adapun layanan yang 

diberikan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu 

layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan 

berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar yaitu 

layanan perizinan. Sementara layanan tidak berbayar meliputi 

layanan irigasi pertanian, layanan alat dan mesin pertanian, 

layanan perluasan dan perlindungan lahan, layanan pupuk dan 

pestisida, layanan pembiayaan pertanian, dan layanan 

reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian. Dalam menjaga kepuasan dan relasi yang baik 

dengan penerima layanan, Direktorat Jenderal Prasarana dan 

Sarana Pertanian melakukan 2 (dua) aktivitas yang tergambar 

pada blok customer relationship yaitu pengawasan peredaran 

prasarana dan sarana pertanian, serta pendampingan dan 

pengawasan penggunaan prasarana dan sarana pertanian. 

Pemenuhan janji kepada penerima melalui channels yang 

dipilih dapat dieksekusi dengan baik jika Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian menjalankan proses bisnis 

yang tergambar pada blok key activity. Dalam pelaksanaan 

proses bisnis tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan 

Sarana Pertanian membutuhkan sumber daya utama yang 
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tergambar pada key resources, dukungan pembiayaan yang 

tergambar pada blok cost structure dan dukungan dari mitra 

strategis yang tergambar pada blok key partners.  

Proses bisnis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian terbagi menjadi 4 (empat) yaitu: (i) analisis 

kebutuhan prasarana dan sarana; (ii) perumusan kebijakan 

layanan prasarana dan sarana pertanian; (iii) pemberian 

layanan prasarana dan sarana pertanian; dan (iv) 

pemanfaatan layanan prasarana dan sarana pertanian dalam 

mendukung pengelolaan pertanian. Dalam mengeksekusi 

setiap proses bisnis tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana 

dan Sarana Pertanian didukung oleh sumber daya utama 

yaitu: (i) sumber daya manusia aparatur sipil negara (SDM 

ASN) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (ii) 

prasarana dan sarana pertanian; (iii) investasi di bidang 

prasarana dan sarana pertanian; dan (iv) petani, pekebun, 

serta peternak. Adapun, kemitraan strategis dan koordinasi 

terus dilakukan antara Direktorat Jenderal Prasarana dan 

Sarana Pertanian dengan Kementerian/Lembaga lain yang 

terkait dengan pertanian, Pemerintah Daerah (Pemda) dan 

dinas terkait, pihak ketiga penyedia layanan prasarana dan 

sarana pertanian, serta lembaga keuangan/pembiayaan. 

Setiap proses bisnis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian dibiayai oleh 3 (tiga) skema 

pembiayaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

serta Public Private Partnership (PPP). 
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3.6 Kerangka Regulasi 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, kerangka regulasi 

adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka 

memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat 

dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan 

bernegara. Dalam lingkup prasarana dan sarana pertanian, 

kerangka regulasi mencakup aspek perluasan dan 

perlindungan lahan, irigasi pertanian, pembiayaan pertanian, 

pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian.  

Kebutuhan regulasi pada agenda pembangunan RPJMN 2020-

2024 dan arah kebijakan Kementerian Pertanian diantaranya: 

1. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian 

Berkelanjutan; 

2. RPerpres tentang Asuransi Pertanian; 

3. RPerpres tentang Perlindungan Lahan Pertanian; 

4. RPermentan tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha 

Rakyat; dan 

5. RPermentan tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk 

Bersubsidi. 

3.7 Kerangka Kelembagaan 
Sesuai prinsip structure follow strategy, kerangka 

kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan 

struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian 
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Sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit 

organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan 

sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai 

kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas 

maupun kuantitas. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian melakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata 

kerja (SOTK) untuk mengakomodir eksekusi strategi. Berikut 

adalah beberapa kriteria desain SOTK Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian: 

1. Adanya fungsi perlindungan, pemeliharaan, pemulihan dan 

optimasi lahan pertanian untuk menjamin ketersediaan 

lahan pertanian berkelanjutan. Peningkatan target produksi, 

harus diiringi oleh dua hal yaitu ketersediaan lahan dan 

perlindungan terhadap alih fungsi lahan. Ketersediaan yang 

dimaksud adalah pembukaan lahan baru dan optimasi 

lahan pertanian saat ini. Dalam pelaksanaannya, 

dibutuhkan perencanaan yang akurat, presisi dan berbasis 

target produksi nasional. 

2. Adanya fungsi pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi. 

Pengelolaan yang dimaksud adalah pengembangan 

sumber air dan konservasi air untuk pertanian. Lingkup 

pengembangan sumber air meliputi air permukaan dan air 

tanah. Konservasi dilakukan melalui sarana konservasi air 

serta analisis terhadap dampak perubahan iklim. Keduanya 

dilakukan dengan mempertimbangkan target produksi 

pertanian nasional dan kebutuhan suplai air untuk lahan 

pertanian. Pemanfaatan air irigasi dilakukan dengan 
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peyediaan sarana air irigasi terlebih dulu, sebelum 

digunakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air. 

3. Adanya fungsi dukungan pembiayaan dan perlindungan 

usaha pertanian. Dukungan pembiayaan dilakukan dengan 

pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis 

(LKM-A) dan pemberian akses kepada petani, kelompok 

tani maupun gabungan kelompok tani. Askses pembiayaan 

yang dimaksud berasal dari lembaga perbankan maupun 

non-perbankan.  

4. Adanya fungsi yang mengelola pupuk dan pestisida. 

Lingkup pupuk yang dimaksud adalah pupuk subsidi dan 

pupuk dan non subsidi. Lingkup pestisida termasuk 

pestisida kimia dan pestisida non kimia. Pengelolaan yang 

dimaksud adalah penjaminan ketersediaan, pendaftaran 

dan pengawasan peredaran, penggunaan serta mutu 

pupuk dan pestisida. 

5. Adanya fungsi pengelolaan alsintan yang komprehensif. 

Pengelolaan alsintan yang dimaksud dari hulu ke hilir, 

meliputi penyediaan dan penyaluran alsintan, pengawasan 

mutu dan kualitas alsintan serta pemanfaatan alsintan. 

Pemanfaatan yang dimaksud adalah memastikan 

penggunaan alsintan untuk kebutuhan komoditas strategis 

nasional. Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan 

kualitas alsintan, diperlukan perawatan yang konsisten dan 

sesuai standar. Oleh karena itu, perlu ada fungsi yang 

mendukung perawatan tersebut. 



RENSTRA DITJEN PSP 2020-2024
106

 
 

6. Adanya fungsi dukungan manajerial dalam rangka 

mendorong penyelenggaraan prasarana dan sarana 

pertanian. Yang termasuk didalam dukungan manajerial 

meliputi penyelenggaraan akuntabiltas, dukungan 

administrasi maupun dukungan teknis bagi Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

Desain organisasi yang dimaksud tercermin dalam Struktur 

Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian, yang dapat dilihat pada Gambar 29. 

 
Gambar 29. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

Berdasarkan Gambar 29 Direktorat Jenderal Prasarana dan 

Sarana Pertanian dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal 

yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian. 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

membawahi 6 (enam) unit kerja setingkat eselon II yaitu: 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana 

Pertanian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu 

oleh 16 (enam belas) unit kerja yang terdiri dari 4 (empat) 
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unit kerja setingkat Eselon III dan 12 (dua belas) unit kerja 

setingkat Eselon IV. 

2. Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh 13 (tiga 

belas) unit kerja yang terdiri dari 4 (empat) unit kerja 

setingkat Eselon III dan 9 (Sembilan) unit kerja setingkat 

eselon IV termasuk subbagian Tata Usaha yang 

menjalankan fungsi layanan internal Direktorat Perluasan 

dan Perlindungan Lahan. 

3. Direktorat Irigasi Pertanian dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya dibantu oleh 10 (sepuluh) unit kerja yang terdiri 

dari 3 (tiga) unit kerja setingkat Eselon III dan 7 (tujuh) unit 

kerja setingkat Eselon IV termasuk Subbagian Tata Usaha 

yang menjalankan fungsi internal Direktorat Irigasi 

Pertanian. 

4. Direktorat Pembiayaan Pertanian dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsinya dibantu oleh 10 (sepuluh) unit kerja yang 

terdiri dari 3 (tiga) unti kerja setingkat Eselon III dan 7 

(tujuh) unit kerja setingkat Eselon IV termasuk Subbagian 

Tata Usaha yang menjalankan fungsi layanan internal 

Direktorat Pembiayaan Pertanian. 

5. Direktorat Pupuk dan Pestisida dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsinya dibantu oleh 13 (tiga belas) unit kerja yang 

terdiri dari 4 (empat) unit kerja setingkat Eselon III dan 9 

unit kerja setingkat Eselon IV termasuk Subbagian Tata 

Usaha yang menjalankan fungsi layanan internal Direktorat 

Pupuk dan Pestisida. 
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6. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya dibantu oleh 10 (sepuluh) unit kerja 

yang terdiri dari 3 (tiga) unit kerja setingkat Eselon III dan 7 

(tujuh) unit kerja setingkat Eselon IV termasuk Subbagian 

Tata Usaha yang menjalankan fungsi layanan internal 

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
 
4.1 Target Kinerja Direktorat jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian 
Target kinerja berisikan penjelasan mengenai hasil dan satuan 

hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu 

indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, 

dan indikator kinerja kegiatan. Target kinerja merupakan 

standar kinerja yang disepakati bersama dan akan dicapai oleh 

organisasi pada periode tertentu. Target kinerja Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian digambarkan 

dengan indikator kinerja sasaran program (IKSP) yang menjadi 

ukuran pencapaian setiap sasaran program organisasi. 

Terdapat 6 (enam) IKSP yang menjadi target kinerja Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian seperti terlihat pada 

Tabel 10. 
Tabel 10. Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

2020-2024 

Sasaran 
Program 

Indikator Kinerja 
Sasaran Program 

Sat Target 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 Tersedianya 
Prasarana dan 
Sarana 
Pertanian 
yang Sesuai 
Kebutuhan 

1 Tingkat 
Pemenuhan 
Prasarana 
Pertanian 

% 50,43 51,19 51,78 52,42 53,07 

2 Tingkat 
Kemanfaatan 
Sarana 
Pertanian 

% 81,62 81,58 81,58 81,58 81,58 

3 Persentase 
Lahan Baku 
Sawah yang 
Ditetapkan 
sebagai Lahan 

% 50 65 80 90 100 
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Sasaran 
Program 

Indikator Kinerja 
Sasaran Program 

Sat Target 
2020 2021 2022 2023 2024 

Pertanian 
Pangan 
Berkelanjutan 

2 Terwujudnya 
Birokrasi 
Direktorat 
Jenderal 
Prasarana dan 
Sarana 
Pertanian 
yang Efektif, 
Efisien dan 
Berorientasi 
pada Layanan 
Prima 

4 Nilai PMPRB 
Direktorat 
Jenderal 
Prasarana dan 
Sarana 
Pertanian 

Nilai 34,81 34,83 34,88 34,93 34,98 

5 Tingkat 
kepuasan unit 
Eselon I teknis 
di Lingkup 
Kementerian 
Pertanian 
terhadap 
Layanan 
Direktorat 
Jenderal 
Prasarana dan 
Sarana 
Pertanian yang 
Diberikan  

Nilai 3,30 3,30 3,34 3,35 3,50 

3 Terkelolanya 
Anggaran 
Direktorat 
Jenderal 
Prasarana dan 
Sarana yang 
Akuntabel dan 
Berkualitas 

6 Nilai Kinerja 
Anggaran 
Direktorat 
Jenderal 
Prasarana dan 
Sarana 
Pertanian 

Nilai 81 82 83 84 85 

 

Berdasarkan Tabel 10 di atas, target kinerja Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana dipetakan ke dalam 3 (tiga) 

sasaran program (SP) yang capaiannya diukur melalui 6 

(enam) IKSP. Masing-masing IKSP kemudian dipertajam 

melalui dokumen manual IKSP untuk menghindari multitafsir 

dalam interpretasi makna IKSP. Adapun penjelasan singkat 

IKSP akan dapat dilihat sebagai berikut: 

1. IKSP 1 “Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian”: 
IKSP ini merupakan rata-rata tingkat pemenuhan prasarana 
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pertanian yang diberikan Direktorat Jenderal Prasarana 

dan Sarana Pertanian kepada penerima manfaat. 

Prasarana yang dimaksud meliputi: aksesibilitas petani 

terhadap pembiayan dan perlindungan usaha pertanian; 

pemenuhan pengairan lahan pertanian untuk semua 

komoditas, dan ketersediaan lahan pertanian. 
2. IKSP 2 “Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian”: IKSP 

ini merupakan rata-rata tingkat kemanfaatan distribusi 

pupuk dan pestisida serta tingkat kemanfaatan alat dan 

mesin pertanian. Sarana pertanian yang dimaksud meliputi 

alat dan mesin pertanian (pra panen) serta pupuk dan 

pestisida. 
3. IKSP 3 ”Persentase Lahan Baku Sawah yang 

Ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan”: IKSP ini mengukur rata-rata lahan baku 

sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan serta mengidentifikasi pergeseran 

penggunaan lahan pertanian untuk kepentingan selain 

pertanian (alih fungsi lahan). 
4. IKSP 4 “Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana 

dan Sarana Pertanian ”: IKSP ini mengukur kinerja 

birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian yang dilakukan oleh auditor kinerja berdasarkan 

penilaian LKE RB, Kementerian PAN RB. 
5. IKSP 5 “Tingkat kepuasan unit Eselon I teknis di 

lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan 
prasarana dan sarana pertanian yang diberikan”: IKSP 
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ini mengukur kinerja layanan prasarana dan sarana 

pertanian kepada unit eselon I Kementerian Pertanian 

menggunakan instrumen survei kepuasan pengguna. 
6. IKSP 6 “Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian”: IKSP ini mengukur 

kinerja pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian oleh Direktorat Jenderal 

Anggaran, Kementerian Keuangan. 

4.2 Kerangka Pendanaan 
Subbab ini menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan 

dalam menyelenggarakan kegiatan Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian secara keseluruhan untuk 

mencapai target Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan. 

Adapun sumber pendanaan yang akan digunakan pada 

periode 2020-2024 diantaranya adalah Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) baik yang bersumber dari Rupiah 

Murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) serta 

sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan 

Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility 

(CSR). Selanjutnya, perhitungan nilai anggaran Prakiraan Maju 

selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel 11.  

Tabel 11. Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 
Pertanian 

Program / Kegiatan   Alokasi (Milyar Rupiah)  
 2020  2021 2022 2023 2024 

Program Penyediaan dan 
Pengembangan Prasarana dan Sarana 
Pertanian 

 2.924,64   5.271,52   5.535,09   5.811,85   6.102,44  

Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian  532,06   596,11   653,38   672,99   693,17  
Perluasan dan Perlindungan Lahan 
Pertanian 

 641,74   2.844,83   960,86   989,68   1.019,37  

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan  783,72   691,73   1.191,46   1.227,21   1.264,02  
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Pengawasan Alat Mesin Pertanian 

Dukungan Manajemen dan Dukungan 
Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan 
Sarana Pertanian 

 394,75   303,10   461,21   475,05   489,30  

Fasilitasi Pupuk dan Pestisida  339,43   628,58   307,47   316,70   326,20  
Fasilitasi Pembiayaan Pertanian  232,94   207,17   269,04   277,11   285,42  
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BAB V 

PENUTUP 
 
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian periode 2020 – 2024 (Renstra Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 – 2024) merupakan panduan 

dalam penyelenggaraan program dan kegiatan lingkup Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Setiap upaya dan aktivitas 

yang dilakukan di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian wajib memiliki keterkaitan dalam mencapai visi Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam perumusannya, 

Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 – 

2024 memperhatikan arah kebijakan Kementerian Pertanian, arahan 

Pimpinan (Pejabat setingkat Eselon I dan Eselon II). Selama proses 

pendetailan melibatkan Pejabat setingkat Eselon III dan Eselon IV. 

Keterlibatan selama proses perumusan dimaksudkan untuk 

menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap 

dokumen yang disusun. Dihasilkannya dokumen Renstra Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 – 2024 menandai 

akhir fase perencanaan dalam siklus manajemen strategis Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 

Arah strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

2020 – 2024 berkontribusi terhadap capaian target komoditas 

pertanian nasional melalui peningkatan indeks pertanaman (IP) dan 

peningkatan luas panen pertanian. Keduanya dicapai melalui 5 (lima) 

pilar prasarana dan sarana pertanian, meliputi: air; kualitas pupuk dan 

pestisida; pemanfaatan alat dan mesin pertanian; ketersediaan dan 
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perlindungan lahan; serta akses pembiayaan dan perlindungan usaha 

pertanian. Kelima pilar dapat berjalan optimal jika didukung oleh 

birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang 

profesional dan berintegritas.  

Dokumen Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian 2020 – 2024 harus diimplementasikan ke dalam kegiatan 

dan aktivitas seluruh pegawai. Fase implementasi adalah fase paling 

krusial dalam siklus manajemen strategis. Untuk melewati fase krusial 

tersebut, faktor kepemimpinan merupakan faktor dominan yang 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi strategi. 

Komitmen para Pimpinan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian sangat diharapkan melalui berbagai peranan, seperti 

pemberi arahan, pemantauan eksekusi strategi hingga menjadi 

bagian dari eksekutor strategi.  

Implementasi strategi akan diukur keberhasilannya dalam fase 

evaluasi strategi. Pada fase evaluasi, setiap indikator kinerja yang 

tertera di dalam Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian 2020 – 2024 akan diukur. Capaian dari masing-masing 

indikator kinerja akan menjadi barometer capaian visi Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Evaluasi strategi bagi 

instansi pemerintah dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIN) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian. 
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