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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013, 

rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang 

terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus 

atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif 

datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, 

dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem. 

Lahan rawa adalah salah satu ekosistem lahan basah 

(wetland) yang terletak antara wilayah dengan sistem daratan 

(terrestrial) dengan sistem perairan dalam (aquatic) yang 

dicirikan muka air tanahnya yang dangkal atau tergenang 

tipis. Suatu wilayah dikategorikan sebagai lahan rawa apabila 

memenuhi 4 (empat) unsur utama, yaitu: (1) jenuh air sampai 

tergenang secara terus-menerus atau berkala yang 

menyebabkan suasana anaerobik, (2) topografi landai, datar 

sampai cekung, (3) sedimen mineral (akibat erosi terbawa 

aliran sungai) dan atau gambut (akibat tumpukan sisa 

vegetasi setempat), dan (4) ditumbuhi vegetasi secara alami. 

Di Indonesia telah disepakai istilah rawa dalam dua 

pengertian, yakni rawa pasang surut dan rawa lebak. Rawa 

pasang surut diartikan sebagai daerah rawa yang 

mendapatkan pengaruh langsung atau tidak langsung oleh 
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ayunan pasang surut air laut atau sungai di sekitarnya. 

Sedangkan rawa lebak adalah daerah rawa yang mengalami 

genangan selama lebih dari tiga bulan dengan tinggi 

genangan terendah 25 – 50 cm. 

Berdasarkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian Kementan tahun 2015, sebaran lahan rawa di 

Indonesia adalah 34,92 juta ha atau sekitar 18,28% dari luas 

daratan Indonesia. Lahan tersebut terdiri atas lahan rawa 

pasang surut seluas 19,9 juta ha dan lahan rawa lebak seluas 

15,03 juta ha. 

Lahan rawa sebagai salah satu bagian lahan sub-optimal 

memiliki potensi yang luas dalam upaya peningkatan produksi 

beras, yaitu sekitar 12,3 juta ha (35,22%) yang dapat digunakan 

untuk pertanian, yang terdiri atas lahan rawa pasang surut 

seluas 3,4 juta ha dan lahan rawa lebak seluas 8,9 juta ha. 

Menurut Pusat Data dan Informasi Daerah Rawa dan Pesisir 

tahun 2015, luas lahan rawa yang sudah dimanfaatkan untuk 

produksi pertanian hanya sekitar 4.527.596 ha, dengan rincian 

4.186.070 ha untuk lahan pasang surut, serta 341.526 ha untuk 

lahan rawa lebak. Potensi lahan rawa yang sangat luas tersebut 

harus dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat mengurangi 

berbagai ancaman dan kondisi yang dapat mengurangi produksi 

beras dalam negeri.  
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Pengembangan lahan rawa program SERASI di arahkan pada 

peningkatan indeks pertanaman, dari IP 100 menjadi IP 200 atau 

dari IP 200 menjadi IP 300 sehingga dapat meningkatkan 

produksi, produktivitas yang akan berdampak pada peningkatan 

pendapatan petani, yang ditempuh melalui: peningkatan 

pemanfaatan potensi lahan rawa atau optimalisasi 

pembangunan tata kelola air untuk pencucian kandungan pirit 

tanah; peningkatan peran petani dan kelompok tani dalam 

pengelolaan lahan rawa; penerapan cara budidaya padi di lahan 

rawa secara benar; penggunaan teknologi alsintan pra dan 

pasca panen. 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan selanjutnya disusun 

Pedoman Pelaksanaan Budidaya Padi Rawa Tahun 2019 

sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan. Dengan adanya 

petunjuk pelaksanaan ini, semua pihak terkait akan 

berkontribusi secara positif sehingga akhirnya kegiatan ini 

menjadi salah satu kegiatan yang berkontribusi terhadap 

pencapaian sasaran produksi padi, sehingga kegiatan tersebut 

dapat dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran. 

B. Tujuan dan Sasaran  

Petunjuk pelaksanaan kegiatan budidaya padi rawa tahun 

anggaran 2019 bertujuan untuk menyediakan acuan 

pelaksanaan yang tepat dan akuntabel kegiatan penyediaan 



5 
 

sarana produksi padi dalam rangka pengembangan lahan rawa 

mendukung peningkatan produksi padi tahun 2019.  

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana produksi 

padi dalam rangka mendukung kegiatan SERASI Tahun 2019 

dan meningkatnya produktivitas padi rawa di lokasi calon 

pelaksana kegiatan. 
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BAB II 

KRITERIA CALON PETANI DAN CALON LOKASI 

 

A. Kriteria Calon Petani (CP) Penerima Bantuan 

Penerima bantuan pemerintah pada kegiatan budidaya padi 

rawa adalah : 

1. Poktan/ Gapoktan/ Lembaga Masyarakat Desa Hutan 

(LMDH)/ Kelompok Usaha Bersama (KUB)/ Kelompok 

Masyarakat/ Petani Milenial/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga 

Non Pemerintah yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari 

instansi yang berwenang dan/atau direkomendasikan oleh 

SKPD (selanjutnya disebut Calon Penerima Bantuan); 

2. Calon Penerima Bantuan merupakan kelompok yang 

bergerak dalam sektor pada usaha komoditas Pertanian, 

terutama tanaman pangan, pro aktif dan diutamakan 

bertempat tinggal dalam satu desa/wilayah yang berdekatan. 

Calon penerima diusulkan secara berjenjang mulai dari 

petugas lapangan/ penyuluh,  Kepala Desa, KCD dan Kepala 

Dinas   dan atau Pembina Kelompok Lainnya. 

3. Calon Penerima Bantuan mempunyai kepengurusan yang 

lengkap minimal ketua, sekretaris dan bendahara serta 

kepemilikan lahan sendiri ataupun sewa dan bersedia 

menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan. 

4. Calon Penerima Bantuan harus mampu mengelola bantuan 

pemerintah dan memenuhi kewajiban untuk melengkapi 
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administrasi dan mengarsipkan sesuai aturan yang berlaku 

serta berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban 

penggunaan dan hasil bantuan pemerintah. 

5. Calon penerima bantuan bersedia menambahkan biaya 

produksi secara swadaya atau mencari bantuan dari sumber 

lain untuk memastikan keberhasilan pertanaman karena 

bantuan saprodi sifatnya sebagai stimulan. 

6. Bila terjadi permasalahan dalam pengelolaan tanaman untuk 

segera melaporkan kepada petugas/penyuluh lapangan. Jika 

terjadi gagal dalam masa pertanaman karena serangan 

hama/ penyakit, bencana alam maupun gagal panen agar 

dilengkapi dengan berita acara diketahui petugas lapang dan 

parat desa/ kecamatan disampaikan ke dinas kabupaten dan 

diarsipkan. 

B. Kriteria Calon Lokasi (CL) Penerima Bantuan  

Calon lokasi penerima bantuan pemerintah kegiatan Budidaya 

Padi Rawa tahun 2019 sebagai berikut: 

1.  Daerah pelaksana program SERASI 2019. 

2. Diprioritaskan bukan lahan sengketa dan bukan daerah 

endemis hama - penyakit, serta diupayakan rutin tidak 

terkena bencana kekeringan dan kebanjiran. 

3. Diusahakan berada dalam satu hamparan/kawasan yang 

strategis dan mudah dijangkau petani  serta aktivitas 

kelompok yang dinamis.  
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4. Penetapan lokasi hendaknya memperhatikan kontribusi 

peningkatan produksi yang akan dihasilkan, sehingga perlu 

dilakukan verifikasi secara cermat/akurat terhadap calon 

lokasi. 
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BAB III 

KOMPONEN BANTUAN BUDIDAYA PADI RAWA 

 

Paket bantuan pemerintah untuk budidaya padi rawa adalah benih, 

dolomit, herbisida dan pupuk hayati. Sarana produksi yang 

digunakan harus terdaftar secara resmi di Kementerian Pertanian 

dan dalam masa edar.  

PPK tidak wajib menyediakan komponen saprodi sesuai dengan 

usulan kelompok tani. PPK menyediakan komponen saprodi 

berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran, kesesuaian 

dengan agroekosistem, ketersediaan komponen saprodi atau pilihan 

petani. Jika komponen saprodi yang disediakan tidak sesuai dengan 

pilihan kelompok tani maka petani diperkenankan menolak bantuan. 

Anggaran senilai bantuan yang ditolak tersebut akan dikembalikan 

ke kas Negara. Namun sebelum terjadi penolakan oleh petani wajib 

dilakukan pematangan sosialisasi bahwa kegiatan merupakan  

perbaikan teknologi termasuk perbaikan tatakelola air dalam upaya 

peningkatan produktivitas maupun IP. 

Paket bantuan yang diberikan bersifat stimulant, artinya apabila bantuan 

yang tersedia tidak mencukupi untuk menyediakan paket teknologi 

yang direkomendasikan Badan Litbang Kementan atau instansi 

lainnya, maka tambahan anggaran dapat didukung dari anggaran 

APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan atau swadaya. 
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1. Benih Padi Inbrida  

Benih padi dalam paket bantuan yang dapat diberikan adalah 

hingga 80 kg/ha.  Spesifikasi benih padi yang digunakan antara 

lain: 

a. Benih bersertifikat minimal kelas benih sebar (BR/ES), masih 

dalam masa edar hingga saatnya benih ditanam dan jika tidak 

tersedia benih bersertifikat dimungkinkan dapat 

menggunakan varietas lokal yang telah didaftarkan oleh 

Kepala Dinas yang melaksanakan sub urusan pemerintahan 

di bidang tanaman pangan di kabupaten/kota.  

b. Dikemas menggunakan bahan plastik tebal transparan kedap 

air dan udara untuk menjaga mutu benih selama masa 

distribusi hingga saatnya penanaman.  

c. Pada kemasan bertuliskan “Bantuan Benih Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan (Pusat) Tahun 2019, Barang Milik 

Pemerintah Dilarang Diperjualbelikan”, serta produsennya 

jelas dan tulisan dalam label dalam kemasan mudah terbaca.  

d. Apabila benih didatangkan dari provinsi lain, maka penyedia 

harus melaporkan ijin masuk benih ke BPSB setempat untuk 

dapat dilakukan cek fisik dan apabila diperlukan dilakukan uji 

lab. Apabila benih didatangkan dari luar pulau, selain melapor 

ke BPSB setempat, penyedia juga harus mendapatkan izin 

memasuki wilayah dari Balai Karantina setempat. 

e. Spesifikasi Teknis mutu benih padi sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku (Kepmentan No. 991/HK.150/C/ 
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05/2018 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman 

Pangan). 

2. Dolomit 

Dolomit yang diadakan adalah kapur pertanian yang 

mengandung unsur Magnesium (Mg) dan Kalsium (Ca) yang 

terdaftar secara resmi di Kementerian Pertanian dan dalam 

masa edar (misalnya yang terdapat dalam buku “Pupuk 

Terdaftar Tahun 2016” Ditjen PSP, Kementarian Pertanian). 

Jumlah dolomit yang disediakan melalui bantuan adalah 1.000 

kg/ha.     

3. Herbisida 

Herbisida yang diadakan disesuaikan dengan kebutuhan 

(spesifik lokasi) terdaftar secara resmi di Kementerian Pertanian 

dan dalam masa edar (tertuang dalam buku “Pestisida Pertanian 

dan Kehutanan Tahun 2016” Ditjen PSP, Kementerian 

Pertanian).  Jumlah herbisida yang disediakan melalui bantuan 

adalah 5 lt/ha. Jenis herbisida yang digunakan adalah herbisida 

pra tumbuh dan atau pasca tumbuh yang memiliki cara kerja 

sistemik dan atau kontak. 

4. Pupuk hayati 

Pupuk hayati yang digunakan mengandung mikroorganisme 

dekomposer pembenah tanah. Contoh mikroorganisme yang 

terkandung dalam pupuk hayati, diantaranya : Trichoderma sp, 

Bacillus sp. AzospIrillum sp. Aspergillus niger, Pantoea sp. 
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Penicillium sp. Streptomyces sp. dan atau mikroba lainnya. 

Selain itu dapat juga digunakan biakan mikroba (bakteri atau 

cendawan) yang dapat meningkatkan ketersediaan hara tanah, 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Jumlah pupuk 

hayati yang dapat disediakan melalui bantuan adalah 25 kg/ha.  

Pilihan pupuk hayati menggunakan yang sudah terdaftar di 

Kementerian Pertanian dan dalam masa edar (misalnya yang 

terdapat dalam buku “Pupuk Terdaftar Tahun 2016” Ditjen PSP, 

Kementerian Pertanian). 
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BAB IV 

MEKANISME PENGADAAN 

 

Pengadaan bantuan kegiatan padi rawa menggunakan mekanisme 

transfer barang (akun 526311), mekanisme/tata cara 

pelaksanaannya disesuaikan dengan PMK Nomor 173 tahun 2016 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah 

pada Kementerian Negara/Lembaga, sedangkan pengadaan 

komponen bantuan pemerintah kegiatan padi rawa mengacu pada 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018  tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa. Pengadaan komponen dilakukan melalui 

mekanisme e-catalogue atau mekanisme lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan 

kegiatan melalui DIPA Pusat dan Provinsi yang dilaksanakan di dua 

Provinsi, yaitu Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. 

A. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan  

Prosedur Penetapan Penerima Bantuan untuk Pengadaan 

Pusat sebagai berikut  : 

1. Kelompok tani mengajukan permohonan bantuan ke Dinas 

Pertanian Kabupaten/Kota melalui penyuluh atau lembaga 

lain, dengan menyertakan daftar anggota kelompok tani 

(Form 1). 

2. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi 

kebenaran terhadap usulan meliputi: 
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a. Kesesuaian dengan kriteria dan kebenaran calon petani 

dan calon lokasi.   

b. Kegiatan dilaksanakan pada lokasi yang telah 

dilaksanakan perbaikan sarana tata air  oleh Ditjen PSP 

c. Kebenaran bahwa lahan sudah siap tanam. 

3. Terhadap usulan yang lulus verifikasi kebenaran CPCL, 

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menetapkan daftar 

Calon Petani dan Calon Lokasi penerima bantuan sesuai 

dengan kriteria penerima bantuan yang dituangkan di dalam 

Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang 

memuat nama kelompok tani, nama ketua kelompok, 

alamat, luas areal, varietas benih yang diminta/diusulkan, 

jenis dan jumlah saprodi lainnya serta jadwal tanam (Form 

2). 

4. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengusulkan penerima 

bantuan tersebut pada poin 3 ke Dinas Pertanian Provinsi 

dilampiri surat pernyataan kebenaran CPCL (SPTJM) dan 

usulan nama anggota tim verifikasi bantuan untuk 

ditetapkan di Direktorat Serealia (Form 3 dan 4).   

5. Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi usulan 

kabupaten/kota, yang meliputi verifikasi kebenaran calon 

penerima bantuan dan calon lokasi. Verifikasi dapat 

dilakukan secara sensus atau sampling disesuaikan dengan 

kondisi setempat.  

6. Berdasarkan hasil verifikasi pada poin 5 di atas, Kepala 

Dinas Pertanian Provinsi mengeluarkan Surat Persetujuan 
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daftar Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) penerima 

Bantuan (Form 5) yang dilampiri dengan SK Kepala Dinas 

Kabupaten/Kota dan mengusulkannya kepada Direktur 

Jenderal Tanaman Pangan (cq Direktur Serealia) paling 

lambat 2 (dua) bulan sebelum jadwal tanam.  Surat usulan 

CPCL dilengkapi dengan usulan nama anggota tim verifikasi 

di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.  Usulan CPCL 

dapat disampaikan secara bertahap sesuai dengan jadwal 

tanam (Form 6). 

7. Direktur Serealia atas nama Direktur Jenderal memproses 

usulan bantuan saprodi. 

8. Direktur Serealia menugaskan tim teknis untuk melakukan 

verifikasi kelengkapan dokumen CPCL. Apabila diperlukan 

tim teknis dapat melakukan verifikasi ulang dengan uji petik 

ke lapangan. Berdasarkan hasil verifikasi, tim teknis 

menyampaikan rekomendasi kelayakan usulan kepada 

Direktur Serealia.  

9. Berdasarkan Rekomendasi Tim Teknis, Direktur Serealia 

menugaskan PPK Direktorat Serealia untuk melakukan 

pengadaan barang dan jasa yang diperlukan sesuai 

ketentuan yang berlaku, antara lain: 

a. PPK menetapkan SK Penerima Bantuan yang disahkan 

oleh KPA Ditjen Tanaman Pangan  

b. Memilih penyedia barang dan jasa sesuai ketentuan 

perundangan yang berlaku 



16 
 

c. Melakukan kontrak kerjasama dengan penyedia barang 

dan jasa. 

d. Menetapkan Tim Verifikasi  Penyaluran Bantuan 

10. Direktur Serealia menginformasikan ke Dinas Provinsi dan 

Dinas Kabupaten/Kota pengusul tentang persetujuan 

bantuan, nama perusahaan penyedia barang yang ditunjuk 

dan SK tim verifikasi yang ditugaskan. 

11. Berdasarkan Kontrak kerjasama dengan PPK, bantuan 

disalurkan oleh penyedia hingga titik bagi (kelompok tani).  

Pelaksanaan penyaluran di lapangan disupervisi oleh Tim 

verifikasi yang dibentuk oleh PPK Direktorat Serealia. 

12. Realokasi atau perubahan penerima bantuan dapat dilakukan 

dengan justifikasi dan evident yang dapat diterima. Realokasi 

atau perubahan penerima bantuan diusulkan melalui 

mekanisme seperti halnya usulan awal dengan 

mencantumkan alasan dilakukannya realokasi atau 

perubahan.  

13. Persetujuan realokasi atau perubahan penerima bantuan 

ditetapkan melalui revisi Surat Keputusan PPK yang disahkan 

oleh KPA dan selanjutnya dituangkan dalam adendum 

kontrak dengan penyedia.  

14. Apabila kelompok tani mengajukan permohonan langsung ke 

Menteri Pertanian atau Direktur Jenderal Tanaman Pangan, 

maka permohonan diteruskan ke Direktur Serealia.  

Selanjutnya Direktur Serealia memberitahukan kepada Dinas 

Pertanian Kabupaten terkait dengan permohonan dari 
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kelompok tani di wilayahnya ditembuskan ke Dinas Provinsi.  

Selanjutnya diproses mulai dari nomor 2. 

Prosedur Penetapan Penerima Bantuan untuk Pengadaan 

Daerah sebagai berikut: 

1. Kelompok tani mengajukan permohonan bantuan ke Dinas 

Pertanian Kabupaten/Kota melalui penyuluh atau lembaga 

lain, dengan menyertakan daftar anggota kelompok tani 

(Form 1). 

2. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi 

kebenaran terhadap usulan meliputi: 

a. Kesesuaian dengan kriteria dan kebenaran calon petani 

dan calon lokasi.   

b. Kebenaran kegiatan (pekerjaan) sipil pembangunan 

prasarana tata air telah selesai  

c. Kebenaran bahwa lahan sudah siap tanam. 

3. Terhadap usulan yang lulus verifikasi, Kepala Dinas 

Pertanian Kabupaten/Kota menetapkan daftar Calon Petani 

dan Calon Lokasi penerima bantuan sesuai dengan kriteria 

penerima bantuan yang dituangkan di dalam Surat 

Keputusan (SK) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang memuat 

nama kelompok tani, nama ketua kelompok, alamat, luas 

areal, varietas benih yang diminta/diusulkan, jenis dan jumlah 

saprodi lainnya serta jadwal tanam (Form 2). 
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4. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengusulkan penerima 

bantuan tersebut pada poin 3 ke Dinas Pertanian Provinsi 

dilampiri surat pernyataan kebenaran CPCL (Form 3).   

5. Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi usulan 

kabupaten/kota, yang meliputi verifikasi kebenaran calon 

penerima bantuan dan calon lokasi. Verifikasi dapat dilakukan 

secara sensus atau sampling disesuaikan dengan kondisi 

setempat, berdasarkan hasil verifikasi tersebut selanjutnya 

tim teknis menyampaikan rekomendasi kelayakan. 

6. Berdasarkan Rekomendasi Tim Teknis, Kepala Dinas 

menugaskan PPK untuk melakukan pengadaan barang dan 

jasa yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, antara 

lain: 

a. PPK menetapkan SK Penerima Bantuan yang disahkan 

oleh KPA. 

b. Memilih penyedia barang dan jasa sesuai ketentuan 

perundangan yang berlaku 

c. Melakukan kontrak kerjasama dengan penyedia barang 

dan jasa. 

d. Menetapkan Tim Verifikasi  Penyaluran Bantuan 

7. Berdasarkan Kontrak kerjasama dengan PPK, bantuan 

disalurkan oleh penyedia hingga titik bagi (kelompok tani).   

8. Realokasi atau perubahan penerima bantuan dalam satu 

Kabupaten ke Kabupaten lain dalam satu Provinsi dapat 

dilakukan dengan justifikasi dan evident yang dapat diterima. 

Realokasi atau perubahan penerima bantuan diusulkan 
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melalui mekanisme seperti halnya usulan awal dengan 

mencantumkan alasan dilakukannya realokasi atau 

perubahan.  

9. Persetujuan realokasi atau perubahan penerima bantuan 

ditetapkan melalui revisi Surat Keputusan PPK yang disahkan 

oleh KPA dan selanjutnya dituangkan dalam adendum 

kontrak dengan penyedia.  

B. Organisasi Pengelolaan Kegiatan dan Bantuan 

Pelaksanaan kegiatan pengembangan padi rawa rupakan 

kegiatan nasional yang melibatkan peran dan tanggung jawab 

seluruh pemangku kepentingan dari pusat dan daerah.  Peran 

dan Tanggung jawab pemangku kepentingan adalah sebagai 

berikut : 

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota 

Kepala Dinas Kabupaten/Kota berperan sebagai pelaksana 

kegiatan dan pengguna bantuan (user) bertugas antara lain: 

a. Menghimpun dan menerima dan melakukan identifkasi 

kebenaran usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan 

(kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga 

non pemerintah, dll). 

b. Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan 

SK penerima Bantuan, meneruskan usulan dan 

seterusnya. 
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c. Melakukan pengawasan penyaluran bantuan oleh 

penyedia barang sesuai dengan kontrak/SK penerima 

Bantuan 

d. Melakukan pengawalan terhadap pemanfaatan bantuan 

sesuai dengan tujuan usulan, tujuan kegiatan, dan 

sasaran. 

e. Mengusulkan penyediaan dana pembinaan lanjutan 

maupun penyediaan benih maupun saprodi pada tahun 

selanjutnya untuk keberlanjutan kegiatan. Atau 

membangun percaya diri petani untuk melanjutkan 

usahatani secara swadaya maupun difasilitasi dana 

APBD. 

2. Kepala Dinas Propinsi 

Kepala Dinas Propinsi berperan sebagai penyelia 

pelaksanaan kegiatan di wilayahnya, memiliki peran dan 

tugas antara lain:  

a. Menghimpun dan menerima dan melakukan verifikasi 

usulan dari Dinas Kabupaten/Kota serta berbagai pihak 

lain sesuai ketentuan (kelompok masyarakat, lembaga 

pemerintah, lembaga non pemerintah, dll). 

b. Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan 

surat persetujuan dan meneruskan usulan ke Direktur 

Jenderal Tananam Pangan. 

c. Melakukan pengawasan terhadap pengadaan yang 

dilakukan dan membentuk tim verifikasi penyaluran 
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bantuan oleh penyedia barang sesuai dengan 

kontrak/SK penerima Bantuan 

d. Melakukan pengawalan terhadap pemanfaatan bantuan 

sesuai dengan tujuan usulan, tujuan kegiatan dan 

sasaran. 

e. Mengusulkan penyediaan dana pembinaan lanjutan 

maupun penyediaan benih maupun saprodi pada tahun 

selanjutnya untuk keberlanjutan kegiatan. Atau 

membangun percaya diri petani untuk melanjutkan 

usahatani secara swadaya maupun difasilitasi dana 

APBD. 

3. Direktur Serealia 

Direktur Serealia bertanggung jawab pada pengelolaan 

kegiatan secara nasional, memiliki tugas dan tanggung 

jawab antara lain: 

a. Menghimpun dan menerima usulan bantuan dari Dinas 

Propinsi  

b. Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan 

SK Penerima Bantuan dan tim teknis/tim verifikasi. 

c. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa. 

d. Bersama dengan dinas propinsi dan/atau Dinas 

Kabupaten melakukan pengawasan dan tim verifikasi 

melakukan pemeriksaan atas penyaluran bantuan oleh 

penyedia barang sesuai dengan kontrak/SK penerima 

Bantuan. 
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e. Menyediakan dana pembinaan lanjutan maupun 

penyediaan benih maupun saprodi pada tahun 

selanjutnya untuk keberlanjutan kegiatan. Atau bersama 

satker daerah membangun percaya diri petani untuk 

melanjutkan usahatani secara swadaya maupun 

difasilitasi dana APBD. 
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BAB V 

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

 

Pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan pelaksanaan 

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran.  Pengendalian dilaksanakan 

secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas 

Pertanian Kabupaten/Kota termasuk oleh pihak penyedia sarana 

produksi pendukung pelaksanaan kegiatan budidaya padi tahun 

2019. Pengendalian dilaksanakan mengacu pada PMK 173/2016 

secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen.  

Pengawasan pelaksanaan kegiatan budidaya padi rawa tahun 2019 

dapat dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas 

fungsional (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, BPK, BPKP, 

maupun lembaga pengawas lainnya).  

Ada 7 (tujuh) tahapan kritis yang perlu diperhatikan, yaitu : 

1) Tahap sosialisasi kegiatan budidaya serealia meliputi sosialisasi 

program yang dilaksanakan di awal tahun untuk menghindari 

keterlambatan pelaksanaan kegiatan serta sosialisasi 

pelaksanaan mekanisme pengelolaan bantuan. 

2) Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran 

dan calon lokasi serta kelayakan lokasi kegiatan apakah telah 

terbangun tatakelola air;   
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3) Tahap pengadaan barang dan jasa, untuk memastikan bahwa 

barang dan jasa yang diperlukan sampai ke titik bagi tepat; 

4) Tahap penyediaan dan penyaluran bantuan oleh pihak penyedia 

barang/sarana produksi; 

5) Tahap kebenaran dan ketepatan pemanfaatan dana bantuan 

pemerintah oleh kelompok  pelaksana kegiatan; 

6) Tahap penanganan teknologi panen yang efektif dan memberikan 

nilai jual yang memadai supaya petani bergairah melanjutkan 

usahatani. 

7) Tahap pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

(administrasi BAST, BAHMN, dan lain-lain). 

A. Monitoring 

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawalan program dan 

kegiatan tahun 2019, maka dilakukan monitoring yang dilaksanakan 

secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan 

kegiatan baik oleh petugas pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan 

monitoring, antara lain : 

1. Monitoring Perkembangan Penyaluran Bantuan Pemerintah. 

Penyedia dan/atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melaporkan 

realisasi penyaluran bantuan benih dan sarana produksi lainnya 

setiap minggu kepada PPK.  Apabila ditemukan penyimpangan 

terhadap ketentuan kontrak, maka harus segera dilaporkan 

kepada PPK agar dapat segera diambil tindakan. 
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2. Realisasi tanam dan panen.  

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku pengguna bantuan 

melaporkan perkembangan realisasi pemanfaatan saprodi, 

penyaluran bantuan, tanam dan panen. 

Hasil monitoring tersebut dikirim ke Direktorat Serealia, Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan, Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu – Jakarta 

Selatan 12520; Telp. (021) 7806262 ; email. 

dit_serealia@pertanian.go.id dan padiserealia@gmail.com. 

B. Evaluasi  

Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota pada saat dan setelah seluruh rangkaian kegiatan 

selesai dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat 

keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan.  Evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang 

sesuai dengan tahapan pengembangan usaha kelompok yang 

dilakukan dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan. Evaluasi 

meliputi :  1) Komponen kegiatan padi dan pencapaian produksi padi 

tahun 2019, 2) Tingkat pencapaian sasaran areal dan hasil/produksi, 

3) Penerapan komponen teknologi budidaya, dan 4) Kegiatan 

pendukung lainnya. 

  

mailto:dit_serealia@pertanian.go.id
mailto:padiserealia@gmail.com
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C. Pelaporan 

Kegiatan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari 

Pemandu Lapangan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dari Dinas 

Pertanian Kabupaten/Kota ke Dinas Pertanian Provinsi dan dari 

Dinas Pertanian Provinsi ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

c/q Direktorat Serealia.  Penerima bantuan harus menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah 

pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran, yang meliputi Berita 

Acara Serah Terima (BAST) dan foto/film hasil pekerjaan yang telah 

diselesaikan. 

Laporan kegiatan meliputi pelaksanaan kegiatan budidaya, 

hasil/produksi dan produktivitas yang telah diperoleh, dan lain-lain.  

Laporan akhir memuat hasil evaluasi, kesimpulan, saran serta data 

dukung lainnya. Laporan pelaksanaan kegiatan serta dokumen 

BAST pengelolaan bantuan pemerintah disampaikan ke Direktorat 

Serealia Jl. AUP No. 3 Ps. Minggu–Jaksel 12520; Telp. (021) 

7806262; email. dit_serealia@pertanian.go.id dan padiserealia@ 

gmail.com  Kinerja penyampaian laporan, peningkatan luas tanam, 

serapan anggaran dan capaian produksi merupakan salah satu 

dasar pengalokasian anggaran Tahun 2019 dan tahun-tahun 

berikutnya sebagai penerapan azas reward and punishment. 

D. Pembiayaan Kegiatan 

Pembiayaan pengadaan barang dan jasa kegiatan budidaya padi 

rawa dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

mailto:padiserealia@gmail.com
mailto:padiserealia@gmail.com
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melalui satker pusat dan daerah. Terhadap usulan yang disetujui 

akan dialokasikan pembiayaan untuk pengawasan penyaluran 

bantuan dan pengawalan pelaksanaan kegiatan melalui DIPA pusat 

dan daerah.     
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DAFTAR CALON PETANI CALON LOKASI KEGIATAN BUDIDAYA PADI RAWA TA 2019 
 

Nama kelompok tani : Desa : 
Nama ketua : Kecamatan : 
Jumlah anggota : Kabupaten : 

 

No. Nama 

Petani 

Luas 

Areal (Ha) 

Varietas yang 

Diusulkan 

Dolomit 

(kg) 

 Herbisida 

(l) 

 Pupuk Hayati 

(kg) 

Jadwal Tanam 

 1.           

 2.              

 dst              

 Jumlah       

 
....................., ..................... 2019 
Ketua kelompok …… 

Mengetahui                                                                                    
PPL/KCD 
 
 
Nama……………………                Nama …………………………….

Form 1 
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Kop Surat Kabupaten/Kota 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN…………….. 

                                NOMOR  ……………… 

TENTANG  

PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) 
KEGIATAN BUDIDAYA PADI ……………….. DI 

KABUPATEN/KOTA…………………….. 
TAHUN ANGGARAN 2019  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DINAS KEBUPATEN/KOTA …………………….. 
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Budidaya 

Padi …………. di Kabupaten/Kota……… …….Tahun 
2019 dipandang perlu untuk menetapkan Calon Petani 
Calon Lokasi (CPCL) Tahun 2019; 

  b. dan seterusnya… 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3478); 

  2. dan seterusnya.... 

   
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN/ 
KOTA …………………. TENTANG PENETAPAN CALON 
PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) KEGIATAN 
BUDIDAYA PADI RAWA DI KABUPATEN/ KOTA 
…………………….. TAHUN ANGGARAN 2019. 

KESATU 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 

Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), kegiatan 
budidaya padi rawa di Kabupaten/Kota ……………. tahun 
anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran 
keputusan ini;    
 

Form 2 



 

30 
 

KEDUA : 
 
 

dan seterusnya … 

 Ditetapkan di ………………… 
 pada tanggal …………………   

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota   
         ……………… 

 
 

      Nama  
      NIP. …………………………. 
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Lampiran  

Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ……………. Tentang 
PENETAPAN CALON PETANI CALON LOKASI BANTUAN KEGIATAN BUDIDAYA PADI RAWA TAHUN 2019 
Nomor    :  

Tanggal  :  

Kabupaten/Provinsi :  

 

No. Kelompok 

Tani 

Nama 

Ketua 

Alamat 

Lengkap 

Luas Areal 

(Ha) 

Usulan 

Varietas  

Dolomit 

(kg) 

 Herbisida 

(l) 

 Pupuk 

Hayati (kg) 

Jadwal 

Tanam  

               

                   

                   

 Jumlah       

....................., ..................... 2019 
KEPALA DINAS 
 
 
 
Nama 
NIP…………………………….  
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)  

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama :  

NIP :  

Jabatan :  

Satker :  

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

1. Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Kegiatan 

Budidaya Padi Rawa Tahun 2019 telah dilakukan verifikasi 

kebenaran CPCL sesuai dengan persyaratan yang telah 

ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai calon penerima 

Bantuan Kegiatan Budidaya Padi Rawa Tahun 2019, dengan 

rincian terlampir. 

2. Saya bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan 

kegiatan tersebut di atas baik fisik maupun keuangan sesuai 

dengan tugas, fungsi dan kewenangan. 

 

 
                      ……………, …… ……… 2019 
                      Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 
                      …………………… 
       
    Materai 6000 
       
                     Nama 
                     NIP ………………………………… 
 

 

 

KOP SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA 

Form 3 
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Nomor  :                     …………………………2019 

Lampiran :          

Perihal  :          

            

Kepada Yth. 
Direktur Serealia 
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen  
Di 
Jakarta 
 

Sehubungan dengan kegiatan Budidaya Padi Rawa Tahun 2019, 

bersama ini kami usulkan anggota tim verifikasi dari Dinas Pertanian 

Kabupaten/Kota ………………, yaitu : 

No Nama/NIP Instansi Jabatan No. Hp 

 
 

    

 

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan 

terimakasih. 

                              

                             Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 

                             …………………… 

 

 

        

  Nama 

  NIP ……………………… 

KOP SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA 

Form 4 



 

34 
 

 

 

SURAT PERSETUJUAN 

Nomor : ……………………….. 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama :  

Jabatan :  

Instansi :  

Dengan ini menyatakan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan 

Kegiatan Budidaya Padi Rawa Tahun 2019 telah dilakukan verifikasi 

sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dan disetujui untuk 

diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Budidaya Padi Rawa 

Tahun 2019, dengan rincian sesuai dengan usulan dari 

Kabupaten/Kota…………….Dengan SK No (……..)     sebagaimana 

terlampir. 

Demikian surat persetujuan ini, untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

    ……………, …… ……… 2019 
   Kepala Dinas Pertanian Provinsi 
    …………………… 
 
 
        
    Nama 
    NIP ………………………………… 
 

 

KOP SURAT DINAS PROVINSI 

Form 5 
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Nomor :                                                  ………, …………… 

2019 Lampiran :            

     Perihal : 

 

Kepada Yth. 
Direktur Jenderal Tanaman Pangan (cq.Direktur Serealia) 
Di 
     Jakarta 

 

Bersama ini disampaikan Usulan Calon Petani dan Calon Lokasi 
(CPCL) penerima bantuan pemerintah Kegiatan Budidaya Padi 
Rawa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten/Kota: 

1. …. 
2. …. 
3. Dst 

Sebagai bahan kelengkapan usulan, terlampir dokumen sebagai 
berikut: 

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kab/Kota Tentang Penetapan 
Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL). 

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari 
Kepala Dinas Kab/Kota. 

3. Surat Persetujuan Kepala Dinas Pertanian Provinsi tentang 
Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL). 

4. Surat Usulan nama anggota tim verifikasi bantuan di tingkat 
provinsi dan kab/kota. 

Atas perhatian dan perkenannya, disampaikan terimakasih. 

     
   Kepala Dinas Pertanian Provinsi 
    …………………… 
 
        
    Nama 
    NIP ………………………………

KOP SURAT DINAS PROVINSI 

Form 6 
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LAMPIRAN II. 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN 

NOMOR :  11  /HK.310/C/ 1 /2019 

TANGGAL :  14 JANUARI 2019 

 

TENTANG 

 

BUDIDAYA PADI BEBAS RESIDU 

TAHUN ANGGARAN 2019 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penggunaan pestisida kimia secara masif memang dapat 

menyelamatkan pertanaman dari kegagalan panen, akan tetapi 

penggunaan pestisida kimia yang terus menerus dan dalam 

jumlah yang tinggi dapat merugikan alam dan manusia sendiri.  

Keseimbangan ekologi dapat terganggu karena terbasminya 

musuh alami.  Pestisida kimia juga dapat menjadi residu pada 

produk yang dihasilkan.  Untuk menekan dampak merugikan 

tersebut perlu digalakkan budidaya tanaman yang mengurangi 

penggunaan pestisida kimia. 

Untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat dan 

berkualitas maka harus tersedia pangan secara cukup dan 

bermutu.  Beras yang dikonsumsi harus beras sehat bebas 

residu bahan kimia, khususnya residu pestisida yang dapat 

membahayakan kesehatan manusia. Pestisida kimia perlu 

diganti dengan teknologi pengendalian alternatif, yang lebih 

banyak memanfaatkan bahan dan metode hayati, termasuk 

musuh alami, pestisida hayati dan feromon. Dengan cara ini, 

dampak negatif penggunaan pestisida terhadap kesehatan dan 

lingkungan dapat dikurangi.   Untuk itu perlu digalakkan 

budidaya padi bebas residu, terutama ditujukan terhadap 

kualitas hasil gabah/beras. 
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Dalam kegiatan Budidaya Padi Bebas Residu, budidaya yang 

digunakan dapat berupa organik ataupun non-organik 

(konvensional).  Pupuk anorganik bukan merupakan salah satu 

sumber residu kimia, akan tetapi pestisida kimialah sumber 

utama residu pada beras yang dihasilkan. Penggunaan pupuk 

organik dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia dan 

membantu mengendalikan serangan organisme pengganggu 

tanaman (OPT).  Mengembalikan jerami ke tanah dapat 

mengundang capung (sebagai musuh alami wereng). Pestisida 

hayati yang digunakan akan lebih aman bagi manusia dan tidak 

meninggalkan residu kimia. Pupuk an-organik dalam budidaya 

padi bebas residu masih dapat digunakan dalam ambang batas 

tertentu. 

Apabila kelompok tani memilih cara budidaya secara organik, 

sertifikasi organik bukan merupakan tujuan utama dari kegiatan 

padi bebas residu ini.  Tetapi sertifikat padi organik merupakan 

nilai tambah yang dapat diperoleh bila kegiatan budidaya padi 

bebas residu secara organik ini dilanjutkan ke proses sertifikasi. 

B. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk memberikan 

panduan dalam pengadaan bantuan pemerintah dalam kegiatan 

budidaya padi bebas residu. Pengadaan bantuan sarana 

produksi pertanian dalam budidaya pertanian padi bebas residu 

diharapkan dapat ikut mendukung peningkatan produksi, 
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produktivitas, mutu hasil serta meningkatkan nilai tambah dan 

pendapatan petani. 

Sasaran kegiatan ini adalah tersalurnya bantuan sarana 

produksi pertanian dalam budidaya pertanian padi bebas residu 

sehingga dapat meningkatkan produksi, produktivitas, mutu 

hasil serta meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani 

untuk lahan seluas 60.000 ha (terlampir). 
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BAB II 

KRITERIA CALON PETANI DAN CALON LOKASI 

 

A. Kriteria Calon Petani (CP) Penerima Bantuan 

Penerima bantuan pemerintah pada kegiatan budidaya padi 

bebas residu adalah : 

1. Poktan/ Gapoktan/ Lembaga Masyarakat Desa Hutan 

(LMDH)/ Kelompok Usaha Bersama (KUB)/ Kelompok 

Masyarakat/ Petani Milenial/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga 

Non Pemerintah yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari 

instansi yang berwenang dan/atau direkomendasikan oleh 

SKPD (selanjutnya disebut Calon Penerima Bantuan); 

2. Calon Penerima Bantuan merupakan kelompok yang 

bergerak dalam sektor pada usaha komoditas Pertanian 

terutama tanaman pangan, pro aktif dan diutamakan 

bertempat tinggal dalam satu desa/wilayah yang berdekatan. 

Calon penerima diusulkan secara berjenjang mulai dari 

Petugas Lapangan/ Penyuluh, Kepala Desa, KCD dan Kepala 

Dinas dan atau Pembina Kelompok Lainnya. 

3. Calon Penerima Bantuan mempunyai kepengurusan yang 

lengkap minimal ketua, sekretaris dan bendahara serta 

kepememilikan lahan sendiri ataupun sewa dan bersedia 

menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan. 

4. Calon Penerima Bantuan harus mampu mengelola bantuan 

pemerintah dan memenuhi kewajiban untuk melengkapi 
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administrasi maupun mengarsipkan sesuai aturan yang 

berlaku serta berkewajiban untuk melaporkan 

pertanggungjawaban penggunaan dan hasil bantuan 

pemerintah. 

5. Calon Penerima Bantuan kegiatan padi bebas residu bukan 

merupakan kelompok tani yang telah memperoleh sertifikat 

padi organik.   

6. Calon penerima bantuan bersedia menambahkan biaya 

produksi secara swadaya atau mencari bantuan dari sumber 

lain untuk memastikan keberhasilan pertanaman. 

B. Kriteria Calon Lokasi (CL) Penerima Bantuan Kegiatan 

Padi Bebas Residu 

Budidaya padi bebas residu dapat dilakukan dengan budidaya 

organik ataupun bukan organik.  Apabila menggunakan 

budidaya organik, beberapa urutan prioritas yang dapat 

dijadikan alternatif lokasi kegiatan adalah: 

1. Lahan yang memiliki status zero convertion seperti lahan 

yang ditumbuhi tumbuhan liar (tidak dibudidayakan). 

2. Lokasi pada lahan yang bebas dari cemaran kimia atau 

rendah resiko kontaminasi kimia.  

3. Lokasi pada lahan yang terbiasa tidak menggunakan input 

agrokimia seperti pupuk kimia sintetis dan pestisida sintetis. 

4. Akan lebih baik jika lokasi pada daerah yang sumber 

pengairannya aman (bebas) dari pencemaran lingkungan, 
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misalnya lahan yang mendapatkan pengairan dari sumber 

mata air langsung. 

5. Lokasi pada daerah dimana pertanian organik padi sudah 

berkembang dan/atau daerah baru yang diproyeksikan untuk 

menjadi pertanian organik. 

6. Lokasi dapat berupa lahan yang pernah mengaplikasikan 

kegiatan SL-PHT, SRI dan/atau tersedia fasilitas UPPO (Unit 

Pengolahan Pupuk Organik). 

Apabila budidaya yang dipilih bukan budidaya organik, maka 

kriteria lahan yang digunakan antara lain sebagai berikut: 

1. Diprioritaskan bukan lahan sengketa dan bukan daerah  

endemis hama dan penyakit, serta diupayakan rutin tidak 

terkena bencana kekeringan dan kebanjiran. 

2. Diusahakan berada dalam satu hamparan/kawasan yang 

strategis dan mudah dijangkau petani serta aktivitas 

kelompok yang dinamis. 

3. Dapat berupa lahan sawah, lahan kering dan atau sawah 

tadah hujan, baik lahan yang telah ada (eksisting) maupun 

lahan bukaan baru. 
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BAB III 

KOMPONEN BANTUAN BUDIDAYA PADI BEBAS RESIDU 

 

Paket bantuan penerintah untuk budidaya padi bebas residu adalah 

benih, pupuk organik, pestisida hayati, pupuk hayati dan pupuk an-

organik. Kesesuaian jumlah/volume bantuan sesuai rekomendasi 

BPTP setempat atau spesifik lokasi. Apabila menggunakan teknik 

budidaya padi organik bantuan pupuk an-organik dapat digunakan 

untuk menambah pengadaan komponen yang lain. Sarana produksi 

yang digunakan harus terdaftar secara resmi di Kementerian 

Pertanian dan dalam masa edar.  

Paket bantuan yang diberikan bersifat stimulant, artinya apabila bantuan 

yang tersedia tidak mencukupi untuk menyediakan paket teknologi 

yang direkomendasikan Badan Litbang Kementan atau instansi 

lainnya, maka tambahan anggaran dapat didukung dari anggaran 

APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan atau swadaya. 

1. Benih Padi Inbrida  

Benih padi dalam paket bantuan yang dapat diberikan hingga  25 

kg/ha, disesuaikan dengan kondisi stempat/spesifik lokasi.   

Spesifikasi benih padi yang digunakan antara lain: 

a. Benih padi inbrida varietas unggul yang telah dilepas 

Menteri Pertanian atau varietas lokal yang telah didaftarkan 

oleh Kepala Dinas yang melaksanakan sub urusan 

pemerintahan di bidang tanaman pangan di kabupaten/kota. 
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b. Bersertifikat minimal kelas benih sebar (BR/ES), masih 

dalam masa edar hingga saatnya benih ditanam (label benih 

harus disimpan) atau varietas lokal yang telah didaftarkan 

oleh Kepala Dinas yang melaksanakan sub urusan 

pemerintahan di bidang tanaman pangan di kabupaten/kota. 

c. Spesifikasi Teknis mutu benih padi sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku (Kepmentan No. 

991/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi 

Benih Tanaman Pangan). 

2. Pupuk Organik 

Pupuk organik yang digunakan dapat berfungsi sebagai 

pembenah tanah (misalnya mengandung asam humat) serta 

penyedia zat hara (seperti asam amino dan asam sulfat). Pupuk 

organik yang diadakan adalah pupuk organik yang terdaftar 

secara resmi di Kementerian Pertanian dan masih dalam masa 

edar.  Pilihan pupuk organik menggunakan yang sudah terdaftar 

di Kementerian Pertanian dan dalam masa edar (misalnya yang 

terdapat dalam buku “Pupuk Terdaftar Tahun 2016” Ditjen PSP, 

Kementarian Pertanian).     

3. Pestisida Hayati 

Pestisida hayati yang digunakan terdiri dari fungisida biologi dan 

insektisida biologi. Pestisida hayati diadakan sesuai dengan 

kebutuhan. Jenis pestisida yang diusulkan disesuaikan dengan 

perkiraan serangan hama yang muncul atau mungkin terjadi. 

Pilihan pestisida hayati menggunakan yang sudah terdaftar di 
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Kementerian Pertanian dan dalam masa edar (tertuang dalam 

buku “Pestisida Pertanian dan Kehutanan Tahun 2016” Ditjen 

PSP, Kementerian Pertanian). 

4. Pupuk Hayati 

Pupuk hayati yang digunakan biakan mikroba (bakteri atau 

cendawan) yang dapat menjadi seed treatment serta dapat 

meningkatkan ketersediaan hara tanah, meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman misalnya: Azotobacter, 

Azospyrillum, Bacillus, Pseudomonas, Rhizobium yang dapat 

menambah N dan melepas P tanah, mikoriza untuk 

meningkatkan ketersediaan P tanah. Pupuk hayati yang 

digunakan disesuaikan dengan kebutuhan (spesifik lokasi).  

Pilihan pupuk hayati menggunakan yang sudah terdaftar di 

Kementerian Pertanian dan dalam masa edar (misalnya yang 

terdapat dalam buku “Pupuk Terdaftar Tahun 2016” Ditjen PSP, 

Kementarian Pertanian). 

5. Pupuk Anorganik 

Pupuk anorganik yang digunakan adalah pupuk an-organik 

bersubsidi. Jenis dan volume disesuaikan dengan rekomendasi 

BPTP setempat dan/atau spesifik lokasi. 
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BAB IV 

MEKANISME PENGADAAN 

 

Pengadaan bantuan kegiatan padi bebas residu menggunakan 

mekanisme transfer uang (akun 526312) dilakukan secara swakelola 

dan dilaksanakan di satker tugas pembantuan provinsi. 

Mekanisme/tata cara pelaksanaannya disesuaikan dengan PMK 

Nomor 173 tahun 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 

Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. 

Sedangkan Pengadaan komponen bantuan pemerintah kegiatan 

padi bebas residu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018  tentang Pengadaan Barang dan Jasa. 

A. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan untuk Pengadaan 

Daerah dengan Mekanisme Transfer Uang adalah sebagai 

berikut: 

1. Kelompok tani mengajukan permohonan bantuan (proposal) ke 

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui penyuluh atau 

lembaga lain, dengan menyertakan daftar anggota kelompok 

tani. 

2. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi 

kebenaran terhadap usulan meliputi kesesuaian dengan kriteria 

dan kebenaran calon petani dan calon lokasi.  Berkas usulan 

yang memenuhi kriteria disimpan sebagai arsip Dinas.  

3. Terhadap usulan yang lulus atas verifikasi kebenaran CPCL, 

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menetapkan daftar 
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Calon Petani dan Calon Lokasi penerima bantuan sesuai 

dengan kriteria penerima bantuan yang dituangkan di dalam 

Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang 

memuat nama kelompok tani, nama ketua kelompok, alamat, 

nama Bank, nomor rekening kelompok tani, nama pemilik sesuai 

buku rekening, jenis, volume dan harga komponen bantuan 

(Form 1). 

4. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengusulkan penerima 

bantuan tersebut ke Dinas Pertanian Provinsi dilampiri surat 

pernyataan kebenaran CPCL dan harga komponen wajar 

setempat (Form 2 dan 3) 

5. Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi usulan 

kabupaten/kota, yang meliputi verifikasi kebenaran calon 

penerima bantuan dan calon lokasi serta kelengkapan dokumen 

usulan. Kelengkapan dokumen yang diminta adalah : 

a. Nomor rekening bank calon penerima bantuan. 

b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 

tentang daftar Calon Petani dan Calon Lokasi penerima 

bantuan.  

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari 

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang menyatakan 

harga komponen yang diusulkan adalah wajar sesuai 

kondisi setempat. 

6. Verifikasi dapat dilakukan secara sensus atau sampling 

disesuaikan dengan kondisi setempat. Berdasarkan hasil 



 

48 
 

verifikasi, tim teknis menyampaikan rekomendasi kelayakan 

usulan kepada Kepala Dinas.  

7. Dinas provinsi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, 

selanjutnya dokumen yang sudah lolos verifikasi dibuatkan SPP 

selanjutnya SPM untuk dapat diajukan ke KPPN sampai SP2D 

dan tertransfer ke masing-masing rekening kelompok tani.  

8. Realokasi atau perubahan penerima bantuan dapat dilakukan 

dengan justifikasi dan evident yang dapat diterima. Realokasi 

atau perubahan penerima bantuan diusulkan melalui 

mekanisme seperti halnya usulan awal dengan mencantumkan 

alasan dilakukannya realokasi atau perubahan.  

9. Persetujuan realokasi atau perubahan penerima bantuan 

ditetapkan melalui revisi Surat Keputusan PPK yang disahkan 

oleh KPA.  

10. Dinas Kabupaten/Kota maupun Provinsi dapat membantu 

menfasilitasi pengadaan bantuan, apabila penerima bantuan 

mengalami kendala dalam memperoleh komponen bantuan. 

 

B. Organisasi Pengelolaan Kegiatan dan Bantuan 

Pelaksanaan kegiatan pengembangan padi bebas residu merupakan 

kegiatan nasional yang melibatkan peran dan tanggung jawab 

seluruh pemangku kepentingan dari pusat dan daerah.  Peran dan 

Tanggung jawab pemangku kepentingan adalah sebagai berikut : 
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1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota 

Kepala Dinas Kabupaten/Kota berperan sebagai pelaksana 

kegiatan dan pengguna bantuan (user) bertugas antara lain: 

a. Menghimpun dan menerima dan melakukan verifikasi 

usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan (kelompok 

masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non 

pemerintah, dll). 

b. Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan SK 

penerima Bantuan, meneruskan usulan dan seterusnya. 

c. Melakukan pengawasan penyaluran dan pencairan dana 

oleh poktan  

d. Melakukan pengawalan terhadap pemanfaatan bantuan 

sesuai dengan tujuan usulan, tujuan kegiatan, dan sasaran. 

e. Menyediakan dana pembinaan lanjutan maupun 

penyediaan benih maupun saprodi pada tahun selanjutnya 

untuk keberlanjutan kegiatan. Atau bersama satker daerah 

membangun percaya diri petani untuk melanjutkan 

usahatani secara swadaya maupun difasilitasi dana APBD 

2. Kepala Dinas Propinsi 

Kepala Dinas Propinsi berperan sebagai penyelia pelaksanaan 

kegiatan di wilayahnya, memiliki peran dan tugas antara lain :  

a. Menghimpun dan menerima dan melakukan verifikasi 

kebenaran usulan dari Dinas Kabupaten/Kota serta 

berbagai pihak lain sesuai ketentuan (kelompok 
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masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non 

pemerintah, dll). 

b. Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan surat 

persetujuan dan meneruskan usulan ke Direktur Jenderal 

Tananam Pangan. 

c. Melakukan pengawasan penyaluran dan pencairan dana 

oleh poktan 

d. Melakukan pengawalan terhadap pemanfaatan bantuan 

sesuai dengan tujuan usulan, tujuan kegiatan dan sasaran. 

e. Menyediakan dana pembinaan lanjutan maupun 

penyediaan benih maupun saprodi pada tahun selanjutnya 

untuk keberlanjutan kegiatan. Atau bersama satker daerah 

membangun percaya diri petani untuk melanjutkan 

usahatani secara swadaya maupun difasilitasi dana APBD. 
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BAB V 

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

 

Pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan pelaksanaan 

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran.  Pengendalian dilaksanakan 

secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas 

Pertanian Kabupaten/Kota termasuk oleh pihak penyedia sarana 

produksi pendukung pelaksanaan kegiatan budidaya padi bebas 

residu tahun 2019.  Pengendalian dilaksanakan secara periodik 

mulai dari persiapan sampai dengan panen.  

Pengawasan pelaksanaan kegiatan budidaya padi bebas residu 

tahun 2019 dapat dilakukan oleh pemerintah melalui aparat 

pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, 

BPK, BPKP, maupun lembaga pengawas lainnya).  

Terdapat 7 (tujuh) tahapan kritis yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1. Tahap sosialisasi kegiatan budidaya serealia meliputi sosialisasi 

program yang dilaksanakan di awal tahun untuk menghindari 

keterlambatan pelaksanaan kegiatan serta sosialisasi 

pelaksanaan mekanisme pengelolaan bantuan. 

2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran 

dan calon lokasi;   

3. Tahap pencairan bantuan pemerintah yang dilakukan oleh 

kelompok pelaksana kegiatan; 
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4. Tahap penyediaan dan penyaluran bantuan oleh pihak penyedia 

barang/sarana produksi; 

5. Tahap kebenaran dan ketepatan pemanfaatan bantuan 

pemerintah oleh kelompok  pelaksana kegiatan; 

6. Tahap penanganan teknologi panen yang efektif dan memberikan 

nilai jual yang memadai supaya petani bergairah melanjutkan 

usahatani. 

7. Tahap pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

(administrasi BAST dan lain-lain). 

A. Monitoring 

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawalan program dan 

kegiatan tahun 2019, maka dilakukan monitoring yang dilaksanakan 

secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan 

kegiatan baik oleh petugas pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan 

monitoring, antara lain: 

1. Monitoring Perkembangan Penyaluran Bantuan Pemerintah. 

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melaporkan realisasi 

penyaluran bantuan kepada PPK.  Apabila ditemukan 

penyimpangan, maka harus segera dilaporkan kepada PPK agar 

dapat segera diambil tindakan. 

2. Realisasi tanam dan panen.  

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku pengguna bantuan 

melaporkan perkembangan realisasi pemanfaatan saprodi, 
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seperti perkembangan realisasi keuangan (SP2D), penyaluran 

bantuan, tanam dan panen. 

Hasil monitoring tersebut dikirim ke Direktorat Serealia, Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan, Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu – Jakarta 

Selatan 12520; Telp. (021) 7806262 ; email. 

dit_serealia@pertanian.go.id dan padiserealia@gmail.com. 

B. Evaluasi  

Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota pada saat dan setelah seluruh rangkaian kegiatan 

selesai dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat 

keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan.  Evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang 

sesuai dengan tahapan pengembangan usaha kelompok yang 

dilakukan dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan. Evaluasi 

meliputi : (1) proses pengadaan komponen bantuan, pemanfaatan 

komponen dan pencapaian produksi padi bebas residu tahun 2019, 

(2) Tingkat pencapaian sasaran areal dan hasil/produksi, (3) 

Penerapan komponen teknologi budidaya, dan (4) Kegiatan 

pendukung lainnya. 

C. Pelaporan 

Kegiatan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari 

Pemandu Lapangan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dari Dinas 

Pertanian Kabupaten/Kota ke Dinas Pertanian Provinsi dan dari 

mailto:padiserealia@gmail.com
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Dinas Pertanian Provinsi ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

c/q Direktorat Serealia.  Penerima bantuan harus menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah 

pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran, yang meliputi Berita 

Acara Serah Terima (BAST) dan foto/film hasil pekerjaan yang telah 

diselesaikan. 

Laporan kegiatan meliputi pelaksanaan kegiatan budidaya, 

hasil/produksi dan produktivitas yang telah diperoleh, dan lain-lain.  

Laporan akhir memuat hasil evaluasi, kesimpulan, saran serta data 

dukung lainnya. Laporan pelaksanaan kegiatan serta dokumen 

BAST pengelolaan bantuan pemerintah disampaikan ke Direktorat 

Serealia Jl. AUP No. 3 Ps. Minggu–Jaksel 12520; Telp. (021) 

7806262; email. dit_serealia@pertanian.go.id dan padiserealia@ 

gmail.com  Kinerja penyampaian laporan, peningkatan luas tanam, 

serapan anggaran dan capaian produksi merupakan salah satu 

dasar pengalokasian anggaran Tahun 2019 dan tahun-tahun 

berikutnya sebagai penerapan azas reward and punishment. 

D. Pembiayaan Kegiatan 

Pembiayaan pengadaan barang dan jasa kegiatan budidaya padi 

bebas residu dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan melalui Tugas Pembantuan (TP) di Provinsi. Telah 

dialokasikan pembiayaan untuk pengawasan penyaluran bantuan 

dan pengawalan pelaksanaan kegiatan melalui TP Provinsi.     

mailto:padiserealia@gmail.com
mailto:padiserealia@gmail.com
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DAFTAR CALON PETANI CALON LOKASI KEGIATAN BUDIDAYA PADI BEBAS RESIDU TA 2019 
 

Nama kelompok 

tani 

: Desa : 

Nama ketua : Kecamatan : 

Jumlah anggota : Kabupaten : 

 

No. Nama Petani 
Luas Areal 

(Ha) 

Varietas yang 

Diusulkan 

Pupuk An-

Organik (kg) 
Pupuk 

Organik (kg) 

 Pestisida 

Hayati (gr) 

 Pupuk 

Hayati (gr) 
Jadwal Tanam 

 1.            

 2.               

 dst               

 JUMLAH        

 
....................., ..................... 2019 
Ketua kelompok …… 

Mengetahui                                                                                    
PPL/KCD 
 
 
Nama……………………                Nama …………………………….

Form 1 
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Kop Surat Kabupaten/Kota 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN…………….. 

                                NOMOR  ……………… 

TENTANG  

PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) 
KEGIATAN BUDIDAYA PADI ……………….. DI 

KABUPATEN/KOTA…………………….. 
TAHUN ANGGARAN 2019  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DINAS KEBUPATEN/KOTA …………………….. 
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Budidaya 

Padi …………. di Kabupaten/Kota……… …….Tahun 
2019 dipandang perlu untuk menetapkan Calon Petani 
Calon Lokasi (CPCL) Tahun 2019; 

  b. dan seterusnya… 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3478); 

  2. dan seterusnya.... 

   
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN/ 
KOTA …………………. TENTANG PENETAPAN CALON 
PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) KEGIATAN 
BUDIDAYA PADI BEBAS RESIDU DI KABUPATEN/ KOTA 
…………………….. TAHUN ANGGARAN 2019. 

KESATU 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 

Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), kegiatan 
budidaya padi bebas residu di Kabupaten/Kota ……………. 
tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran 
keputusan ini;    
 

Form 2 
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KEDUA : 
 
 

dan seterusnya … 

 Ditetapkan di ………………… 
 pada tanggal …………………   

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota   
         ……………… 

 
 

      Nama  
      NIP. …………………………. 
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Lampiran  

Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ……………. Tentang 
PENETAPAN CALON PETANI CALON LOKASI BANTUAN KEGIATAN BUDIDAYA PADI BEBAS RESIDU 
TAHUN 2019 
Nomor    :  

Tanggal  :  

Kabupaten/Provinsi :  

 

No. Kelompok 

Tani 

Nama 

Ketua 

Alamat 

Lengkap 

Usulan 

Varietas 

Luas 

Areal (Ha)  

Pupuk An-

Organik (kg) 

Pupuk 

Organik (kg) 

 Pestisida 

Hayati (l) 

 Pupuk 

Hayati (g) 

Jadwal 

Tanam  

                

                    

                    

 Jumlah        

....................., ..................... 2019 
KEPALA DINAS 
 
 
 
Nama 
NIP…………………………….  
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)  

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama :  

NIP :  

Jabatan :  

Satker :  

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

1. Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Kegiatan 

Budidaya Padi Bebas Residu Tahun 2019 telah dilakukan 

verifikasi kebenaran CPCL sesuai dengan persyaratan yang 

telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai calon 

penerima Bantuan Kegiatan Budidaya Padi Bebas Residu 

Tahun 2019, dengan rincian terlampir. 

2. Saya bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan 

kegiatan tersebut di atas baik fisik maupun keuangan sesuai 

dengan tugas, fungsi dan kewenangan. 

 

 
                      ……………, …… ……… 2019 
                      Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 
                      …………………… 
       
    Materai 6000 
       
                     Nama 
                     NIP ………………………………… 
 

 

 

KOP SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA 

Form 3 
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Nomor  :                     …………………………2019 

Lampiran :          

Perihal  :          

            

Kepada Yth. 
Kepala Dinas Pertanian Provinsi 
Di 
Tempat 
 

Sehubungan dengan kegiatan Budidaya Padi Bebas Residu Tahun 

2019, bersama ini kami usulkan anggota tim verifikasi dari Dinas 

Pertanian Kabupaten/Kota ………………, yaitu : 

No Nama/NIP Instansi Jabatan No. Hp 

 
 

    

 

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan 

terimakasih. 

                              

                             Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 

                             …………………… 

 

 

        

  Nama 

  NIP ……………………… 

KOP SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA 

Form 4 
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LAMPIRAN III. 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN 

NOMOR :  11  /HK.310/C/ 1 /2019 

TANGGAL :  14 JANUARI 2019 

 

TENTANG 

 

BUDIDAYA PADI MERAUKE  

TAHUN ANGGARAN 2019  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Merauke sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua 

yang luasnya mencapai 4.469.841 ha memiliki lahan yang 

potensial untuk pengembangan komoditas pertanian, di 

antaranya untuk padi sawah seluas 1,9 juta ha belum 

termasuk lahan kering seluas 0,5 juta ha. Tanah di wilayah 

kabupaten ini terbentuk dari bahan induk endapan fluviatil 

(sungai), endapan marin (laut), lapukan bahan organik, dan 

batuan sedimen. Kualitas dan karakteristik tanah untuk 

pertanian akan sangat tergantung kepada kondisi iklim, jenis 

batuan atau bahan induknya, terrain serta sifat biofisik 

lingkungan lainnya. Tanah yang terbentuk dari bahan 

endapan fluviatil untuk pengembangan komoditas pertanian 

termasuk padi sawah di wilayah kabupaten lebih potensial 

dibandingkan dengan tanah yang terbentuk dari bahan induk 

lainnya 

Secara umum wilayah Kabupaten Merauke dapat dibedakan 

atas 3 tipe agroekosistem, yaitu: (1) dataran rendah lahan 

basah yang terdiri dari Merauke pasang surut, Merauke non 

pasang surut, dan dataran aluvial, (2) dataran rendah lahan 

kering, dan (3) daerah perbukitan dan pegunungan (upland). 

Wilayah Kabupaten Merauke bagian selatan yang 
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agroekosistemnya termasuk dataran rendah mempunyai iklim 

yang kering, musim kemarau umumnya mencapai > 6 bulan 

(Puslittan, 1986).  

Di antara agroekosistem tersebut yang berpotensi untuk 

pengembangan padi sawah adalah dataran lahan basah yaitu 

dataran aluvial dan Merauke non pasang surut. Selain itu juga 

dataran rendah lahan kering berpeluang untuk dicetak 

menjadi areal persawahan jika di dalamnya terdapat sungai 

dan Merauke yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air 

irigasi. Oleh karena itu lahan kering tersebut merupakan 

alternatif yang dapat dipilih untuk lokasi pengembangan 

tanaman pangan di Kabupaten Merauke. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 58 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 

3 Tahun 2016 tentang Percepatan pelaksanaan proyek 

strategis nasional, maka Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan melaksanakan kegiatan Budidaya Padi Merauke di 

tahun 2019 agar dapat memaksimalkan potensi lahan 

pertanian dan peningkatan produksi padi di kawasan Papua. 

Selanjutnya disusun Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi 

Merauke Tahun 2019 sebagai acuan bagi semua pihak yang 

terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan. 

Dengan adanya petunjuk pelaksanaan ini, semua pihak 

terkait akan berkontribusi secara positif sehingga akhirnya 

kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang berkontribusi 
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terhadap pencapaian sasaran produksi padi, sehingga 

kegiatan tersebut dapat dilakukan tepat waktu dan tepat 

sasaran. 

B. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan petunjuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai 

acuan pelaksanaan yang tepat dan akuntabel kegiatan 

penyediaan sarana produksi dalam rangka pengembangan 

budidaya padi merauke untuk mendukung peningkatan 

produksi padi tahun 2019.   

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan 

penyediaan sarana produksi untuk mendukung 

pengembangan budidaya Padi di Kabupaten Merauke dalam 

rangka peningkatan produksi padi Tahun 2019.  
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BAB II 

KRITERIA CALON PETANI DAN CALON LOKASI 

 

A. Kriteria Calon Petani (CP) Penerima Bantuan 

Penerima bantuan pemerintah pada kegiatan budidaya padi 

Merauke adalah : 

1. Poktan/ Gapoktan/ Lembaga Masyarakat Desa Hutan 

(LMDH)/ Kelompok Usaha Bersama (KUB)/ Kelompok 

Masyarakat/ Petani Milenial/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga 

Non Pemerintah yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari 

instansi yang berwenang dan/atau direkomendasikan oleh 

SKPD (selanjutnya disebut Calon Penerima Bantuan); 

2. Calon Penerima Bantuan merupakan kelompok yang 

bergerak dalam sektor pada usaha komoditas Pertanian, 

terutanama tanaman pangan, pro aktif dan diutamakan 

bertempat tinggal dalam satu desa/wilayah yang berdekatan. 

Calon penerima  diusulkan secara berjenjang mulai dari 

petugas lapangan/ penyuluh,  Kepala Desa, KCD dan Kepala 

Dinas   dan atau Pembina Kelompok Lainnya. 

3. Calon Penerima Bantuan mempunyai kepengurusan yang 

lengkap minimal ketua, sekretaris dan bendahara serta 

kepememilikan lahan sendiri ataupun sewa dan bersedia 

menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan. 

4. Calon Penerima Bantuan harus mampu mengelola bantuan 

pemerintah dan memenuhi kewajiban untuk melengkapi 
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administrasi dan mengarsipkan sesuai aturan yang berlaku 

serta berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban 

penggunaan dan hasil bantuan pemerintah. 

5. Calon penerima bantuan bersedia menambahkan biaya 

produksi secara swadaya atau mencari bantuan dari sumber 

lain untuk memastikan keberhasilan pertanaman. 

6. Bila terjadi permasalahan dalam pengelolaan tanaman untuk 

segera melaporkan kepada petugas/penyuluh lapangan. Jika 

terjadi gagal dalam masa pertanaman karena serangan 

hama/ penyakit, bencana alam maupun gagal panen agar 

dilengkapi dengan berita acara diketahui petugas lapang dan 

parat desa/ kecamatan disampaikan ke dinas kabupaten dan 

diarsipkan. 

B. Kriteria Calon Lokasi (CL) Penerima Bantuan Kegiatan Padi 

Merauke 

Calon lokasi penerima bantuan pemerintah kegiatan Budidaya 

Padi Merauke tahun 2019 sebagai berikut: 

1. Diprioritaskan bukan lahan sengketa dan daerah endemis 

hama dan penyakit, serta diupayakan rutin tidak terkena 

bencana kekeringan dan kebanjiran. 

2. Diusahakan berada dalam satu hamparan/kawasan yang 

strategis dan mudah dijangkau petani atau disesuaikan 

dengan kondisi di lapangan. 
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3. Penetapan lokasi hendaknya memperhatikan kontribusi 

peningkatan (incremental) produksi yang akan dihasilkan 

sehingga perlu dilakukan verifikasi secara cermat/akurat 

terhadap calon lokasi.  

4. Lokasi kegiatan ini terkhusus di Kabupaten Merauke Provinsi 

Papua. 
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BAB III  

KOMPONEN BANTUAN BUDIDAYA PADI MERAUKE 

 

Paket bantuan pemerintah untuk budidaya padi Merauke adalah 

benih inbrida. PPK tidak wajib menyediakan komponen saprodi 

sesuai dengan usulan kelompok tani. PPK menyediakan komponen 

saprodi berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran, 

kesesuaian dengan agroekosistem, ketersediaan komponen saprodi 

atau pilihan petani. Jika komponen saprodi yang disediakan tidak 

sesuai dengan pilihan kelompok tani maka petani diperkenankan 

menolak bantuan.  Anggaran senilai bantuan yang ditolak tersebut 

akan dikembalikan ke kas Negara. 

Paket bantuan yang diberikan bersifat stimulant, artinya apabila bantuan 

yang tersedia tidak mencukupi untuk menyediakan paket teknologi 

yang direkomendasikan Badan Litbang Kementan atau instansi 

lainnya, maka tambahan anggaran dapat didukung dari anggaran 

APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan atau swadaya. 

Benih Padi Inbrida  

Benih padi dalam paket bantuan yang dapat diberikan adalah hingga 

25 kg/ha.  Spesifikasi benih padi yang digunakan antara lain: 

1. Benih padi inbrida varietas unggul yang telah dilepas Menteri 

Pertanian atau varietas lokal yang telah didaftarkan oleh Kepala 

Dinas yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang 

tanaman pangan di kabupaten/kota.  
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2. Benih bersertifikat minimal kelas benih sebar (BR/ES), masih 

dalam masa edar hingga saatnya benih ditanam dan jika tidak 

tersedia benih bersertifikat dimungkinkan dapat menggunakan 

varietas lokal yang telah didaftarkan oleh Kepala Dinas yang 

melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang tanaman 

pangan di kabupaten/kota.  

3. Dikemas menggunakan plastik tebal transparan bahan kedap air 

dan udara untuk menjaga mutu benih selama masa distribusi 

hingga saatnya penanaman.  

4. Pada kemasan bertuliskan “Bantuan Benih Direktorat Jenderal 

Tanaman Pangan (Pusat) Tahun 2019, Barang Milik Pemerintah 

Dilarang Diperjualbelikan” serta produsennya jelas dan tulisan 

dalam label dalam kemasan mudah terbaca.  

5. Apabila benih didatangkan dari provinsi lain, maka penyedia 

harus melaporkan ijin masuk benih ke BPSB setempat untuk 

dapat dilakukan cek fisik dan apabila diperlukan dilakukan uji 

lab. Apabila benih didatangkan dari luar pulau, selain melapor 

ke BPSB setempat, penyedia juga harus mendapatkan izin 

memasuki wilayah dari Balai Karantina setempat. 

6. Spesifikasi Teknis mutu benih padi sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku (Kepmentan No. 

991/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi 

Benih Tanaman Pangan). 
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BAB IV 

MEKANISME PENGADAAN 

Pengadaan bantuan kegiatan padi rawa menggunakan mekanisme 

transfer barang (akun 526311), mekanisme/tata cara 

pelaksanaannya disesuaikan dengan PMK Nomor 173 tahun 2016 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah 

pada Kementerian Negara/Lembaga, sedangkan pengadaan 

komponen bantuan pemerintah kegiatan padi rawa mengacu pada 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018  tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa. Pengadaan komponen dilakukan melalui 

mekanisme e-catalogue atau mekanisme lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadaan 

komponen bantuan pemerintah kegiatan padi Merauke dilaksanakan 

di satker tugas pembantuan provinsi. 

A. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan Daerah 

Prosedur penetapan penerima bantuan pemerintah kegiatan padi 

Merauke adalah sebagai berikut  : 

1. Kelompok tani mengajukan permohonan bantuan ke Dinas 

Pertanian Kabupaten/Kota melalui penyuluh atau lembaga lain, 

dengan menyertakan daftar anggota kelompok tani (Form 1). 

2. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi 

kebenaran terhadap usulan meliputi: 

a. Kesesuaian dengan kriteria dan kebenaran calon petani dan 

calon lokasi.   

b. Kebenaran bahwa lahan sudah siap tanam. 
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3. Terhadap usulan yang lulus verifikasi kebenaran CPCL, Kepala 

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menetapkan daftar Calon 

Petani dan Calon Lokasi penerima bantuan sesuai dengan 

kriteria penerima bantuan yang dituangkan di dalam Surat 

Keputusan (SK) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang memuat 

nama kelompok tani, nama ketua kelompok, alamat, luas areal, 

varietas benih yang diminta/diusulkan, jenis dan jumlah saprodi 

lainnya serta jadwal tanam (Form 2). 

4. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengusulkan penerima 

bantuan tersebut pada poin 3 ke Dinas Pertanian Provinsi 

dilampiri surat pernyataan kebenaran CPCL (Form 3).   

5. Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi usulan 

kabupaten/kota, yang meliputi verifikasi kebenaran calon 

penerima bantuan dan calon lokasi. Verifikasi dapat dilakukan 

secara sensus atau sampling disesuaikan dengan kondisi 

setempat, berdasarkan hasil verifikasi tersebut selanjutnya tim 

teknis menyampaikan rekomendasi kelayakan usulan kepada 

Kepala Dinas. 

6. Berdasarkan Rekomendasi Tim Teknis, Kepala Dinas 

menugaskan PPK untuk melakukan pengadaan barang dan jasa 

yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain: 

a. PPK menetapkan SK Penerima Bantuan yang disahkan 

oleh KPA. 

b. Memilih penyedia barang dan jasa sesuai ketentuan 

perundangan yang berlaku 
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c. Melakukan kontrak kerjasama dengan penyedia barang dan 

jasa. 

d. Menetapkan Tim verifikasi Penyaluran Bantuan 

7. Berdasarkan Kontrak kerjasama dengan PPK, bantuan 

disalurkan oleh penyedia hingga titik bagi (kelompok tani).   

8. Realokasi atau perubahan penerima bantuan dapat dilakukan 

dengan justifikasi yang dapat diterima. Realokasi atau 

perubahan penerima bantuan diusulkan melalui mekanisme 

seperti halnya usulan awal dengan mencantumkan alasan 

dilakukannya realokasi atau perubahan.  

9. Persetujuan realokasi atau perubahan penerima bantuan 

ditetapkan melalui revisi Surat Keputusan PPK yang disahkan 

oleh KPA dan selanjutnya dituangkan dalam adendum kontrak 

dengan penyedia.  

B. Organisasi Pengelolaan Kegiatan dan Bantuan 

Pelaksanaan kegiatan pengembangan padi Merauke rupakan 

kegiatan nasional yang melibatkan peran dan tanggung jawab 

seluruh pemangku kepentingan dari pusat dan daerah.  Peran dan 

Tanggung jawab pemangku kepentingan adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota 

Kepala Dinas Kabupaten/Kota berperan sebagai pelaksana 

kegiatan dan pengguna bantuan (user) bertugas antara lain: 

a. Menghimpun dan menerima dan melakukan verifikasi 

kebenaran usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan 
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(kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non 

pemerintah, dll). 

b. Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan SK 

penerima Bantuan, meneruskan usulan dan seterusnya. 

c. Melakukan pengawasan penyaluran bantuan oleh penyedia 

barang sesuai dengan kontrak/SK penerima Bantuan 

d. Melakukan pengawalan terhadap pemanfaatan bantuan 

sesuai dengan tujuan usulan, tujuan kegiatan, dan sasaran. 

e. Mengusulkan penyediaan dana pembinaan lanjutan maupun 

penyediaan benih maupun saprodi pada tahun selanjutnya 

untuk keberlanjutan kegiatan. Atau membangun percaya diri 

petani untuk melanjutkan usahatani secara swadaya maupun 

difasilitasi dana APBD. 

2. Kepala Dinas Provinsi 

Kepala Dinas Propinsi berperan sebagai penyelia pelaksanaan 

kegiatan di wilayahnya, memiliki peran dan tugas antara lain:  

a. Menghimpun dan menerima dan melakukan verikasi usulan 

dari Dinas Kabupaten/Kota serta berbagai pihak lain sesuai 

ketentuan (kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, 

lembaga non pemerintah, dan lain-lain). 

b. Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan surat 

persetujuan dan meneruskan usulan ke Direktur Jenderal 

Tananam Pangan. 

c. Melakukan pengawasan terhadap pengadaan yang dilakukan 

dan membentuk tim verifikas ipenyaluran bantuan oleh 
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penyedia barang sesuai dengan kontrak/SK penerima 

Bantuan 

d. Melakukan pengawalan terhadap pemanfaatan bantuan 

sesuai dengan tujuan usulan, tujuan kegiatan dan sasaran. 

e. Mengusulkan penyediaan dana pembinaan lanjutan maupun 

penyediaan benih maupun saprodi pada tahun selanjutnya 

untuk keberlanjutan kegiatan. Atau membangun percaya diri 

petani untuk melanjutkan usahatani secara swadaya maupun 

difasilitasi dana APBD. 
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BAB V 

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

 

Pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan pelaksanaan 

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran.  Pengendalian dilaksanakan 

secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas 

Pertanian Kabupaten/Kota termasuk oleh pihak penyedia sarana 

produksi pendukung pelaksanaan kegiatan budidaya padi tahun 

2019.  Pengendalian dilaksanakan secara periodik mulai dari 

persiapan sampai dengan panen.  

Pengawasan pelaksanaan kegiatan budidaya padi Merauke tahun 

2019 dapat dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas 

fungsional (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, BPK, BPKP, 

maupun lembaga pengawas lainnya).  

Ada 7 (tujuh) tahapan kritis yang perlu diperhatikan, yaitu : 

1. Tahap sosialisasi kegiatan budidaya serealia meliputi sosialisasi 

program yang dilaksanakan di awal tahun untuk menghindari 

keterlambatan pelaksanaan kegiatan serta sosialisasi 

pelaksanaan mekanisme pengelolaan bantuan. 

2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran 

dan calon lokasi;   
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3. Tahap pengadaan barang dan jasa, untuk memastikan bahwa 

barang dan jasa yang diperlukan sampai ke titik bagi tepat; 

4. Tahap penyediaan dan penyaluran bantuan oleh pihak penyedia 

barang/sarana produksi; 

5. Tahap kebenaran dan ketepatan pemanfaatan dana bantuan 

pemerintah oleh kelompok  pelaksana kegiatan; 

6. Tahap penanganan teknologi panen yang efektif dan memberikan 

nilai jual yang memadai supaya petani bergairah melanjutkan 

usahataninya. 

7. Tahap pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

(administrasi BAST, BAHMN, dan lain-lain). 

A. Monitoring 

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawalan program dan 

kegiatan tahun 2019, maka dilakukan monitoring yang dilaksanakan 

secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan 

kegiatan baik oleh petugas pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan 

monitoring, antara lain : 

1. Monitoring Perkembangan Penyaluran Bantuan Pemerintah. 

Penyedia dan/atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melaporkan 

realisasi penyaluran bantuan benih dan sarana produksi lainnya 

setiap minggu kepada PPK.  Apabila ditemukan penyimpangan 

terhadap ketentuan kontrak, maka harus segera dilaporkan 

kepada PPK agar dapat segera diambil tindakan. 
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2. Realisasi Tanam dan Panen.  

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku pengguna bantuan 

melaporkan perkembangan realisasi pemanfaatan saprodi, 

seperti perkembangan realisasi keuangan (SP2D), penyaluran 

bantuan, tanam dan panen. 

Hasil monitoring tersebut dikirim ke Direktorat Serealia, Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan, Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu – Jakarta 

Selatan 12520; Telp. (021) 7806262 ; alamat email. 

dit_serealia@pertanian.go.id dan padiserealia@gmail.com. 

B. Evaluasi  

Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota pada saat dan setelah seluruh rangkaian kegiatan 

selesai dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat 

keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan.  Evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang 

sesuai dengan tahapan pengembangan usaha kelompok yang 

dilakukan dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan. Evaluasi 

meliputi :  1) Komponen kegiatan padi dan pencapaian produksi padi 

tahun 2019, 2) Tingkat pencapaian sasaran areal dan hasil/produksi, 

3) Penerapan komponen teknologi budidaya, dan 4) Kegiatan 

pendukung lainnya. 

 

 

mailto:dit_serealia@pertanian.go.id
mailto:padiserealia@gmail.com
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C. Pelaporan 

Kegiatan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari 

Pemandu Lapangan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dari Dinas 

Pertanian Kabupaten/Kota ke Dinas Pertanian Provinsi dan dari 

Dinas Pertanian Provinsi ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

c/q Direktorat Serealia.  Penerima bantuan harus menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah 

pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran, yang meliputi Berita 

Acara Serah Terima (BAST) dan foto/film hasil pekerjaan yang telah 

diselesaikan. 

Laporan kegiatan meliputi pelaksanaan kegiatan budidaya, 

hasil/produksi dan produktivitas yang telah diperoleh, dan lain-lain.  

Laporan akhir memuat hasil evaluasi, kesimpulan, saran serta data 

dukung lainnya. Laporan pelaksanaan kegiatan serta dokumen 

BAST pengelolaan bantuan pemerintah, disampaikan ke Direktorat 

Serealia Jl. AUP No. 3 Ps. Minggu–Jaksel 12520; Telp. (021) 

7806262; email. dit_serealia@pertanian.go.id dan padiserealia@ 

gmail.com  Kinerja penyampaian laporan, peningkatan luas tanam, 

serapan anggaran dan capaian produksi merupakan salah satu 

dasar pengalokasian anggaran Tahun 2019 dan tahun-tahun 

berikutnya sebagai penerapan azas reward and punishment. 

D. Pembiayaan Kegiatan 

Pembiayaan pengadaan barang dan jasa kegiatan budidaya padi 

Merauke dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan melalui satker provinsi. Terhadap usulan yang disetujui akan 

mailto:padiserealia@gmail.com
mailto:padiserealia@gmail.com
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dialokasikan pembiayaan untuk pengawasan penyaluran bantuan 

dan pengawalan pelaksanaan kegiatan melalui DIPA provinsi.     
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DAFTAR CALON PETANI CALON LOKASI KEGIATAN BUDIDAYA PADI MERAUKE TA 2019 
 

Nama kelompok tani : Desa : 
Nama ketua : Kecamatan : 
Jumlah anggota : Kabupaten : 

 

No. Nama Petani Luas Areal (Ha) Varietas yang Diusulkan Jadwal Tanam 

 1.        

 2.        

 dst        

 Jumlah    

 
....................., ..................... 2019 
Ketua kelompok …… 

Mengetahui                                                                                    
PPL/KCD 
 
 
Nama……………………                Nama …………………………….

Form 1 
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Kop Surat Kabupaten/Kota 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN…………….. 

                                NOMOR  ……………… 

TENTANG  

PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) 
KEGIATAN BUDIDAYA PADI ……………….. DI 

KABUPATEN/KOTA…………………….. 
TAHUN ANGGARAN 2019  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DINAS KEBUPATEN/KOTA …………………….. 
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Budidaya 

Padi …………. di Kabupaten/Kota……… …….Tahun 
2019 dipandang perlu untuk menetapkan Calon Petani 
Calon Lokasi (CPCL) Tahun 2019; 

  b. dan seterusnya… 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3478); 

  2. dan seterusnya.... 

   
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN/ 
KOTA …………………. TENTANG PENETAPAN CALON 
PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) KEGIATAN 
BUDIDAYA PADI MERAUKE DI KABUPATEN/ KOTA 
…………………….. TAHUN ANGGARAN 2019. 

KESATU 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 

Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), kegiatan 
budidaya padi Merauke di Kabupaten/Kota ……………. tahun 
anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran 
keputusan ini;    
 

Form 2 
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KEDUA : 
 
 

dan seterusnya … 

 Ditetapkan di ………………… 
 pada tanggal …………………   

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota   
         ……………… 

 
 

      Nama  
      NIP. …………………………. 
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Lampiran  

Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ……………. Tentang 
PENETAPAN CALON PETANI CALON LOKASI BANTUAN KEGIATAN BUDIDAYA PADI MERAUKE TAHUN 
2019 
Nomor    :  

Tanggal  :  

Kabupaten/Provinsi :  

 

No. Kelompok 

Tani 

Nama Ketua Alamat 

Lengkap 

Luas Areal 

(Ha) 

Usulan Varietas Jadwal Tanam  

           

           

           

 Jumlah     

....................., ..................... 2019 
KEPALA DINAS 
 
 
 
Nama 
NIP…………………………….  



 

84 
 

 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)  

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama :  

NIP :  

Jabatan :  

Satker :  

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

1. Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Kegiatan 

Budidaya Padi Merauke Tahun 2019 telah dilakukan verifikasi 

kebenaran CPCL sesuai dengan persyaratan yang telah 

ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai calon penerima 

Bantuan Kegiatan Budidaya Merauke Tahun 2019, dengan 

rincian terlampir. 

2. Saya bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan 

kegiatan tersebut di atas baik fisik maupun keuangan sesuai 

dengan tugas, fungsi dan kewenangan. 

 

 
                      ……………, …… ……… 2019 
                      Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 
                      …………………… 
       
    Materai 6000 
       
                     Nama 
                     NIP ………………………………… 
 

 

 

KOP SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA 

Form 3 



 

85 
 

   

Nomor  :                     …………………………2019 

Lampiran :          

Perihal  :          

            

Kepada Yth. 
Kepala Dinas Pertanian Provinsi 
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen  
Di 
Tempat 
 

Sehubungan dengan kegiatan Budidaya Padi Merauke Tahun 2019, 

bersama ini kami usulkan anggota tim verifikasi dari Dinas Pertanian 

Kabupaten/Kota ………………, yaitu : 

No Nama/NIP Instansi Jabatan No. Hp 

 
 

    

 

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan 

terimakasih. 

                              

                             Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 

                             …………………… 

 

 

        

  Nama 

  NIP ……………………… 

KOP SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA 

Form 4 
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LAMPIRAN IV. 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN 

NOMOR :  11  /HK.310/C/ 1 /2019 

TANGGAL :  14 JANUARI 2019 

 

TENTANG 

 

KEGIATAN TUMPANG SARI  

TAHUN ANGGARAN 2019 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi padi 

jagung kedelai serta untuk meningkatkan luas tambah tanam 

(LTT) padi jagung kedelai perlu dilakukan suatu terobosan 

baru pada wilayah yang secara nisbi mengalami pelandaian 

perluasan areal tanam. Pada umumnya suatu hamparan lahan 

digunakan untuk sistem monokultur, baik pada musim 

penghujan maupun musim kemarau tetapi dengan rekayasa 

sistem tanam berupa pola tumpang sari pada wilayah tertentu 

dapat mengoptimalkan penggunaan lahan dan air sehingga 

produktivitas lahan meningkat.  

Tumpang Sari adalah bentuk pola tanam yang 

membudidayakan lebih dari satu jenis tanaman dalam satuan 

waktu tertentu.  Tumpang Sari ini merupakan suatu upaya dari 

program intensifikasi pertanian dengan tujuan untuk 

memperoleh hasil produksi yang optimal, dan menjaga 

kesuburan tanah. 

Sistem tanam Tumpang Sari antar komoditas pangan telah 

banyak dipraktekan petani. Sistem tanam Tumpang Sari yang 

dipraktekkan petani hasilnya rendah karena jarak tanam tidak 

diatur, kombinasi tanaman tidak tepat dan tidak saling 

komplementer. Bila komposisi tanaman dan jarak tanam ditata 

dengan tepat maka hasil dari kombinasi tanaman per satuan 
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luas lebih tinggi dari sistem monokultur. Hal ini dapat menjadi 

solusi dan terobosan dalam pencapaian swasembada pangan. 

Mempertimbangkan manfaat dan keunggulan dari sistem 

tanam Tumpang Sari untuk peningkatan pendapatan petani 

dan pencapaian swasembada pangan nasional maka, 

dilaksanakan kegiatan Pengembangan Sistem Tanam 

Tumpang Sari Padi Jagung dan Kedelai secara nasional. 

B. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan petunjuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai 

acuan pelaksanaan yang tepat dan akuntabel kegiatan 

penyediaan sarana produksi dalam rangka pengembangan 

budidaya tumpang sari padi jagung kedelai untuk mendukung 

peningkatan produksi padi jagung kedelai tahun 2019.   

Petunjuk pelaksanaan ini diperuntukkan bagi seluruh 

pelaksanan kegiatan dengan sasaran terlaksananya kegiatan 

penyediaan sarana produksi untuk mendukung 

pengembangan budidaya tumpang sari padi jagung kedelai 

mendukung peningkatan produksi padi jagung kedelai tahun 

2019. 
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BAB II 

KETENTUAN TEKNIS 

 

Kombinasi pola tumpang sari sebagai berikut : 

a. Padi gogo + Jagung  

b. Padi gogo + Kedelai  

c. Jagung + Kedelai  

A. Pengolahan Tanah 

Untuk lahan sawah pengolahan tanah dengan olah 

tanah minimum dan tanpa olah tanah (TOT). Olah tanah 

minimum dilakukan setelah panen padi sawah dengan cukup 

membersihkan lahan dari tunggul jerami dan rumput.  Selanjutnya 

dibuat alur bajak untuk tanaman dan saluran drainase keliling lahan 

juga disiapkan. Pengolahan tanah di lahan kering dilakukan 

sebelum turun hujan dan atau paling lambat pada saat hujan 

pertama dengan cangkul atau garpu. Pada daerah dengan kondisi 

tanah ringan, pengolahan tanah cukup dengan pembajakan 1 kali 

dan diratakan dengan garpu satu kali atau menyesuaikan dengan 

kondisi lapangan 

B. Penanaman 

Penggunaan lahan  kegiatan tumpang sari dengan jarak rapat 

pada luasan yang seimbang (sama luas) antara komoditas padi 

jagung kedelai sehingga produktivitas tinggi dapat tercapai. 
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1. Padi Gogo – Jagung 

a. Setelah kondisi lahan optimal, segera dilakukan penanaman, 

benih padi dengan tugal. Jarak tanam padi gogo adalah 20 

cm (antar barisan) x 10 cm (dalam barisan), sedangkan  jarak 

tanam jagung 40 cm (antar barisan) x 15 cm (dalam barisan). 

Sedangkan jarak antara blok padi atau jagung 40 cm dengan 

memperhitungan jumlah populasi tanaman dalam satu 

hektar. Untuk mempermudahkan pada waktu pemanenan 

(Gambar 1), Lebar antar blok dapat disesuaikan dengan lebar 

combine harvester. 

b. Untuk pertanaman padi gogo dilakukan lebih awal dengan 

selang waktu tiga minggu sebelum penanaman jagung.  

c. Penanaman benih padi sebanyak 5-7 biji per lubang atau 

disesuaikan dengan kondisi setempat, sehingga diperlukan 

benih hingga 50 kg/ha (disesuaikan dengan kondisi 

pertanaman setempat). Penanaman benih jagung sebanyak 

1 biji per lubang, dengan kebutuhan benih hingga 20 kg/ha 

(disesuaikan dengan kondisi pertanaman setempat). 

d. Populasi tanaman per hektar pada sistem Tumpang Sari ini 

menggunakan populasi rapat, dengan jumlah populasi 

kurang lebih 200.000 rumpun/ha untuk padi dan 80.000 

batang/ha untuk jagung. 
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Gambar 1.  Jarak Tanam Tumpang Sari Padi-Jagung 

2. Padi Gogo – Kedelai  

a. Setelah kondisi lahan jenuh air, segera dilakukan penanaman 

benih padi dengan tugal dengan jarak tanam padi gogo adalah 

20 cm (antar barisan) x 10 cm (dalam barisan), sedangkan  

jarak tanam kedelai 30 cm (antar barisan) x 15 cm (dalam 

barisan). Jarak antara blok padi atau kedelai adalah 30 cm 

disesuaikan dengan perhitungan populasi tanaman dalam satu 

hektar. Untuk mempermudahkan pada waktu pemanenan 

(Gambar 2), Lebar antar blok dapat disesuaikan dengan lebar 

combine harvester.  

b. Untuk penanaman padi dapat dilakukan pada waktu yang 

bersamaan dengan penanaman kedelai atau akan lebih baik 
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bilamana dapat dilakukan penanaman padi lebih awal 

sekitar 2 (dua) minggu sebelum penanaman kedelai. 

c. Penanaman benih padi sebanyak 5-7 biji per lubang atau 

disesuaikan dengan kondisi setempat, sehingga diperlukan 

benih hingga 50 kg/ha (disesuaikan dengan kondisi 

pertanaman setempat). Penanaman benih kedelai sebanyak 

2 benih per lubang, dengan penggunaan benih maksimum 

hingga 40 kg/ha (disesuaikan dengan kondisi pertanaman 

setempat)..   

d. Populasi tanaman per hektar pada sistem Tumpang Sari ini 

menggunakan populasi rapat, dengan jumlah populasi 

kurang lebih 200.000 rumpun/ha untuk padi dan 200.000 

batang/ha untuk kedelai.  

  

 

 

 

 

 

            Gambar 2.  Jarak Tanam Tumpang Sari Padi-Kedelai 
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3. Jagung – Kedelai 

a. Setelah kondisi lahan optimal, segera dilakukan penanaman 

benih jagung dengan tugal. Jarak tanam jagung 40 cm (antar 

barisan) x 15 cm (dalam barisan), sedangkan  jarak tanam 

kedelai 30 cm (antar barisan) x 15 cm (dalam barisan).  Jarak 

barisan antara jagung dan kedelai adalah 40 cm, sedangkan 

jarak antara blok jagung atau kedelai adalah disesuaikan 

dengan perhitungan populasi tanaman dalam satu hektar.  

Untuk mempermudahkan pada waktu pemanenan (Gambar 

3), Lebar antar blok dapat disesuaikan dengan lebar corn 

combine harvester  

b. Untuk pertanaman kedelai dilakukan lebih awal dengan 

selang waktu tiga minggu sebelum penanaman jagung. 

c. Penanaman benih kedelai sebanyak 2 benih per lubang, 

dengan kebutuhan benih hingga 40 kg/ha (disesuaikan 

dengan kondisi pertanaman setempat). Penanaman benih 

jagung sebanyak 1 benih per lubang, sehingga digunakan 

benih hingga 20 kg/ha (disesuaikan dengan kondisi 

pertanaman setempat).  

d. Populasi tanaman per hektar pada sistem Tumpang Sari ini 

menggunakan populasi rapat, dengan jumlah populasi 

kurang lebih 80.000 batang/ha untuk jagung dan 200.000 

batang/ha untuk kedelai.   
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 Gambar 3.  Jarak Tanam Tumpang Sari Jagung-Kedelai 
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BAB III 

KRITERIA CALON PETANI DAN CALON LOKASI 

 

A. Kriteria Calon Petani (CP) Penerima Bantuan 

Penerima bantuan pemerintah pada kegiatan budidaya tumpang 

sari adalah : 

1. Kelompok tani/Gabungan kelompok tani 

2. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 

3. Kelompok Usaha Bersama (KUB) 

4. Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Pemerintahan 

5. Kelompok masyarakat lainnya (petani millenial dan lain-lain) 

 

 Kriteria Calon Penerima Bantuan antara lain: 

1. Calon Penerima bantuan memiliki keabsahan (pengukuhan) dari 

instansi yang berwenang dan/atau direkomendasikan oleh 

SKPD (selanjutnya disebut Calon Penerima Bantuan); 

2. Calon Penerima bantuan merupakan kelompok yang dinamis, 

pro aktif dan diutamakan bertempat tinggal dalam satu 

desa/wilayah yang berdekatan dan diusulkan oleh Kepala Desa 

dan atau KCD dan atau Kepala UPTD dan/atau Petugas 

Lapangan/ Penyuluh dan atau Pembina Kelompok Lainnya. 

3. Calon Pemerima bantuan mempunyai kepengurusan yang 

lengkap yaitu minimal ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara 

serta memiliki lahan ataupun sewa dan mau mengikuti seluruh 

rangkaian kegiatan  
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4. Calon Penerima Bantuan Kegiatan Sistem Tanam Tumpang 

Sari Padi Jagung Kedelai yang dapat alokasi dari Satker pusat 

tidak boleh menerima bantuan yang sama dari alokasi Satker 

TP Provinsi atau Satker mandiri di Kabupaten/Kota.  

5. Calon Penerima Bantuan harus mampu mengelola bantuan 

pemerintah dan memenuhi kewajiban untuk melengkapi 

administrasi sesuai aturan yang berlaku serta berkewajiban 

untuk melaporkan maupun mengarsipkan pertanggungjawaban 

penggunaan Bantuan Pemerintah; 

B. Kriteria Calon Lokasi  (CL) Penerima Bantuan 

Lokasi kegiatan Tanam Tumpang Sari Padi Jagung Kedelai 

dipastikan tersedia tenaga pendamping, sehingga pelaksanaan 

kegiatan dapat menerapkan  rekomendasi dengan benar. Selain itu 

pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan pada. 

1. Lahan pertanian seperti : 

1. Lahan sawah irigasi untuk penanaman pada akhir musim 

hujan dengan populasi rapat; 

2. Lahan rawa setelah penanaman padi yang pertama;  

3. Lahan sawah tadah hujan untuk penanaman pada awal 

musim hujan dengan populasi rapat; 

4. Lahan kering untuk penanaman pada awal musim hujan 

2. Lahan kering yang dapat digunakan :   

a. Lahan perkebunan BUMN, swasta, dan perkebunan rakyat 

seperti lahan peremajaan, lahan dibawah tegakan pohon 

kelapa, tanaman sela diantara tanaman tahunan (mete, 
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kopi, karet, kelapa sawit dll) tanaman tahunan yang belum 

menghasilkan (TBM); 

b. Lahan hutan Perhutani, Inhutani, hutan tanaman industri, 

hutan rakyat dan Perhutanan Sosial; 

c. Lahan milik perorangan, milik swasta, Perguruan Tinggi, 

Sekolah, Yayasan, Pesantren, Gereja, Koperasi, Lembaga 

masyarakat atau kelompok masyarakat lainnya, lahan 

pekarangan milik masyarakat; 

d. Kawasan bekas lahan tambang yang sudah direklamasi; 

e. Lahan perkarangan 

Pelaksanaan kegiatan tanam Tumpang Sari dapat dilaksanakan di 

lahan eksisting, lahan PLTJ maupun di lahan PATB.  
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BAB IV 

KOMPONEN BANTUAN TUMPANG SARI 

 

Sistem Tanam Tumpang Sari Padi Jagung Kedelai dilaksanakan pada 

target areal seluas 1.050.000 ha yang dibiayai dari Anggaran Satker 

Pusat. Lokasi kegiatan tersebar di 31 (tiga puluh satu) provinsi dan 

apabila alokasi anggaran masih tersedia, maka provinsi lain dapat 

mengajukan usulan.  

Komponen bantuan kegiatan Tumpang Sari Padi Jagung Kedelai 

berupa bantuan benih yang terdiri dari benih padi hingga 50 kg/ha; 

benih jagung hingga 20 kg/ha; benih kedelai hingga 40 kg/ha. 

Adapun kebutuhan pemupukan, penanganan gulma dan 

penyakit/hama dapat dipenuhi dari anggaran APBD atau anggaran 

lainnya atau secara swadaya dari petani. 

Benih yang digunakan adalah benih bersertifikat, yaitu untuk varietas 

padi dapat menggunakan antara lain varietas Inpago 8, Inpago 9, 

Inpago 10, Inpari 30, Inpari 32, Inpari 33, Inpari 42, Inpari 43, Situ 

Bagendit, Mekongga atau varietas padi yang adaptif di lahan 

kering sesuai dengan rekomendasi Balai Besar Padi. Varietas jagung 

yang digunakan untuk kegiatan Tumpang Sari ini adalah  varietas 

jagung yang berdaun semi tegak - tegak yang berasal dari umum 2 

dan umum 3 seperti Bisi 18, Bisi 16, Bisi 222, Bisi 816, NK 212, B89, 

B54, LG 222, LG 501. DK 77, P 35, Adv 78 dll dan varietas hasil 

pemuliaan Badan Litbang Pertanian seperti JH 27, Bima 2, Bima 9, 

dll. Varietas kedelai dapat menggunakan antara lain varietas 

Anjasmoro, Kaba, Grobogan, Dena, Dering atau Devon. 
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Spesifikasi Teknis benih padi, jagung dan kedelai sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

PPK tidak wajib menyediakan benih sesuai dengan usulan kelompok 

tani. PPK menyediakan benih berdasarkan pertimbangan 

ketersediaan anggaran, kesesuaian dengan agroekosistem, 

ketersediaan komponen saprodi atau pilihan petani. Jika benih yang 

disediakan tidak sesuai dengan pilihan kelompok tani maka petani 

diperkenankan menolak bantuan dan bantuan tersebut akan 

dialihkan ke kelompok tani lain.  

Paket bantuan yang diberikan bersifat stimulant, artinya apabila bantuan 

yang tersedia tidak mencukupi untuk menyediakan paket teknologi yang 

direkomendasikan Badan Litbang Kementan atau instansi lainnya, 

maka tambahan anggaran dapat didukung dari anggaran APBD 

Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan atau swadaya. 
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BAB V 

MEKANISME PENGADAAN 

 

Pengadaan bantuan kegiatan tumpang sari padi, jagung dan kedelai 

menggunakan mekanisme transfer barang (akun 526311), 

mekanisme/tata cara pelaksanaannya disesuaikan dengan PMK 

Nomor 173 tahun 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 

Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, sedangkan 

pengadaan komponen bantuan pemerintah kegiatan Tumpang Sari 

Padi Jagung Kedelai mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018  tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pengadaan 

komponen dilakukan melalui mekanisme e-catalogue atau mekanisme 

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengadaan komponen bantuan pemerintah kegiatan tumpang sari 

padi, jagung dan kedelai dilaksanakan di pusat. 

A. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan  

1. Kelompok tani mengajukan permohonan bantuan ke Dinas 

Pertanian Kabupaten/Kota melalui penyuluh atau lembaga lain, 

dengan menyertakan daftar anggota kelompok tani (Form 1). 

2. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kebenaran 

terhadap usulan meliputi: 

a) Kesesuaian dengan kriteria dan kebenaran calon petani dan 

calon lokasi.   

b) Kebenaran bahwa lahan sudah siap tanam. 

3. Terhadap usulan yang lulus atas verifikasi kebenaran cpcl, 

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menetapkan daftar 
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Calon Petani dan Calon Lokasi penerima bantuan sesuai dengan 

kriteria penerima bantuan yang dituangkan di dalam Surat 

Keputusan (SK) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang memuat 

nama kelompok tani, nama ketua kelompok, alamat, luas areal, 

varietas benih yang diminta/diusulkan, jadwal tanam dan titik 

koordinat lahan (Form 2). 

4. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengusulkan penerima bantuan 

tersebut pada poin 3 ke Dinas Pertanian Provinsi dilampiri surat 

pernyataan kebenaran CPCL dan usulan nama anggota tim 

verifikasi bantuan untuk ditetapkan di Direktorat Serealia (Form 3 

dan 4).   

5. Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi usulan 

kabupaten/kota, yang meliputi verifikasi kebenaran calon 

penerima bantuan dan calon lokasi. Verifikasi dapat dilakukan 

secara sensus atau sampling disesuaikan dengan kondisi 

setempat.  

6. Berdasarkan hasil verifikasi pada poin 5 di atas, Kepala Dinas 

Pertanian Provinsi mengeluarkan Surat Persetujuan daftar Calon 

Petani dan Calon Lokasi (CPCL) penerima Bantuan (Form 5) 

yang dilampiri dengan SK Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan 

mengusulkannya kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan (cq 

Direktur Serealia) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jadwal 

tanam.  Surat usulan CPCL dilengkapi dengan usulan nama 

anggota tim verifikasi di tingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi.  

Usulan CPCL dapat disampaikan secara bertahap sesuai dengan 

jadwal tanam (Form 6). 
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7. Direktur Serealia atas nama Direktur Jenderal memproses usulan 

bantuan benih.   

8. Direktur Serealia menugaskan tim teknis untuk melakukan 

verifikasi kelengkapan dokumen CPCL. Apabila diperlukan tim 

teknis dapat melakukan verifikasi ulang dengan uji petik ke 

lapangan. Berdasarkan hasil verifikasi, tim teknis menyampaikan 

rekomendasi kelayakan usulan kepada Direktur Serealia.  

9. Berdasarkan Rekomendasi Tim Teknis, Direktur Serealia 

menugaskan PPK Direktorat Serealia untuk melakukan 

pengadaan barang dan jasa yang diperlukan sesuai ketentuan 

yang berlaku, antara lain: 

a. PPK menetapkan SK Penerima Bantuan yang disahkan oleh 

KPA Ditjen Tanaman Pangan  

b. Memilih penyedia barang dan jasa sesuai ketentuan 

perundangan yang berlaku 

c. Melakukan kontrak kerjasama dengan penyedia barang dan 

jasa. 

d. Menetapkan Tim Verifikasi Penyaluran Bantuan. 

10. Direktur Serealia menginformasikan ke Dinas Provinsi dan 

Dinas Kabupaten/Kota pengusul tentang persetujuan bantuan, 

nama perusahaan penyedia barang yang ditunjuk dan SK tim 

verifikasi yang ditugaskan. 

11. Berdasarkan Kontrak kerjasama dengan PPK, bantuan 

disalurkan oleh penyedia hingga titik bagi (kelompok tani).  

Pelaksanaan penyaluran di lapangan disupervisi oleh Tim 

verifikasi yang dibentuk oleh PPK Direktorat Serealia. 
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12. Realokasi atau perubahan penerima bantuan dapat dilakukan 

dengan justifikasi dan evident yang dapat diterima. Realokasi 

atau perubahan penerima bantuan diusulkan melalui 

mekanisme seperti halnya usulan awal dengan mencantumkan 

alasan dilakukannya realokasi atau perubahan.  

13. Persetujuan realokasi atau perubahan penerima bantuan 

ditetapkan melalui revisi Surat Keputusan PPK yang disahkan 

oleh KPA dan selanjutnya dituangkan dalam adendum kontrak 

dengan penyedia.  

14. Apabila kelompok tani mengajukan permohonan langsung ke 

Menteri Pertanian atau Direktur Jenderal Tanaman Pangan, 

maka permohonan diteruskan ke Direktur Serealia dan Direktur 

Akabi (Bila terkait komoditas kedelai).  Selanjutnya Direktur 

Serealia memberitahukan kepada Dinas Pertanian Kabupaten 

terkait dengan permohonan dari kelompok tani di wilayahnya 

ditembuskan ke Dinas Provinsi.  Selanjutnya diproses mulai dari 

nomor 2. 

C. Penetapan Penyedia 

Penetapan penyedia benih jagung atau padi memperhatikan 

rekomendasi penyedia benih kedelai, namun dengan tetap 

mengacu pada peraturan perundangan  yang berlaku.  

 

D. Organisasi Pengelolaan Kegiatan dan Bantuan 

Pelaksanaan kegiatan Tumpang Sari adalah kegiatan nasional 

yang melibatkan peran dan tanggung jawab seluruh pemangku 
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kepentingan dari pusat dan daerah.  Peran dan tanggung jawab 

pemangku kepentingan adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota 

Kepala Dinas Kabupaten/Kota berperan sebagai pelaksana 

kegiatan dan pengguna bantuan (user) bertugas antara lain: 

a. Menghimpun dan menerima dan melakukan  verifikasi usulan 

dari berbagai pihak sesuai ketentuan (kelompok masyarakat, 

lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dan lain-

lain). 

b. Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan SK 

penerima Bantuan, meneruskan usulan dan seterusnya. 

c. Melakukan pengawasan penyaluran bantuan oleh penyedia 

barang sesuai dengan kontrak/SK penerima Bantuan 

d. Melakukan pengawalan terhadap pemanfaatan bantuan 

sesuai dengan tujuan usulan, tujuan kegiatan, dan sasaran. 

2. Kepala Dinas Provinsi 

Kepala Dinas Propinsi berperan sebagai penyelia pelaksanaan 

kegiatan di wilayahnya, memiliki peran dan tugas antara lain:  

a. Menghimpun dan menerima dan melakukan verifikasi usulan 

dari Dinas Kabupaten/Kota serta berbagai pihak lain sesuai 

ketentuan (kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, 

lembaga non pemerintah, dll). 

b. Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan surat 

pertujuan meneruskan usulan dan seterusnya. 

c. Melakukan pengawasan penyaluran bantuan oleh penyedia 

barang sesuai dengan kontrak/SK penerima Bantuan 
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d. Melakukan pengawalan terhadap pemanfaatan bantuan 

sesuai dengan tujuan usulan, tujuan kegiatan, dan sasaran. 

3. Direktur Serealia 

Direktur Serealia bertanggung jawab pada pengelolaan kegiatan 

secara nasional, memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: 

a. Menghimpun dan menerima usulan bantuan dari Dinas 

Propinsi  

b. Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan SK 

Penerima Bantuan 

c. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa. 

d. Bersama dengan dinas propinsi dan/atau Dinas Kabupaten 

melakukan pengawasan penyaluran bantuan oleh penyedia 

barang sesuai dengan kontrak/SK penerima Bantuan. 

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah/prinsip 

pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dan 

pemerintahan yang bersih (clean governance), maka pelaksanaan 

Kegiatan Tumpang Sari padi jagung kedela tahun 2019, harus 

memenuhi prinsip-prinsip : 

1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan; 

2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN); 

3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan 

demokratisasi; 

4. Memenuhi azas akuntabilitas. 
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Tanggung Jawab Mutlak teknis pelaksanaan kegiatan Tumpang 

Sari padi jagung kedela tahun 2019 berada pada SKPD 

Kabupaten/Kota yang menangani tanaman pangan. Tanggung 

Jawab Mutlak koordinasi, pembinaan program dan kegiatan, 

monitoring dan evaluasi  berada pada SKPD Provinsi yang 

menangani tanaman pangan atas nama Gubernur. Tanggung 

Jawab  atas program dan kegiatan berada pada Direktorat Jenderal 

Tanaman Pangan dengan memberikan fasilitasi program dan 

kegiatan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota.  
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BAB VI 

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah/prinsip pengelolaan 

pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang 

bersih (clean governance),maka pelaksanaan Kegiatan Tumpang Sari 

Padi Jagung Kedelai tahun 2018, harus memenuhi prinsip-prinsip : 

1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan; 

2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN); 

3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan 

demokratisasi; 

4. Memenuhi azas akuntabilitas. 

Pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tujuan 

pengendalian adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan 

mencapai tujuan dan sasaran.  Pengendalian dilaksanakan secara 

berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian 

Kabupaten/Kota termasuk oleh pihak penyedia sarana produksi 

pendukung pelaksanaan kegiatan budidaya padi tahun 2019.  

Pengendalian dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan 

sampai dengan panen.  

Pengawasan pelaksanaan kegiatan budidaya padi Merauke tahun 

2019 dapat dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas 

fungsional (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, BPK, BPKP, 

maupun lembaga pengawas lainnya).  
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Ada 7 (tujuh) tahapan kritis yang perlu diperhatikan, yaitu : 

1. Tahap sosialisasi kegiatan budidaya serealia meliputi sosialisasi 

program yang dilaksanakan di awal tahun untuk menghindari 

keterlambatan pelaksanaan kegiatan serta sosialisasi pelaksanaan 

mekanisme pengelolaan bantuan. 

2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan 

calon lokasi;   

3. Tahap pengadaan barang dan jasa, untuk memastikan bahwa 

barang dan jasa yang diperlukan sampai ke titik bagi tepat; 

4. Tahap penyediaan dan penyaluran bantuan oleh pihak penyedia 

barang/sarana produksi; 

5. Tahap kebenaran dan ketepatan pemanfaatan dana bantuan 

pemerintah oleh kelompok  pelaksana kegiatan; 

6. Tahap penanganan teknologi panen yang efektif dan memberikan 

nilai jual yang memadai supaya petani bergairah melanjutkan 

usahataninya. 

7. Tahap pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

(administrasi BAST, BAHMN, dan lain-lain). 

A. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi kegiatan Sistem Tanam Tumpang Sari 

Padi Jagung Kedelai dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien 

dan akuntabel. Pengawasan kegiatan dilakukan oleh instansi 

terkait mulai dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. 
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1. Tugas dan Tanggung Jawab Pusat 

a. Menyusun Petunjuk pelaksanaan kegiatan Sistem Tanam 

Tumpang Sari Padi Jagung Kedelai. 

b. Melakukan koordinasi, sosialisasi, pembinaan teknis, 

monitoring dan evaluasi kegiatan Sistem Tanam Tumpang 

Sari Padi Jagung Kedelai. 

c. Menyusun Laporan Kegiatan Sistem Tanam Tumpang Sari 

Padi Jagung Kedelai. 

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Provinsi 

a. Melakukan sosialisasi, koordinasi, pemantauan kegiatan 

bantuan dilapangan, bimbingan teknis, monitoring dan 

evaluasi kinerja Dinas Pertanian lingkup Pertanian 

Kabupaten/Kota dalam penerapan Teknologi Pengaturan 

Sistem Tanam Tumpang Sari Padi Jagung Kedelai oleh 

penerima bantuan di wilayahnya. 

b. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan 

kegiatan Sistem Tanam Tumpang Sari Padi Jagung Kedelai 

untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman 

Pangan cq. Direktur Serealia dan Direktur Akabi secara 

berkala. 

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/kota 

a. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi 

terkait. 

b. Melaksanakan sosialisasi, pemantauan kegiatan bantuan 

dilapangan, bimbingan teknis kepada petugas lapangan dan 
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kelompok penerima bantuan Sistem Tanam Tumpang Sari 

Padi Jagung Kedelaiserta melakukan pendampingan dalam 

pemanfaatan dana/pencairan dana. 

c. Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan 

Pengembangan Teknologi Pengaturan Sistem Tanam 

Tumpang Sari. 

d. Menyusun laporan dan dokumentasi (sebelum, sedang dan 

sesudah) pelaksanaan kegiatan, dan disampaikan ke 

Provinsi dengan tembusan ke Pusat secara berkala. 

B. Pelaporan 

Pelaksanaan pelaporan dilakukan secara berjenjang dari Dinas 

Pertanian Kabupaten/Kota, Provinsi sampai ke Pusat. Untuk 

pelaporan dari Provinsi ke Pusat supaya melampirkan juga 

laporan dari Kabupaten/Kota. Laporan akhir pelaksanaan 

kegiatan Sistem Tanam Tumpang Sari Padi Jagung Kedelai 

agar lebih informatif dan komunikatif dilengkapi dengan foto-foto 

dokumentasi kegiatan (sebelum, sedang dan selesai 

pelaksanaan kegiatan). 

Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan kegiatan Sistem Tanam Tumpang Sari Padi 

Jagung Kedelai serta permasalahannya sebagai upaya mencari 

solusi  agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan sasaran 

yang telah ditetapkan. Laporan ini berisi antara lain data dan 

informasi tentang perkembangan pelaksanaan fisik kegiatan 
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(tanam, panen, produktivitas, produksi) dan lain-lain.  Alur 

laporan sebagai berikut: 

1. Laporan dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian 

Kabupaten/Kota dan dikirim ke Dinas Pertanian Provinsi 

untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke Pusat. 

Pelaporan disampaikan minimal 4 kali laporan yaitu  awal 

tanam, pertumbuhan tanaman, panen dan laporan akhir 

kegiatan (termasuk laporan BAST) 

2. Laporan yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian 

Kabupaten/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas 

Lingkup Pertanian Provinsi untuk dilaporkan ke pusat 

(termasuk membuat laporan akhir kegiatan bantuan 

pemerintah 2019)   paling lambat pada akhir Desember 2019 

dengan alamat :Untuk kegiatan Tumpang sari Padi-Jagung 

dan Padi – Kedelai, laporan di kirim ke: 

Direktur Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

Jl AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 

Telp: (021) 7806262 Fax. (021) 7802930 

3. Untuk laporan kegiatan Tumpang sari Padi- Kedelai, Jagung 

Kedelai dilaporkan juga ke : 

Direktur Aneka Kacang dan Umbi, Direktorat Jenderal 

Tanaman Pangan 

Jl. Raya Ragunan No.15, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 

12520. Telp: (021) 7805342, Fax. 780517 
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E. Pembiayaan Kegiatan 

Sumber dana bantuan pemerintah yang diterima oleh penerima 

bantuan untuk kegiatan tahun 2019 berasal dari Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan Tahun Anggaran 2019. Penerima bantuan wajib 

menyediakan lahan untuk lokasi kegiatan Sistem Tanam Tumpang 

Sari Padi Jagung Kedelai. 

Disamping pembiayaan fisik seperti diuraikan diatas, di masing-

masing daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) pelaksana Kegiatan 

Jagung tahun 2019 disediakan dana operasional yang besarnya 

disesuaikan dengan luasan areal kegiatan, ketersediaan 

infrastruktur dan ketersediaan anggaran. Dana tersebut 

dialokasikan pada DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

Tahun Anggaran 2019 pada Satuan Kerja (Satker) Tugas 

Pembantuan (Kabupaten  Mandiri), Satker Tugas Pembantuan 

Provinsi, Satker Dekonsentrasi (Provinsi) dan Satker Pusat. 

Anggaran yang tersedia digunakan utamanya untuk: verifikasi dan 

verifikasi CPCL, pembinaan, bimbingan, pendampingan, 

pengawalan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan dan atau 

kegiatan lainnya, seperti yang tercantum dalam Petunjuk 

Operasional Kegiatan (POK) di masing-masing Satker. 

Mengingat anggaran operasional tersebut sangat terbatas, maka 

kontribusi melalui dana APBD Kabupaten/Kota dan APBD 

Provinsi sangat diharapkan, utamanya untuk memfasilitasi 

kegiatan yang tidak terfasilitasi pada DIPA Direktorat Jenderal 



 
 

113 
 

Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019. Komitmen Pemerintah 

Daerah yang kuat akan mendorong percepatan pelaksanaan 

kegiatan yang pada akhirnya akan menciptakan kinerja serapan 

anggaran dan kinerja produksi padi jagung kedelai dalam 

pencapaian sasaran dan peningkatan pendapatan petani beserta 

keluarganya. 
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DAFTAR CALON PETANI CALON LOKASI KEGIATAN TUMPANG SARI PADI JAGUNG KEDELAI TA 2019 
 

Nama kelompok tani : Desa : 
Nama ketua : Kecamatan : 
Jumlah anggota : Kabupaten : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

....................., ..................... 2019 
Ketua kelompok …… 

Mengetahui                                                                                    
PPL/KCD 
 
 

Nama……………………                              Nama ……………………………. 

Form 1 

PADI JAGUNG KEDELAI 

1

2

3

DST

JUMLAH

No.
VARIETAS YANG DIUSULKAN

POLA 

TUMPANG 

SARI

JADWAL 

TANAM

Luas 

Areal (Ha)

Nama 

Petani
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Form 2 

 

Kop Surat Kabupaten/Kota 

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA …………….. 

                                NOMOR  ……………… 

TENTANG  

PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) BANTUAN 
PEMERINTAH BENIH *) BENIH PADI DAN/BENIH JAGUNG  DAN/BENIH 

KEDELAI KEGIATAN TUMPANG SARI DI 
KABUPATEN/KOTA………………..TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DINAS KABUPATEN ………………….. 

 

Menimbang : a. bahwa ketahanan pangan nasional perlu terus 
diupayakan melalui peningkatan produksi untuk 
menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat 
seiring dengan peningkatan jumlah penduduk; 

  b. bahwa peningkatan produksi padi jagung kedelai 
diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui 
penggunaan benih unggul bersertifikat; 

  c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan benih 
unggul bersertifikat dari bantuan pemerintah untuk 
peningkatan produski dan produktivitas perlu 
ditetapkan kelompok tani penerima Bantuan Pemerintah 
*) benih padi dan/benih jagung dan/benih kedelai Tahun 2019;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3478); 

  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara; 

  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6138); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

  8. 

 
 

9. 

 

 
 

10. 

 

 
 

11. 

 
 

12. 

 

 
 

 

13. 

 

 

14. 

 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah; 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
01/Permentan/OT.010/ 1/2016 tentang Unit Layanan 
Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis 
Kementerian Pertanian; 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/ 
RC.110/12/2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan 
Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian 
Pertanian Tahun Anggaran 2018; 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, 
Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman; 

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
1243/HK.150/C/07/2018 tentang Perubahan Atas 
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
526/HK.150/03/2018 tentang Petunjuk Teknis 
Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat 
Jenderal Tanaman Pangan tahun 2018. 

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis 
Produksi Benih Tanaman Pangan; 
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15. 

 

 

16. 

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
991/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis 
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan; 

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis 
Peredaran Benih Tanaman Pangan; 
 

dan seterusnya ................ 

   
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN 
KABUPATEN/KOTA……………..TENTANG PENETAPAN 
CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) KEGIATAN 
BANTUAN PEMERINTAH *) BENIH PADI DAN/ BENIH 
JAGUNG DAN/ BENIH KEDELAI KEGIATAN TUMPANG SARI 
DI KABUPATEN/KOTA…………TAHUN ANGGARAN 2019 

KESATU : Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), Bantuan 
Pemerintah *) benih padi dan/benih jagung dan/benih kedelai 
Kegiatan Tumpang Sari di Kabupaten/ Kota……………Tahun 
Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran 
keputusan ini;    

KEDUA : Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sebagaimana pada 
diktum kesatu merupakan calon penerima Bantuan Pemerintah 
*) benih padi dan/benih jagung dan/benih kedelai kegiatan Tumpang 
Sari sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka 
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  

      Ditetapkan di ………………… 
  pada tanggal   

KEPALA DINAS   PERTANIAN   
KABUPATEN/KOTA……………… 

                ttd 

(………Nama………….) 

     NIP. ……………………………….. 

Tembusan : 

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan 
2. Bupati Kabupaten ..... 
3. Wakil Bupati Kabupaten ....... 
4. dan seterusnya ............... 
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Keterangan : *) Dipilih sesuai alokasi kegiatan Tumpang Sari 

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota tentang 
Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah *) 
benih padi dan/benih jagung dan/benih kedelai kegiatan Tumpang Sari 
Tahun Anggaran 2019 

 

Volume 

(Kg)
 Varietas 

Volume 

(Kg)
 Varietas 

Volume 

(Kg)
 Varietas 

JUMLAH

CPCL PENGEMBANGAN POLA TANAM TUMPANGSARI PADI-JAGUNG/ PADI - KEDELAI/ JAGUNG -KEDELAI TA 2019

KABUPATEN …………

No Kecamatan Desa

Nama 

Kelompok 

Tani

Ketua 

Kelompok 

Tani

Luas 

Lahan 

(Ha)

 Kebutuhan Benih *) 

Rencana 

Tanam

Pola 

Tumpangsari

Titik 

Koordinat
 Padi  Jagung  Kedelai 

 
Keterangan : *) Dipilih sesuai alokasi kegiatan Tumpang Sari dengan kebutuhan benih padi 50 kg/ha; 

jagung 20 kg/ha dan kedelai 50 kg/ha 

 

                                       

      

...................., ......................... 2019 

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten 
/Kota ..............., 

 

ttd 

 

(.............Nama .............) 

        NIP. 
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Form 3 

KOP DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 

 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)  

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama :  

NIP :  

Jabatan :  

Satker :  

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

1. Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Kegiatan 

Tumpang Sari Padi/jagung/kedelai Tahun 2019 telah dilakukan 

verifikasi kebenaran CPCL sesuai dengan persyaratan yang 

telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai calon 

penerima Bantuan Kegiatan Tumpang Sari 

Padi/jagung/kedelai Tahun 2019, dengan rincian terlampir. 

2. Saya bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan 

kegiatan tersebut sesuai dengan tugas, fungsi dan 

kewenangan dan undang-undang yang berlaku. 

 

 
                      ……………, …… ……… 2019 
                      Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 
                      …………………… 
       
    Materai 6000 
       
                     Nama 
                     NIP ………………………………… 
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Form 4. 

SURAT PERNYATAAN MENANAM 
 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : 

Jabatan  :  

Kelompok Tani : 

Desa  : 

Kecamatan : 

Kabupaten : 

Provinsi  : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Sanggup melaksanakan bantuan pemerintah pengadaan pusat 2019 berupa 
benih ….. kg dengan luas tanam …. ha sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Kegiatan Tumpang Sari padi,jagung dan kedelai 2019 

2. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan penanaman,pemeliharaan dan 
panen di areal kegiatan. 

3. Bersedia dituntut sesuai aturan hukum yang berlaku apabila bantuan 
pemerintah yang diberikan pada huruf a diatas digunakan tidak sesuai 
peruntukannya dikemudian hari ditemukan penyimpangan (menjual dan 
mengalihkan benih tersebut) 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

  

        Mengetahui 

  Petugas lapang /PPL                                                                           ......., ............... 2019 

                                  Ketua kelompok Tani   

 

         STEMPEL                                                                                    
(……………………….)                                                                         (..................................) 

NIP.  

Keterangan : *) Dipilih sesuai alokasi kegiatan Tumpang Sari 
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Form 5. 

KOP DINAS PERTANIAN PROVINSI 

 

SURAT PERSETUJUAN 

Nomor : ...................... 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : 

Jabatan  : 

Instansi  : 

 

Dengan ini menyatakan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah *) 
benih padi dan/benih jagung dan/benih kedelai TA 2019 telah dilakukan verifikasi 
kebenaran CPCLnya sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk 
diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Pemerintah *) benih padi dan/benih jagung 
dan/benih kedelai Kegiatan Tumpang Sari TA 2019, dengan rincian sesuai usulan 
Kabupaten/Kota ..............dengan No SK….... sebagaimana terlampir. 

 

Demikian surat persetujuan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

....................., ..................... 2019 

KEPALA DINAS PERTANIAN 
PROVINSI ............................... 

 

ttd 

 

(............Nama................) 

NIP.................................. 

 

Keterangan : *) Dipilih sesuai alokasi kegiatan Tumpang Sari 

 

 

 

Lampiran : Surat Persetujuan Kepala Dinas Pertanian Provinsi tentang  Penerima 
Bantuan Pemerintah *) benih padi dan/benih jagung dan/benih kedelai 
Kegiatan Tumpang Sari Tahun Anggaran 2019 

Nomor :   ................... 
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Jenis Benih   :  *) Padi /Jagung/Kedelai  

Kabupaten/ Kota   : 
 

Volume 

(Kg)
 Varietas 

Volume 

(Kg)
 Varietas 

Volume 

(Kg)
 Varietas 

No Kecamatan Desa

Nama 

Kelompok 

Tani

Ketua 

Kelompok 

Tani

Luas 

Lahan 

(Ha)

 Kebutuhan Benih *) 

Rencana 

Tanam

Pola 

Tumpangsari

 Padi  Kedelai 

JUMLAH

 Jagung 

 
Keterangan : *) Dipilih sesuai alokasi kegiatan Tumpang Sari dengan kebutuhan benih padi 50 kg/ha; 

jagung 25 kg/ha dan kedelai 70 kg/ha 

 

.................., .......................... 2019        

Kepala Dinas Pertanian Provinsi 
...................... 

 

  ttd 

 

(............Nama ......... ) 

                  NIP. 

     

Lampirkan daftar lokasi penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas 
Pertanian Kabupaten/Kota.   
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Form 6. 

SURAT USULAN BANTUAN DARI KADIS PERTANIAN PROVINSI  
KEPADA DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN 

 

KOP DINAS PERTANIAN PROVINSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian 
Kabupaten/Kota….Nomor:…, tanggal… tahun 2019, perihal Penetapan 
CPCL pelaksana penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Tumpang sari 
Padi/jagung/ Kedelai tahun 2019 dan berdasarkan surat persetujuan Kepala 
Dinas Pertanian Provinsi Nomor…., tanggal… tahun 2019, bersama ini kami 
sampaikan usulan CPCL Penerima Bantuan Kegiatan Tumpang sari 
Padi/Jagung/Kedelai  tahun 2019. 

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. 

 

.................., .......................... 2019        

Kepala Dinas Pertanian Provinsi 
...................... 

 

  ttd 

 

(............Nama ......... ) 

                  NIP. 

Tembusan Yth: 

1. Gubernur Prov .. 
2. Direktur Serealia 
3. Direktur Aneka Kacang dan Umbi 

Nomor :…. 

Sifat  :  Penting 

Lampiran  :  

Hal  : Usulan Permintaan 
Bantuan Pemerintah 
Kegiatan Tumpang sari 
Padi/Jagung/Kedelai 
Tahun 2019 

 

…, ……. Januari 2019 

Kepada Yth : 

Direktur Jenderal Tanaman 

Pangan, Kementrian 

Pertanian RI 

Di  

    Jakarta 
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Form 7 

 

   

Nomor  :                     …………………………2019 

Lampiran :          

Perihal  :          

            

Kepada Yth. 
Direktur Serealia 
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen  
Di 
Jakarta 
 

Sehubungan dengan kegiatan Tumpang Sari Padi Jagung Kedelai 

Tahun 2019, bersama ini kami usulkan anggota tim verifikasi dari 

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ………………, yaitu : 

No Nama/NIP Instansi Jabatan No. 
Hp 

 
 

    

 

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan 

terimakasih. 

                              

                             Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 

                             …………………… 

 

 

        

  Nama 

  NIP ……………………… 
 

 

KOP SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA 
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LAMPIRAN V. 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN 

NOMOR :  11  /HK.310/C/ 1 /2019 

TANGGAL :  14 JANUARI 2019 

 

TENTANG 

 

KEGIATAN PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAHAN  

PUPUK ORGANIK 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

 

 

  



 

126 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penggunaan pupuk anorganik yang terus-menerus menyebabkan 

degradasi mutu lahan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi degradasi mutu lahan adalah dengan 

mengembangkan penggunaan pupuk organik. Pupuk organik dari 

kotoran ternak dan kompos merupakan salah satu jenis pupuk 

yang banyak digunakan oleh petani.  Pupuk organik tidak hanya 

digunakan dalam pertanian organik tetapi juga pertanian biasa. 

Pupuk organik menyediakan hara tanaman sekaligus 

memperbaiki struktur tanah, memperkuat daya ikat agregat tanah, 

meningkatkan daya tahan dan daya serap air, serta memperbaiki 

drainase dan pori-pori dalam tanah.  Pupuk organik dari kotoran 

ternak dan kompos ini bervolume besar, sehingga bila harus dibeli 

dari tempat yang jauh akan membutuhkan biaya transportasi yang 

besar.  Untuk itu, penyediaan pupuk organik yang dekat dengan 

areal pertanaman, akan menurunkan biaya transportasi.  Selain 

itu, bila pupuk organik dapat disediakan secara mandiri oleh 

kelompok tani setempat, maka biaya produksi tanaman (padi atau 

lainnya) dapat ditekan. 

Upaya pemerintah untuk mendukung petani dalam menyediakan 

pupuk organik secara mandiri adalah dengan memfasilitasi 

kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).  
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Melalui fasilitasi bantuan UPPO tersebut, diharapkan petani dapat 

memproduksi dan menggunakan pupuk organik secara insitu. 

B. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah dalam 

kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) 

adalah untuk memberikan panduan dalam penyelenggaraan 

bantuan sarana produksi pupuk organik.  Melalui bantuan ini 

diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi, 

produktivitas, mutu hasil serta memberikan nilai tambah dan 

peningkatan pendapatan petani. 

Sasaran yaitu tersalurnya bantuan pemerintah dalam kegiatan 

pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dengan 

memberikan bantuan sarana produksi pupuk organik sehingga 

dapat mendukung peningkatan produksi, produktivitas, mutu hasil 

serta memberikan nilai tambah dan peningkatan pendapatan 

petani, sebanyak 500 unit. 
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BAB II 

KRITERIA CALON PETANI DAN CALON LOKASI 

 

A. Kriteria Calon Petani (CP) Penerima Bantuan 

Penerima bantuan pemerintah pada kegiatan UPPO adalah : 

1. Poktan/ Gapoktan/ Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)/ 

Kelompok Usaha Bersama (KUB)/ Kelompok Masyarakat/ 

Petani Milenial/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non 

Pemerintah yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari 

instansi yang berwenang dan/atau direkomendasikan oleh 

SKPD (selanjutnya disebut Calon Penerima Bantuan); 

2. Calon Penerima Bantuan merupakan kelompok yang bergerak 

dalam sektor pada usaha komoditas Pertanian, terutama 

tanaman pangan, pro aktif dan diutamakan bertempat tinggal 

dalam satu desa/wilayah yang berdekatan. Calon penerima 

diusulkan secaa berjenjang mulai dari petugas 

lapangan/penyuluh, Kepala Desa, KCD dan Kepala Dinas dan 

atau Pembina Kelompok Lainnya. 

3. Calon Penerima Bantuan mempunyai kepengurusan yang 

lengkap minimal ketua, sekretaris dan bendahara, mampu 

serta bersedia menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan. 

4. Calon Penerima Bantuan menyediakan lahan sekitar 250 m2, 

baik melalui pinjam pakai atau sewa.  Perjanjian pinjam atau 

sewa minimal dilakukan untuk 5 tahun dan sesudahnya diatur 

kembali sesuai dengan kesepakatan kelompok. 
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5. Calon Penerima Bantuan memiliki rekening yang masih 

berlaku/masih aktif di Bank Pemerintah (BUMN atau 

BUMD/Bank Daerah) yang terdekat. Rekening bank berupa 

rekening bank kelompok tani atau rekening gabungan 

kelompok tani (Gapoktan). 

6. Calon Penerima Bantuan harus mampu mengelola dana 

bantuan pemerintah dan memenuhi kewajiban untuk 

melengkapi administrasi sesuai aturan yang berlaku serta 

berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban 

penggunaan dan hasil Bantuan Pemerintah; 

7. Calon Penerima Bantuan bersedia dan sanggup 

menggunakan bantuan tersebut sesuai Rencana Usaha 

Kelompok dan sanggup mengembalikan dana apabila tidak 

sesuai atau terdapat sisa dana. Mekanisme pengembalian, 

sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

8. Calon penerima bantuan belum pernah menerima atau sedang 

dalam proses menerima bantuan sejenis, baik dari 

Kementerian Pertanian maupun lembaga lainnya.   

9. Calon penerima bantuan bersedia menambahkan biaya 

pengadaan fasilitas secara swadaya atau mencari bantuan 

dari sumber lain (dalam bentuk yang berbeda) untuk 

memastikan keberhasilan pengadaan fasilitas. 

B. Kriteria Calon Lokasi (CL) Penerima Bantuan UPPO 

Syarat lokasi penerima bantuan UPPO : 

1. Lokasi diarahkan pada daerah yang memiliki potensi sumber 

bahan baku pembuatan kompos, terutama produk samping 



 

130 
 

tanaman, kotoran hewan/ternak dan sampah organik rumah 

tangga.  

2. Lokasi diarahkan ke daerah yang berpotensi atau diproyeksikan 

sebagai lokasi pengembangan padi organik atau lokasi yang 

masyarakatnya sudah melakukan budidaya padi organik. 

3. Lokasi/desa yang mendapatkan bantuan desa pertanian 

organik melalui APBN tahun 2016, 2017 atau 2018 serta 

lokasi/desa pertanian organik yang difasilitasi melalui APBD 

atau dari lembaga lainnya.  

4. Lokasi peningkatan produksi padi, dan/atau lokasi lainnya yang 

mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan rakyat dan peternakan yang direkomendasikan 

oleh SKPD Kabupaten/Kota/ Provinsi yang membidangi 

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan 

peternakan. 
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BAB III 

KOMPONEN BANTUAN UPPO 

 

Paket bantuan UPPO terdiri dari fasilitasi pembangunan kandang, bak 

fermentasi, rumah pembuatan kompos dan pengadaan mesin 

penghancur bahan baku pupuk organik (APPO) serta kendaraan roda 

tiga.  Spesifikasi masing-masing komponen adalah sebagai berikut : 

1. Ternak : 

a. Pilihan jenis ternak sapi atau kerbau (menyesuaikan preferensi 

kelompok).  

b. Jumlah ternak minimal 8 ekor sapi/kerbau, dengan rasio jantan 

dan betina disesuaikan (misalnya 6 betina : 2 jantan). 

c. Spesifikasi ternak mengacu kepada ketentuan dari Dinas 

Peternakan atau Tim Teknis dan disesuaikan kondisi setempat.  

d. Umur ternak diutamakan minimal 12 bulan dan tinggi gumba 

sapi sekitar 100 cm atau menyesuaikan kondisi setempat. 

e. Pengadaan ternak dilengkapi dengan Surat Keterangan 

Kesehatan Hewan dari instansi yang berwenang/Dinas 

Peternakan setempat. 

2. Bangunan Rumah Pembuatan Kompos : 

a. Luas bangunan rumah pembuatan kompos minimal 50 m2  

b. Berlantai semen, dinding terbuat dari pasangan bata 

merah/batako/hebel minimal setinggi 1,5 m dan dapat dipadu 

dengan kawat harmonika atau kawat ayam dengan tinggi 

minimal 1,5 m. 

c. Rangka bangunan dibuat secara permanen. 
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d. Bak fermentasi seluas minimal 20 m2 dengan kedalaman 

minimal 50 cm. 

3. Bangunan Kandang Ternak : 

a. Lokasi kandang ternak diupayakan berdekatan atau dalam satu 

hamparan dengan rumah kompos, untuk memudahkan 

pengangkutan kotoran ternak sebagai bahan baku pembuatan 

kompos.  

b. Tersedia atau dekat dengan sumber air. 

c. Luas kandang ternak cukup untuk menampung 8 ekor sapi 

(ukuran kandang ideal + 3 - 3,75 m2/satuan ternak). 

d. Berlantai semen dilengkapi saluran drainase untuk 

penampungan kotoran dan air seni. 

e. Rangka bangunan dibuat secara permanen. 

f. Atap menggunakan bahan sesuai dengan kebiasaan 

masyarakat setempat.  

g. Dilengkapi dengan tempat pakan dan minum ternak.  

4. Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) 

a. Mengacu pada klasifikasi dan standar teknis SNI 7590:2011 

(mesin penghancur bahan baku pupuk organik). 

b. Kapasitas : minimal memenuhi klasifikasi sedang (500 -  1.000 

kg/jam) 

c. Bahan Pisau : baja dengan kekerasan minimal 55 HRC 

d. Motor penggerak memiliki daya yang sesuai dengan kapasitas 

APPO 

e. Motor penggerak mempunyai sertifikat Standar Nasional 

Indonesia (SNI 0119:2012) 
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f. APPO dilengkapi dengan test report (hasil uji) yang masih 

berlaku dari institusi yang berwenang.  

g. Diberi tulisan di tempat yang terlihat jelas “Bantuan Pemerintah 

Tahun 2019.  Direktorat Jenderal Tanaman Pangan” 

5. Kendaraan Bermotor Roda Tiga 

a. Bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk 

mengangkut bahan baku limbah/sampah dan hasil produksi. 

b. Daya angkut minimal 250 kg yang dibuktikan dengan data hasil 

uji (test report). 

c. Kapasitas mesin minimal 140 cc. 

d. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) pelat merah.  

Setelah dihibahkan, maka kelompok tani penerima dapat 

melakukan mutasi nomor kendaraan. 

e. Diberi tulisan di tempat yang terlihat jelas “Bantuan Pemerintah 

Tahun 2019.  Direktorat Jenderal Tanaman Pangan” 
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BAB IV 

MEKANISME PENGADAAN 

 

Mekanisme pengadaan bantuan untuk setiap komponen tersebut 

adalah sebagai berikut : 

No Komponen 

Mekanisme 

Transfer 
Barang 

Transfer 
Uang 

1. Pembangunan Rumah Pembuatan Kompos  ✓  

2. Pembangunan Kandang   ✓  

3. Pengadaan Ternak  ✓  

4. Pengadaan alat pencacah (APPO) ✓   

5. Pengadaan Kendaraan Roda tiga ✓   

1. Transfer barang  

Pengadaan bantuan APPO dan roda tiga menggunakan 

mekanisme transfer barang (jenis bantuan pemerintah sarana 

prasarana akun 526112).  Pengadaan komponen APPO dan roda 

tiga dilakukan melalui mekanisme e-catalogue atau mekanisme 

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  Penyedia mengirimkan barang hingga titik bagi di 

kelompok tani. 

Paling lambat 6 bulan setelah bantuan diterima, Berita Acara 

Hibah Barang Milik Negara (BMN) sudah ditandatangi oleh 

penerima bantuan dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan 

sebagai pihak yang menyerahkan bantuan.  Tata cara 

penyerahan BMN dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri 
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Keuangan No. 111/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan 

pemindahtanganan BMN. 

 

2. Transfer uang. 

Pemberian bantuan pembangunan rumah pembuatan kompos, 

kandang dan pengadaan ternak menggunakan mekanisme 

transfer uang (jenis bantuan lainnya yang memiliki karakteristik 

bantuan pemerintah dengan kode akun 526312).  Transfer uang 

dilakukan dengan mekanisme LS langsung ke rekening kelompok 

tani atau melalui rekening penampungan milik Bendahara/satker. 

Transfer uang dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap I 70% 

dan dan tahap II 30%.  Pengiriman dana tahap II diberikan apabila 

fisik pekerjaan telah mencapai minimal 50% (rumah pembuatan 

kompos dan kandang telah selesai dibangun). 

A. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan  

Pengadaan bantuan pemerintah UPPO dilakukan di Pusat dan 

Provinsi/Kabupaten. Pengadaan di daerah dilaksanakan di provinsi 

atau di kabupaten sesuai dengan ketetapan KPA provinsi tersebut.  

Prosedur penetapan peneriman bantuan untuk pengadaan pusat 

adalah sebagai berikut  : 

1. Kelompok tani mengajukan permohonan bantuan (proposal) ke 

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui penyuluh atau lembaga 

lain, dengan menyertakan daftar anggota kelompok tani. 

2. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kebenaran 

terhadap usulan meliputi kesesuaian dengan kriteria dan 
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kebenaran calon petani dan calon lokasi.  Berkas usulan yang 

memenuhi kriteria disimpan sebagai arsip Dinas.  

3. Terhadap usulan yang lulus atas verifikasi kebenaran CPCL, 

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menetapkan daftar 

Calon Petani dan Calon Lokasi penerima bantuan sesuai dengan 

kriteria penerima bantuan yang dituangkan di dalam Surat 

Keputusan (SK) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang memuat 

nama kelompok tani, nama ketua kelompok, alamat, nama Bank, 

nomor rekening kelompok tani, nama pemilik sesuai buku 

rekening, jenis, volume dan harga komponen bantuan (Form 1). 

4. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengusulkan penerima bantuan 

tersebut pada poin 3 ke Dinas Pertanian Provinsi dilampiri surat 

pernyataan kebenaran CPCL, surat pernyataan harga komponen 

wajar setempat dan usulan nama anggota tim verifikasi bantuan 

untuk ditetapkan di Direktorat Serealia (Form 2, 3 dan 4).   

5. Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi usulan 

kabupaten/kota, yang meliputi verifikasi kebenaran calon 

penerima bantuan dan calon lokasi. Verifikasi dapat dilakukan 

secara sensus atau sampling disesuaikan dengan kondisi 

setempat.  

6. Berdasarkan hasil verikasi pada poin 5 di atas, Kepala Dinas 

Pertanian Provinsi mengeluarkan Surat Persetujuan daftar Calon 

Petani dan Calon Lokasi (CPCL) penerima Bantuan (Form 5) 

yang dilampiri dengan SK Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan 

mengusulkannya kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan (cq 

Direktur Serealia) (Form 6).  Surat usulan CPCL dilengkapi 

dengan surat pernyataan Kepala Dinas Kab/kota tentang 



 

137 
 

kebenaran CPCL dan harga komponen wajar setempat serta 

usulan nama anggota tim verifikasi di tingkat Kabupaten/Kota dan 

Propinsi. 

7. Direktur Serealia atas nama Direktur Jenderal memproses usulan 

bantuan UPPO.  Direktur Serealia menugaskan tim teknis untuk 

melakukan verikasi kelengkapan dokumen CPCL. Kelengkapan 

dokumen yang diminta adalah : 

a. Nomor rekening bank calon penerima bantuan. 

b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 

tentang daftar Calon Petani dan Calon Lokasi penerima 

bantuan. 

c. Surat Persetujuan Kepala Dinas Provinsi tentang daftar 

Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL). 

d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari 

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang menyatakan 

kebenaran CPCL dan harga komponen yang diusulkan 

adalah wajar sesuai kondisi setempat. 

8. Apabila diperlukan tim teknis dapat melakukan verifikasi ulang 

dengan uji petik ke lapangan. Berdasarkan hasil verikasi, tim 

teknis menyampaikan rekomendasi kelayakan usulan kepada 

Direktur Serealia.  

9. Berdasarkan Rekomendasi Tim Teknis, Direktur Serealia 

menugaskan PPK Direktorat Serealia untuk mengadakan 

pengadaan barang dan jasa yang diperlukan sesuai ketentuan 

yang berlaku, antara lain: 

a. PPK menetapkan SK Penerima Bantuan yang disahkan oleh 

KPA Ditjen Tanaman Pangan. 
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b. Memilih penyedia barang dan jasa sesuai ketentuan 

perundangan yang berlaku. 

c. Melakukan kontrak kerjasama dengan penyedia barang dan 

jasa dan kontrak kerjasama swakelola dengan kelompok tani 

penerima bantuan. 

d. Menetapkan Tim Verifikasi Penyaluran Bantuan. 

10. Direktur Serealia menginformasikan ke Dinas Provinsi dan Dinas 

Kabupaten/Kota pengusul tentang persetujuan bantuan, nama 

perusahaan penyedia barang yang ditunjuk, spesifikasi barang 

dan SK tim verifikasi yang ditugaskan. 

11. Berdasarkan Kontrak kerjasama dengan PPK, bantuan disalurkan 

oleh penyedia hingga titik bagi (kelompok tani) dan dana dikirim 

ke rekening kelompok tani. Pelaksanaan penyaluran di lapangan 

disupervisi oleh Tim verifikasi yang dibentuk oleh PPK Direktorat 

Serealia. 

12. Realokasi atau perubahan penerima bantuan dapat dilakukan 

dengan justifikasi dan evident yang dapat diterima. Realokasi 

atau perubahan penerima bantuan diusulkan melalui mekanisme 

seperti halnya usulan awal dengan mencantumkan alasan 

dilakukannya realokasi atau perubahan.  

13. Persetujuan realokasi atau perubahan penerima bantuan 

ditetapkan melalui revisi Surat Keputusan PPK yang disahkan 

oleh KPA dan selanjutnya dituangkan dalam ralat SK Penetapan 

Penerima Bantuan.  

14. Apabila kelompok tani mengajukan permohonan langsung ke 

Menteri Pertanian atau Direktur Jenderal Tanaman Pangan, maka 

permohonan diteruskan ke Direktur Serealia.  Selanjutnya 



 

139 
 

Direktur Serealia memberitahukan kepada Dinas Pertanian 

Kabupaten terkait dengan permohonan dari kelompok tani di 

wilayahnya ditembuskan ke Dinas Provinsi.  Selanjutnya diproses 

mulai dari nomor 2. 

 

Prosedur penetapan peneriman bantuan untuk pengadaan 

daerah adalah sebagai berikut  : 

1. Kelompok tani mengajukan permohonan bantuan (proposal) ke 

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui penyuluh atau lembaga 

lain, dengan menyertakan daftar anggota kelompok tani. 

2. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kebenaran 

terhadap usulan meliputi kesesuaian dengan kriteria dan 

kebenaran calon petani dan calon lokasi.  Berkas usulan yang 

memenuhi kriteria disimpan sebagai arsip Dinas.  

3. Terhadap usulan yang lulus verifikasi, Kepala Dinas Pertanian 

Kabupaten/Kota menetapkan daftar Calon Petani dan Calon 

Lokasi penerima bantuan sesuai dengan kriteria penerima 

bantuan yang dituangkan di dalam Surat Keputusan (SK) Kepala 

Dinas Kabupaten/Kota yang memuat nama kelompok tani, nama 

ketua kelompok, alamat, nama Bank, nomor rekening kelompok 

tani, nama pemilik sesuai buku rekening, jenis, volume dan harga 

komponen bantuan (Form 1). 

4. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengusulkan penerima bantuan 

tersebut ke Dinas Pertanian Provinsi dilampiri surat pernyataan 

kebenaran CPCL dan dan harga komponen wajar setempat 

(Form 2 dan 3) 
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5. Dinas Pertanian Provinsi melakukan verikasi usulan 

kabupaten/kota, yang meliputi verikasi kebenaran calon penerima 

bantuan dan calon lokasi serta kelengkapan dokumen usulan. 

Kelengkapan dokumen yang diminta adalah : 

a. Nomor rekening bank calon penerima bantuan. 

b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 

tentang daftar Calon Petani dan Calon Lokasi penerima 

bantuan.  

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari 

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang menyatakan 

harga komponen yang diusulkan adalah wajar sesuai kondisi 

setempat. 

6. Verifikasi dapat dilakukan secara sensus atau sampling 

disesuaikan dengan kondisi setempat. Berdasarkan hasil 

verifikasi, tim teknis menyampaikan rekomendasi kelayakan 

usulan kepada Kepala Dinas.  

7. Berdasarkan Rekomendasi Tim Teknis, Kepala Dinas 

menugaskan PPK untuk mengadakan pengadaan barang dan 

jasa yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain: 

a. PPK menetapkan SK Penerima Bantuan yang disahkan oleh 

KPA. 

b. Memilih penyedia barang dan jasa sesuai ketentuan 

perundangan yang berlaku. Melakukan kontrak kerjasama 

dengan penyedia barang dan jasa dan kontrak kerjasama 

swakelola dengan kelompok tani penerima bantuan. 

c. Menetapkan Tim verifikasi Penyaluran Bantuan. 
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8. Berdasarkan Kontrak kerjasama dengan PPK, bantuan disalurkan 

oleh penyedia hingga titik bagi (kelompok tani).  Pelaksanaan 

penyaluran di lapangan disupervisi oleh Tim Verifikasi. 

9. Realokasi atau perubahan penerima bantuan dapat dilakukan 

dengan justifikasi dan evident yang dapat diterima. Realokasi 

atau perubahan penerima bantuan diusulkan melalui mekanisme 

seperti halnya usulan awal dengan mencantumkan alasan 

dilakukannya realokasi atau perubahan.  

10. Persetujuan realokasi atau perubahan penerima bantuan 

ditetapkan melalui revisi Surat Keputusan PPK yang disahkan 

oleh KPA dan selanjutnya dituangkan dalam adendum kontrak.  

 

B. Organisasi Pengelolaan Kegiatan dan Bantuan 

Pelaksanaan kegiatan pengembangan UPPO adalah kegiatan 

nasional yang melibatkan peran dan tanggung jawab seluruh 

pemangku kepentingan dari pusat dan daerah.  Peran dan tanggung 

jawab pemangku kepentingan adalah sebagai berikut. 

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota 

Kepala Dinas Kabupaten/Kota berperan sebagai pelaksana 

kegiatan dan pengguna bantuan (user) bertugas antara lain: 

a. Menghimpun dan menerima dan melakukan verifikasi 

kebenaran usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan 

(kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non 

pemerintah, dll). 
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b. Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan SK 

penerima Bantuan, meneruskan usulan dan seterusnya. 

c. Melakukan pengawasan penyaluran bantuan oleh penyedia 

barang sesuai dengan kontrak/SK penerima Bantuan 

d. Melakukan pengawalan terhadap pemanfaatan bantuan 

sesuai dengan tujuan usulan, tujuan kegiatan, dan sasaran. 

e. Mengusulkan penyediaan dana pembinaan lanjutan pada 

tahun selanjutnya untuk keberlanjutan kegiatan. Atau 

membangun percaya diri petani untuk melanjutkan usahatani 

secara swadaya maupun difasilitasi dana APBD. 

2. Kepala Dinas Propinsi 

Kepala Dinas Propinsi berperan sebagai penyelia pelaksanaan 

kegiatan di wilayahnya, memiliki peran dan tugas antara lain:  

a. Menghimpun dan menerima dan melakukan verifikasi usulan 

dari Dinas Kabupaten/Kota serta berbagai pihak lain sesuai 

ketentuan (kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, 

lembaga non pemerintah, dll). 

b. Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan surat 

pertujuan (jika bantuan melalui pusat), meneruskan usulan 

dan seterusnya. 

c. Jika pengadaan barang dan jasa dilaksanakan di Propinsi 

(dan Tugas perbantuan), maka Dinas propisni menetapkan 

SK penerima Bantuan dan memproses pengadaan barang 

dan jasa. 
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d. Melakukan pengawasan penyaluran bantuan dan 

membentuk tim verifikasi penyaluran bantuan oleh penyedia 

barang sesuai dengan kontrak/SK penerima Bantuan 

e. Melakukan pengawalan terhadap pemanfaatan bantuan 

sesuai dengan tujuan usulan, tujuan kegiatan, dan sasaran. 

f. Mengusulkan penyediaan dana pembinaan lanjutan pada 

tahun selanjutnya untuk keberlanjutan kegiatan. Atau 

membangun percaya diri petani untuk melanjutkan usahatani 

secara swadaya maupun difasilitasi dana APBD 
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3. Direktur Serealia 

Direktur Serealia bertanggung jawab pada pengelolaan kegiatan 

secara nasional, memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: 

a. Menghimpun dan menerima usulan bantuan dari Dinas 

Propinsi  

b. Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan SK 

Penerima Bantuan 

c. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa. 

d. Bersama dengan dinas propinsi dan/atau Dinas Kabupaten 

melakukan pengawasan dan tim verifikasi melakukan 

pemeriksaan atas penyaluran bantuan oleh penyedia barang 

sesuai dengan kontrak/SK penerima Bantuan. 

e. Mengusulkan penyediaan dana pembinaan lanjutan pada 

tahun selanjutnya untuk keberlanjutan kegiatan. Atau 

membangun percaya diri petani untuk melanjutkan usahatani 

secara swadaya maupun difasilitasi dana APBD. 
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BAB V 

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

 

Pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).  Tujuan 

pengendalian adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan 

mencapai tujuan dan sasaran.  Pengendalian dilaksanakan secara 

berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian 

Kabupaten/Kota termasuk oleh pihak penyedia sarana produksi 

pendukung pelaksanaan kegiatan budidaya padi tahun 2019.  

Pengendalian dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan 

sampai dengan panen.  

Pengawasan pelaksanaan kegiatan budidaya padi tahun 2019 dapat 

dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional 

(Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, BPK, BPKP, maupun 

lembaga pengawas lainnya).  

Terdapat 7 (tujuh) tahapan kritis yang perlu diperhatikan, yaitu : 

1. Tahap sosialisasi kegiatan budidaya serealia meliputi sosialisasi 

program yang dilaksanakan di awal tahun untuk menghindari 

keterlambatan pelaksanaan kegiatan serta sosialisasi 

pelaksanaan mekanisme pengelolaan bantuan. 

2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok  sasaran 

dan calon lokasi;   

3. Tahap pengadaan barang dan jasa, untuk memastikan bahwa 

barang dan jasa yang diperlukan sampai ke titik bagi; 
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4. Tahap pencairan bantuan pemerintah yang dilakukan oleh 

kelompok pelaksana kegiatan; 

5. Tahap penyediaan dan penyaluran bantuan oleh pihak penyedia 

barang/sarana produksi; 

6. Tahap kebenaran dan ketepatan pemanfaatan dana bantuan 

pemerintah oleh kelompok  pelaksana kegiatan; 

7. Tahap pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

(administrasi BAST, BAHMN, dll) (Form 7). 

A. Monitoring 

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawalan program dan 

kegiatan padi tahun 2019, maka dilakukan monitoring yang 

dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan 

pelaksanaan kegiatan baik oleh petugas pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam 

pelaksanaan monitoring, antara lain : 

1. Monitoring Perkembangan Penyaluran Bantuan Pemerintah. 

Penyedia dan/atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melaporkan 

realisasi penyaluran dana dan sarana lainnya setiap minggu 

kepada PPK. Apabila ditemukan penyimpangan terhadap 

ketentuan kontrak, maka harus dilaporkan kepada PPK. 

2. Realisasi pembangunan dan pengadaan ternak.  

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku pengguna bantuan 

melaporkan perkembangan realisasi pemanfaatan bantuan 

seperti realisasi keuangan (SP2D), pembangunan kandang 
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komunal, pembangunan rumah pembuatan kompos, pengadaan 

ternak, penerimaan APPO dan roda tiga. 

Hasil monitoring tersebut dikirim ke Direktorat Serealia, Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan, Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu – Jakarta 

Selatan 12520; Telp. (021) 7806262; email. 

dit_serealia@pertanian.go.id dan padiserealia@gmail.com. 

B. Evaluasi  

Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota pada saat dan setelah seluruh rangkaian kegiatan 

selesai dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat 

keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan.  

Evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan 

tahapan pengembangan usaha kelompok yang dilakukan dari awal 

kegiatan sampai dengan akhir kegiatan. Evaluasi meliputi : (1) proses 

pencairan dana, pembangunan dan pengadaan komponen bantuan, 

(2) Tingkat pencapaian produksi pupuk organik dan (3) Kegiatan 

pendukung lainnya. 

C. Pelaporan 

Kegiatan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari 

Pemandu Lapangan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dari Dinas 

Pertanian Kabupaten/Kota ke Dinas Pertanian Provinsi dan dari Dinas 

Pertanian Provinsi ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c/q 

Direktorat Serealia.  

Penerima bantuan harus menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai 

mailto:padiserealia@gmail.com
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atau akhir tahun anggaran, yang meliputi Berita Acara Serah Terima 

(BAST) dan foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Laporan 

akhir memuat hasil evaluasi, kesimpulan, dan saran serta data dukung 

lainnya yang dapat berupa Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan 

dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah. 

Apabila seluruh kegiatan padi tahun 2019 telah selesai dilaksanakan, 

maka segera di proses Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan 

dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) 

Pengelolaan Bantuan Pemerintah.  

Laporan pelaksanaan kegiatan serta dokumen BAST pengelolaan 

bantuan pemerintah disampaikan ke Direktorat Serealia Jl. AUP No. 3 

Ps. Minggu–Jaksel 12520; Telp. (021) 7806262 ; email. 

dit_serealia@pertanian.go.id dan padiserealia@gmail.com 

Kinerja penyampaian laporan, peningkatan luas tanam (LT), serapan 

anggaran dan capaian produksi merupakan salah satu dasar 

pengalokasian anggaran Tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya 

sebagai penerapan azas reward and punishment. 

D. Pembiayaan Kegiatan 

Pembiayaan pengadaan barang dan jasa dialokasikan melalui DIPA 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan baik melalui satker pusat 

maupun melalui satker propinsi. Untuk kegiatan yang dialokasikan 

melalui satker pusat, terhadap usulan yang disetujui akan dialokasi 

pembiayaan untuk pengawasan penyaluran bantuan dan pengawalan 

pelaksanaan kegiatan melalui DIPA Pusat. 
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Kop Surat Kabupaten/Kota 

 
 
 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN …………….. 

                                NOMOR  ……………… 

TENTANG  

PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) 

KEGIATAN ……………….. DI 

KABUPATEN/KOTA…………………….. 

TAHUN ANGGARAN 2019  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DINAS KEBUPATEN/KOTA …………………….. 

 

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan …………. 

di Kabupaten/Kota…………….Tahun 2019 dipandang 

perlu untuk menetapkan Calon Petani Calon Lokasi 

(CPCL) Tahun 2019; 

  b. dan seterusnya…. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3478); 

  2. dan seterusnya... 

Form 1 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN 

KABUPATEN/KOTA…………………. TENTANG 

PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI 

(CPCL) KEGIATAN …………………DI 

KABUPATEN/KOTA  …………………….. TAHUN 

ANGGARAN 2019. 

KESATU : Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), kegiatan  

……………..di Kabupaten/Kota ……………. tahun anggaran 

2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini; 

KEDUA : dan seterusnya... 

    Ditetapkan di ………………… 
    pada tanggal …………………   
    Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota  

  ……………………………………………… 
 
 
 

Nama  
NIP. …………………………. 
 

 
 
 



 

151 
 

Lampiran  Keputusan Kepala Dinas .......................Tentang 

PENETAPAN CALON PETANI CALON LOKASI BANTUAN PEMERINTAH PUSAT FASILITASI UNIT PENGOLAH 
PUPUK ORGANIK (UPPO) TAHUN 2019 
Nomor   :  
Tanggal :  
Provinsi  :  
Kabupaten :  
 

No. Kelompok 
Tani 

Nama 
Ketua 

Nomor 
Telepon 

Alamat 
Lengkap 

Nama 
Sesuai 
Buku 

Rekening 

Nama 
Bank 

Nomor 
Rekening 

Poktan 

Rumah 
Kompos 

(Rp) 

Kandang 
 

(Rp) 

Ternak APPO 
 

(Rp) 

Roda 
Tiga 
(Rp) 

Total 

Jml Rp (Rp) 

                        

                        

                        

  JUMLAH                 

 
....................., ..................... 2019 
KEPALA DINAS 
 
 
 
................................................ 
NIP.......................................... 
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SURAT PERNYATAAN KEBENARAN CPCL 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Satker :  
 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 
 

3. Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Kegiatan 
Pengembangan UPPO Tahun 2019 telah dilakukan verifikasi sesuai 
dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk 
diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Kegiatan 
Pengembangan UPPO Tahun 2019, dengan rincian sesuai usulan. 

4. Saya bertanggung jawab mutlak terhadap seluruh kegiatan tersebut 
diatas baik fisik maupun keuangan sesuai dengan tugas, fungsi dan 
kewenangan. 

 
 
    ……………, …… ……… 2019 
    Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 
    …………………… 
 
     Materai 6000 

 
 
    Nama 
    NIP ………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOP SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA 

Form 2 
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama  :  
NIP  :  
Jabatan  :  
Satker/Instansi :  
 
Menyatakan bahwa harga atau biaya komponen yang diusulkan melalui 
Bantuan Pemerintah Tahun 2019 (DIPA Pusat) telah sesuai acuan harga dan 
dianggap wajar serta tidak merugikan negara. 
 
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
 
    ……………, …… ……… 2019 
 
Menyetujui       Yang membuat 
pernyataan : 
Kepala Dinas Pertanian Provinsi                             Kepala Dinas Pertanian  
………………….      Kabupaten/Kota  
        …………………… 
 
       Materai 6000 

 
 
Nama        Nama 
NIP. ……………………       NIP …………………… 
 

 

 

KOP SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA 

Form 3 
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               …………,………………2019 
 
Nomor    :      
Lampiran :     
Perihal    :     
     
 
Kepada Yth.      
Direktur Serealia 
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen 
di- 
   Jakarta 
 
Sehubungan dengan kegiatan …………… Tahun 2019, bersama ini kami 
usulkan anggota Tim Verifikasi dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota 
……………… untuk kegiatan  …………… Tahun 2019, yaitu : 
 
 

No Nama/NIP Instansi Jabatan No. Hp 

 
 

    

 
Demikian hal ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih. 
 
    ……………, …………… 2019 
    Kepala Dinas Pertanian Provinsi 
    …………………… 
 
        

 
    Nama 
    NIP ……………………… 

KOP SURAT DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

Form 4 
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SURAT PERSETUJUAN 

Nomor : ……………………….. 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama :  
Jabatan :  
Instansi :  
 
Dengan ini menyatakan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Kegiatan  
………….. Tahun 2019 telah dilakukan verifikasi sesuai persyaratan yang 
telah ditetapkan dan disetujui untuk diusulkan sebagai calon penerima 
Bantuan Pemerintah UPPO Tahun 2019, dengan rincian sesuai dengan 
usulan dari Kabupaten/Kota…………….. sebagaimana terlampir. 
 
Demikian surat persetujuan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
 
    ……………, …… ……… 2019 
    Kepala Dinas Pertanian  
    Provinsi…………………….. 
 
        

 
    Nama 
    NIP ………………………………… 

 

 

 

KOP SURAT DINAS PROVINSI 

Form 5 
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Nomor :                                                  ………, …………… 

2019 Lampiran :            

     Perihal : 

 

Kepada Yth. 
Direktur Jenderal Tanaman Pangan (cq.Direktur Serealia) 
Di 
     Jakarta 

 

Bersama ini disampaikan Usulan Calon Petani dan Calon Lokasi 
(CPCL) penerima bantuan pemerintah Kegiatan Unit Pengolah Pupuk 
Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten/Kota: 

1. …. 
2. …. 
3. Dst 

 

Sebagai bahan kelengkapan usulan, terlampir dokumen sebagai 
berikut: 

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kab/Kota Tentang Penetapan 
Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL). 

2. Surat Pernyataan Kebenaran CPCL dari Kepala Dinas 
Kab/Kota. 

3. Surat Persetujuan Kepala Dinas Pertanian Provinsi tentang 
Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL). 

4. Surat Usulan nama anggota tim verifikasi bantuan di tingkat 
provinsi dan kab/kota. 
 

Atas perhatian dan perkenannya, disampaikan terimakasih. 
   

   Kepala Dinas Pertanian Provinsi 
    …………………… 
 
   Nama …………………………….. 
   NIP ………………………………… 

KOP SURAT DINAS PROVINSI 

Form 6 
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BERITA ACARA SERAH TERIMA 
Nomor ……………………………… 

 
Pada hari ……… tanggal …………… bulan ………… tahun Dua Ribu Sembilan Belas, 
kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama :   
Jabatan  :    
Alamat :  Desa ……………. Kecamatan ………………. 
  Kabupaten …………. Provinsi ………………. 
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU 
 
Nama :  Ir. Bambang Sugiharto, M.Eng.Sc 
NIP :  196410161989031002 
Jabatan :  Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Serealia, 
  Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 
Alamat :  Jalan AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 
 
dengan ini menyatakan sebagai berikut : 
 
1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa 

Penyaluran Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), sesuai dengan 
Surat Keputusan Nomor : ............................................. tanggal ...................... 
2019 dan Perjanjian Kerjasama Nomor : III.Serealia/PKS-UPPO/........./…../2019 
tanggal           2019; 

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah 
dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian 
Kerjasama Swakelola, dengan rincian sebagai berikut : 
a. Jumlah total dana yang diterima  :Rp.                         

 ( …………………….………..) 

b. Jumlah total dana yang dipergunakan :Rp.                         
(………………………………) 

c. Jumlah total sisa dana    :Rp                          
(……………………………....) 

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran Penyaluran 
Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik(UPPO) Tahun 2019 sebesar : Rp.                 
(………………………….. rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk 
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas 
fungsional; 

4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA 
menerima dari PIHAK KESATU berupa Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik 
(UPPO) Tahun 2019 sebesar: Rp.                            

Form 7 
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( …………………………………..rupiah) 

5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar 
: Rp         (……………………………. rupiah) 
Sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir *) 

 

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda 
tangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

 
 
 
PIHAK KESATU               PIHAK KEDUA 

 
 
 
 

    Ir. Bambang Sugiharto, M.Eng.Sc 
Ketua Poktan      NIP 196410161989031002 

 

Keterangan : *) angka nomor 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana 

 

 


