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KATA PENGANTAR 
 
 

Jagung merupakan komoditas tanaman pangan yang memiliki peranan 

penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Saat ini, jagung tidak 

hanya digunakan sebagai bahan pangan tetapi juga digunakan sebagai bahan 

pakan dan industri bahkan di luar negeri sudah mulai digunakan sebagai 

bahan bakar alternatif (biofuel). Permintaan jagung terus mengalami 

peningkatan berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk, sebagai 

dampak dari peningkatan kebutuhan pangan, konsumsi protein hewani dan 

energi. Sebagian besar dari pemenuhan konsumsi protein hewani masyarakat 

bersumber dari daging ayam. Dalam hal ini jagung merupakan bahan baku 

utama pakan ternak, dan menentukan keberlanjutan produksi daging 

nasional. 

Menyadari fungsi dan peran penting jagung tersebut, maka pemerintah 

berupaya untuk mewujudkan swasembada  jagung melalui peningkatan 

produksi jagung secara berkelanjutan. Pada tahun anggaran 2016 Pemerintah 

menyelenggarakan kegiatan Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida. Melalui 

kegiatan ini produksi jagung ditetapkan meningkat 5% per tahun.  

Strategi utama kegiatan pengembangan Jagung Hibrida antara lain adalah 

melalui peningkatan luas tanam dan peningkatan produktivitas jagung.  

Upaya peningkatan luas tanam antara lain dilakukan melalui pengembangan 

areal tanam baru, pengantian komoditas, dan peningkatan indeks 

pertanaman. Untuk mendukung strategi ini, Pemerintah menyediakan 

bantuan benih dan alat tanam sebagai stimulant. Sedangkan upaya 

peningkatan produktivitas diarahkan di daerah-daerah yang sudah menanam 
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jagung agar terus mencapai produktivitas optimal.  Kegiatan ini antara lain 

dilaksanakan melalui pendampingan dan penyuluhan. 

Dalam upaya mendorong peningkatan produksi jagung, Pemerintah daerah 

diharapkan dapat melalukan sinergi dan memberdayakan semua potensi yang 

dimiliki antara lain dengan memanfaatkan anggaran yang bersumber dari 

APBN, APBD, Swasta dan sebagainya. Pengembangan jagung juga disarankan 

memanfaatkan potensi lahan yang tersedia seperti lahan petani, lahan 

perkebunan, perhutani, ex pertambangan dan sebagainya. Pemerintah 

daerah juga diharapkan dapat mengoptimalkan semua bantuan prasarana 

yang tersedia atau dianggarkan oleh Eselon I lain di lingkup Kementerian 

Pertanian atau dari Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya seperti traktor, 

pompa air dan sebagainya untuk mendorong perluasan tanam jagung. 

Buku PetunjukTeknisPengembangan Jagung Hibrida ini berisi kebijakan, 

strategi dan panduan langkah aksi bagi pemerintah (pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota) bersama stakeholders dalam melaksanakan program 

pengembangan jagung secara sinergis dan berkesinambungan untuk 

bersama-sama mencapai target produksi jagung dan mewujudkan 

swasembada jagung.  Petunjuk teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi 

seluruh pihak yang akan melaksanakan kegiatan ini. Kepada semua pihak 

yang memberikan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan ini, disampaikan 

penghargaan dan ucapan terima kasih.  

        Jakarta,        Februari 2016 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Komoditas jagung mempunyai peran yang sangat strategis, baik dalam 

sistem ketahanan pangan maupun perannya sebagai penggerak roda 

ekonomi nasional. Selain perannya sebagai pangan bagi sebagian 

masyarakat Indonesia, jagung juga berkontribusi terhadap ketersediaan 

protein karena jagung menjadi bahan baku pakan baik ternak maupun 

perikanan. Jagung menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan 

pendorong pertumbuhan industri hilir yang berkontribusi cukup besar 

pada pertumbuhan ekonomi nasional.  

Saat ini jagung tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan dan pakan 

saja, tetapi juga digunakan sebagai bahan baku industri lainnya, seperti 

bahan bakar alternatif (biofuel), polymer dan lain-lain. Permintaan 

jagung baik untuk industri pangan, pakan, dan kebutuhan industri 

lainnya dalam lima tahun ke depan diproyeksikan akan terus meningkat 

seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan juga 

peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. 

Indonesia mempunyai potensi sangat besar dalam meningkatkan 

produksi jagung, baik melalui peningkatan luas tanam maupun 

peningkatan  produktivitas. Lahan yang tersedia untuk budidaya jagung 

sangat luas, persyaratan agroklimat sederhana, teknologi sudah tersedia, 

sehingga prospek keuntungan bagi pembudidayanya cukup besar. 



 

 

2 

 

Peningkatan produksi jagung dalam rangka memenuhi kebutuhan jagung 

dalam negeri telah dilakukan dengan berbagai upaya antara lain melalui: 

(1) Peningkatan produktivitas (penerapan teknologi tepat guna spesifik 

lokasi); (2) Penggunaan varietas unggul bermutu; (3) Pengembangan 

optimasi lahan mendukung produksi; (4) Penerapan PTT; (5) 

Pengamanan produksi dari serangan Organisme Pengganggu Tanaman 

(OPT) dan Dampak perubahan iklim (DPI); (6) Penanganan pasca panen; 

(7) Dukungan penelitian dan penyuluhan, dan (8) Menjalin kemitraan 

dengan stakeholders untuk penguatan modal, bantuan sarana produksi, 

penanganan pasca panen, dan pemasaran hasil.  

Untuk memenuhi kebutuhan jagung dalam negeri yang terus meningkat, 

pemerintah telah menetapkan sasaran produksi jagung tahun 2016 

sebesar 24.000.000 ton pipilan kering (PK), dengan rincian per provinsi 

seperti pada Lampiran 1. Bila dibandingkan dengan pencapaian produksi 

jagung tahun 2015 (ARAM II) sebesar 19.833.289 ton pipilan kering (PK), 

terdapat peningkatan sebanyak 4,17 juta ton. 

Menyikapi hal ini, diperlukan upaya peningkatan produksi dan 

produktivitas, yang dituangkan dalam kegiatan Gerakan Pengembangan 

Jagung Hibrida. Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida merupakan 

upaya untuk meningkatkan produksi jagung yang difokuskan melalui 

penggunaan benih unggul/hibrida melalui pendekatan Perluasan Areal 

Tanam (PAT) dan atau Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP),dan atau 

penggantian komoditas serta dukungan pendampingan dan 

pengawalanuntuk meningkatkan produktivitasnya. Kegiatan Gerakan 

Pengembangan Jagung Hibrida, petani diharapkan mampu menerapkan 
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sistem budidaya jagung sesuai dengan ilmu yang diperoleh saat 

mendapat bantuan kegiatan SL-PTT dan GP-PTT, di mana petani mampu 

menganalisis, menyimpulkan dan menerapkan (melakukan/mengalami 

kembali), menghadapi dan memecahkan masalah-masalah terutama 

dalam hal teknik budidaya secara spesifik lokasi.   

Sehubungan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan kegiatan Gerakan 

Pengembangan Jagung Hibridatahun 2016 dapat mencapai sasaran yang 

diharapkan maka disusun Petunjuk Teknis Gerakan Pengembangan 

Jagung Hibrida sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan. 

Mengingat tingginya keberagaman kondisi dan kemampuan adopsi 

inovasi di masing-masing daerah, maka Petunjuk teknis ini dapat 

dijabarkan lebih lanjut oleh dinas pertanian provinsi dalam bentuk 

Petunjuk Pelaksanaan sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan tepat 

waktu dan tepat sasaran dan menghindari penafsiran yang berbeda atas 

isi Petunjuk teknis ini. Sedangkan dinas pertanian kabupaten/kota 

diharapkan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan lapangan 

menyesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi. Petunjuk teknis lapangan 

merupakan panduan operasional lebih rinci disesuaikan dengan 

kebutuhan di lapangan.   
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B. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 

a. Menyediakan acuan pelaksanaan Gerakan Pengembangan Jagung 

Hibrida bagi provinsi dan kabupaten/kota, dalam rangka 

mendukung peningkatan produksi jagung tahun 2016. 

b. Meningkatkan produktivitas, luas tanam dan produksi jagung di 

daerah pelaksana Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida menuju 

swasembada berkelanjutan. 

2. Sasaran  

a. Tersedianya acuan pelaksanaan Gerakan Pengembangan Jagung 

Hibrida melalui pendekatan Perluasan Areal Tanam (PAT) dan atau 

Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) dan/atau 

penggantian/pergiliran komoditasbagi provinsi dan 

kabupaten/kota, dalam rangka mendukung peningkatan produksi 

jagung tahun 2016. 

b. Meningkatnya luas tanam jagung hibrida melalui pelaksanaan 

Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida. 
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C. Pengertian-Pengertian dalam Gerakan Pengembangan Jagung 

Hibrida 

1. Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida adalah kegiatan peningkatan 

produksi dan produktivitas jagung yang difokuskan melalui 

penggunaan benih unggul/hibrida melalui pendekatan Perluasan Areal 

Tanam (PAT) dan atau melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) 

dan atau penggantian/pergiliran komoditas. 

2. Kelompoktani adalah sejumlah petani yang tergabung dalam satu 

hamparan/wilayah yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan 

untuk meningkatkan usaha agribisnis dan memudahkan pengelolaan 

dalam proses distribusi, baik itu benih, pestisida, sarana produksi dan 

lain-lain.  

3. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) adalah rencana kerja usahatani dari 

kelompoktani untuk satu periode musim tanam yang disusun melalui 

musyawarah dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani 

sehamparan wilayah kelompoktani yang memuat uraian kebutuhan 

saprodi yang meliputi: jenis, volume, harga satuan dan jumlah 

uangyang diajukan untuk pembelian saprodi sesuai kebutuhan di 

lapangan (spesifik lokasi) dan atau pengeluaran lainnya (pertemuan 

kelompok tani) dan lainnya.  

4. Pemandu Lapangan (PL) adalah Penyuluh Pertanian, Pengamat 

Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Pengawas Benih Tanaman 

(PBT) yang telah mengikuti pelatihan SL-PTT dan berperan sebagai 
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pendamping dan pengawal pelaksanaan Gerakan Pengembangan 

Jagung Hibrida. 

5. Pengawalan dan pendampingan oleh petugas dinas adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian Provinsi dan 

Kabupaten/Kota termasuk Penyuluh, POPT, PBT, Mantri Tani dan atau 

petugas lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan dalam 

melakukan pengawalan dan pendampingan, guna lebih 

mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengembangan 

Jagung Hibrida. 

6. Pengawalan dan pendampingan oleh Aparat adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh TNI-AD beserta jajarannya (Babinsa), Camat, Kades 

dan atau petugas lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan dalam 

melakukan pengawalan dan pendampingan, guna lebih 

mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengembangan 

Jagung Hibrida. 

7. Pengawalan dan pendampingan oleh Penelitiadalah kegiatan yang 

dilakukan oleh peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 

didukung oleh peneliti UK/UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian 

gunameningkatkan pemahaman dan akselerasi adopsi PTT dengan 

menjadi narasumber pada pelatihan, penyebaran informasi, 

melakukan uji adaptasi varietas unggul baru, demplot, dan supervisi 

penerapan teknologi. 

8. Pengawalan dan pendampingan oleh Penyuluh adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh Penyuluh guna meningkatkan penerapan teknologi 
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spesifik lokasi sesuai rekomendasi BPTP dan secara berkala hadir di 

lokasi Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida dalam rangka 

pemberdayaan kelompoktani sekaligus memberikan bimbingan kepada 

kelompok dalam penerapan teknologi. Penyuluh diharapkan hadir 

pada setiap pertemuan kelompoktani di lapangan.  

9. Pengawalan dan pendampingan oleh POPT(Pengawas Organisme 

Pengganggu Tanaman) adalahkegiatan pendampingan oleh Pengawas 

OPT dalam rangka pengendalian hama terpadu(PHT). 

10. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, 

kotoran hewan dan/atau bagian hewan/atau limbah organik lainnya 

yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat 

diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat 

untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta 

memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 

11. Benih Varietas Unggul Bersertifikat adalah benih bina yang telah 

disertifikasi. 

12. Swadaya adalah semua upaya yang dilakukan petani dengan sumber 

pembiayaan yang berasal dari modal petani sendiri. 
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II. TANTANGAN PRODUKSI JAGUNG 

     TAHUN 2016-2019 

 

A.    Trend Kebutuhan Jagung 2016-2019 

Komoditas jagung mempunyai peran yang sangat strategis, baik dalam 

sistem ketahanan pangan maupun sebagai penggerak roda ekonomi 

nasional. Permintaan jagung baik untuk industri pangan, pakan, dan 

kebutuhan industri lainnya dalam lima tahun ke depan diproyeksikan akan 

terus meningkat seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, di 

mana menurut BPS laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun 

sebesar 1,49 persen atau populasi diproyeksikan akan bertambah sekitar 

3,5 juta jiwa setiap tahunnya. Selain itu, peningkatan kebutuhan jagung 

juga didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat yang berdampak 

pada peningkatan daya beli terutama untuk pemenuhan kebutuhan akan 

daging ayam. 

Menurut Pusat Data dan Informasi Pertanian kebutuhan jagung di 

Indonesia untuk pemenuhan konsumsi (dan industri) sebesar 15,75 juta 

ton. Kebutuhan jagung untuk konsumsi langsung sebesar 1,56 

kg/kapita/tahun (Susenas, 2013), dan berdasarkan data proyeksi jumlah 

penduduk Indonesia 2010-2035 BAPPENAS pada tahun 2016 jumlah 

penduduk Indonesia sebesar 259.268.079 jiwa (asumsi pertumbuhan 

penduduk sebesar 1,49 persen per tahun), sehingga total kebutuhan 

jagung untuk konsumsi langsung adalah 404.458 ton per tahun.  

Trend penganekaragaman produk pangan olahan berbasis jagung terus 

mengalami peningkatan. Pati jagung merupakan bahan baku utama dalam 
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beberapa industri makanan. Dalam industri pangan, jagung juga digunakan 

sebagai bahan baku untuk industri pati jagung/corn starch, industri tepung 

jagung, industri minyak goreng, industri fermentasi, industri polimerasi, 

industri pati termodifikasi, dan industri pemanis/sweetener. Diperkirakan, di 

masa mendatang permintaan produk-produk pangan olahan jagung akan 

terus meningkat seiring dengan perbaikan gaya hidup. 

Sebagai bahan pakan, jagung merupakan bahan baku utama dengan porsi 

mencapai 51 persen. Pertumbuhan industri pabrik pakan terus tumbuh 

dengan pesat dengan rata-rata pertumbuhan 10 persen per tahun dan akan 

terus bertambah karena semua populasi ternak akan terus bertumbuh dan 

ragamnya juga bertambah. Konsumsi unggas dan produk unggas akan 

terus meningkat mengikuti pertambahan penduduk dan daya beli 

masyarakat yang semakin tinggi. Dalam lima tahun terakhir ini, 

pertumbuhan permintaan/konsumsi daging ayam dan telur terus meningkat 

hingga mencapai 12,5 % per tahun. Pada tahun 2016 total kebutuhan 

jagung untuk bahan baku industri pabrik pakan diproyeksikan sebesar 8,50 

juta ton.  

Melihat trend pertumbuhan ini, maka diperkirakan dalam lima tahun ke 

depan permintaan daging dan telur akan menjadi dua kali lipat dari 

kebutuhan sekarang. Konsekwensi dari pertumbuhan tersebut maka 

diperkirakan dalam lima tahun kedepan kebutuhan jagung untuk industri 

pakan ternak saja akan mencapai dua kali lipat dari kebutuhan jagung saat 

ini yaitu mencapai17 juta ton. 

Selain oleh industri, pakan ternak juga diproduksi oleh peternak lokal yang 

melakukan pencampuran sendiri (self mixing). Kebutuhan jagung untuk 
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bahan baku pakan peternak lokal/sebesar 7,68 juta ton per tahun. 

Sehingga jika dijumlahkan maka total kebutuhan jagung untuk bahan baku 

pakan sebesar 16,18 juta ton per tahun. Berdasarkan analisis tersebut di 

atas, maka diperkirakan total kebutuhan jagung pada tahun 2016 mencapai 

21,4 juta ton. 

Persoalan penyediaan jagung juga terkendala dengan pola pertanaman 

jagung di Indonesia. Produksi jagung terutama tersebar di 17 provinsi 

sedangkan pasar jagung utama berada di pulau Jawa. Sebagian besar 

daerah produksi jagung ini masih belum memilki prasarana transportasi 

yang baik sehingga arus jagung dari daerah produksi menuju daerah 

pemasaran terkendala. Demikian pula, pertanaman jagung terutama masih 

dilakukan di lahan kering tadah hujan sehingga puncak produksi terjadi 

pada bulan-bulan Februari-April (60%). Padahal, kebutuhan industri relatif 

merata sepanjang tahun. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan 

penyediaan jagung untuk industri, dan menyebabkan sebagian industri 

terpaksa melakukan impor. Tahun 2014 impor jagung untuk industri pakan 

telah mencapai 3,16 juta ton meningkat 1,7 juta ton tahun 2013.  Pada 

tahun 2015, impor jagung diperkirakan akan mencapai 3,5 juta ton atau 

mengisi sekitar 43% kebutuhan jagung untuk industri pakan ternak 

nasional. 

Kondisi seperti diuraikan diatas perlu diantisipasi agar tidak terjadi krisis 

jagung. Jika mengacu pada kondisi saat ini pertumbuhan produksi jagung 

rata-rata satu tahun hanya mencapai 5% per tahun. Sehingga jika tidak 

ada upaya khusus untuk meningkatkan produksi jagung maka defisit 
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(impor) jagung akan semakin meningkat. Kondisi ini tentunya akan 

mengganggu stabilitas ketahanan pangan nasional. 

B. Sasaran Produksi Jagung 2016-2019 

Menyikapi trend peningkatan kebutuhan jagung tersebut, maka Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan menetapkan sasaran produksi jagung untuk 

tahun 2016-2019 (Tabel 1). Dalam hal ini sasaran produksi tahun 2016 

ditetapkan sebesar 24 juta ton. Untuk tahun selanjutnya (2016-2019) 

sasaran produksi ditetapkan meningkat sebesar 4-5% persen per tahun.  

Tabel 1. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas 
dan Produksi Jagung Periode 2016-2019 
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C. Sasaran Neraca Produksi Jagung 2016 

Dengan penetapan sasaran produksi jagung sebagaimana dijelaskan diatas, 

diharapkan neraca produksi dan kebutuhan jagung semakin proporsional 

yaitu dalam hal ini terjadinya defisit yang lebih kecil. Rancangan neraca 

produksi dan kebutuhan jagung nasional pada tahun 2016dapat dijelaskan 

sebagaimana tercantum padaTabel2di bawah ini.  
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Tabel 2. Neraca Produksi Terhadap Kebutuhan Jagung 

       Tahun 2016 

 

 
Keterangan: 

1. Produksi tahun 2016 merupakan sasaran produksi jagung (Ditjen Tanaman 
Pangan). 

2. Kebutuhan terdiri dari: Konsumsi langsung RT 1,56 kg/kap/th (Susenas 
2014 triwulan I), kebutuhan jagung untuk pakan sebesar 8,50 juta ton 
(Perkiraan kebutuhan jagung tahun 2016 Ditjen Peternakan dan Keswan, 
kebutuhan benih sebesar 20 kg/ha dari luas tanam 4,80 juta ha, 
kebutuhan industri didekati dari kebutuhan industri hasil survey Pusdatin 
sebesar 19,8% dari produksi dan kebutuhan pakan lokal sebesar 32% 
(Hasil suvey Pusdatin). 

3. Kehilangan hasil sebesar 5% (NBM) dari produksi. 
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III. STRATEGI  DAN UPAYA PENINGKATAN 

PRODUKSI JAGUNG 

 

A.  Kendala, Masalah, dan Peluang Peningkatan Produksi Jagung 

Upaya peningkatan produksi jagung diarahkan untuk mencapai 

swasembada jagung secara bekelanjutan. Namun demikian masih terdapat 

sejumlah kendala dan masalah yang perlu diselesaikan. Kendala dan 

masalah tersebut adalah belum teradopsinya sistem Pengelolaan Tanaman 

Terpadu (PTT) secara penuh dan utuh di kalangan petani jagung.  

Beberapa masalah tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Penggunaan Benih Unggul 

Penggunaan benih unggul merupakan kunci utama untuk peningkatan 

produktivitas jagung. Dalam kaitan ini pemerintah mendorong 

penggunaan benih jagung hibrida unggul karena memiliki tingkat 

produktivitas yang tinggi. Sampai saat ini tingkat penggunaan benih 

jagung hibrida masih rendah yaitu baru sekitar 56% dari total 

pertanaman. Tingkat penggunaan benih unggul yang masih rendah ini 

antara lain disebabkan harga benih jagung hibrida relatif tinggi 

sehingga tidak terjangkau oleh sebagaian besar petani. Selain masalah 

harga, distribusi benih unggul jagung hibrida yang belum meluas juga 

menjadi kendala bagi petani untuk menanam jagung varietas unggul. 

2. Pemupukan Berimbang 

Penerapan penggunaan pupuk berimbang juga belum sepenuhnya 

diterapkan oleh petani. Saat ini sebagian besar petani belum 

menerapkan prinsip pemupukan sesuai rekomendasi sehingga 
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produktivitas tidak sesuai potensi. Sejumlah kendala masih dihadapi 

oleh petani jagung dalam kaitan dengan keterbatasan modal dan 

ketersediaan pupuk tepat waktu dan tepat jumlah. Terkait dengan 

permodalan, sebagian besar petani jagung masih menggunakan modal 

sendiri tanpa dukungan dari perbankan atau lembaga permodalan 

lainnya. Akibatnya, petani memupuk sesuai dengan kemampuan 

keuangannya. Sementara itu, di sejumlah daerah distribusi pupuk juga 

masih belum lancar sehingga sering terjadi pupuk tidak tersedia pada 

saat diperlukan. Kondisi diatas menyebabkan produktivitas jagung di 

tingkat petani masih rendah. 

3. Pasca Panen 

Penanganan pasca panen sangat diperlukan mengingat hasil panen 

jagung mudah rusak jika tidak mendapat perlakuan pasca panen yang 

tepat. Sembilan jam setelah panen, jagung harus dikeringkan sampai 

kadar air mencapai 14-15%. Hal ini dilakukan agar jagung tidak terkena 

jamur dan aflatoxin. Kandungan aflatoxin yang tinggi bisa menyebabkan 

keracunan pada unggas yang memakannya.   

Sampai saat ini mayoritas petani belum melakukan penanganan pasca 

panen dengan baik dan benar. Setelah pemanenan, petani umumnya 

hanya mengeringkan hasil panennya di bawah sinar matahari.  

Pengeringan dengan cara ini sebenarnya bisa menurunkan kadar air 

namun sulit untuk mencapai kadar air optimal (15%). Selain itu, jika 

panen dilakukan pada musim hujan pengeringan akan terkendala oleh 

cuaca yang kurang baik (mendung, hujan, dan lain - lain). 
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Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya pengeringan dilakukan secara 

mekanis dengan menggunakan alat pengering (dryer). Namun 

ketersediaan dryer baik yang disediakan pemerintah maupun swasta 

masih sangat terbatas. Akibatnya kualitas jagung petani jarang 

mencapai tingkat terbaik (premium). Pengolahan pasca panen yang 

tidak maksimal ini juga menyebabkan susut hasil akibat kerusakan 

jagung.  

B. Strategi Peningkatan Produksi Jagung Secara Berkelanjutan

1. Peningkatan Produktivitas 

Peningkatan produktivitas dilakukan melalui upaya penerapan 

pengelolaan tanaman terpadu (PTT) dengan komponen utama meliputi 

pemakaian benih varietas unggul bermutu seperti penggunaan jagung 

hibrida, peningkatan populasi dengan pengaturan jarak tanam 75 cm x 

20 cm atau 70 cm x 20 cm, satu biji per lubang atau 75 cm x 40 cm 

atau 70 cm x 40 cm, dua biji per lubang, pemupukan berimbang dan 

pemakaian pupuk organik, pupuk bio-hayati, pengapuran pada tanah 

masamdan pengelolaan pengairan. Selain itu, untuk memastikan PTT 

diterapkan maka dilakukan pengawalan, pendampingan agar jika ada 

masalah di lapangan dapat ditangani lebih dini. Strategi peningkatan 

produktivitas terutama dilaksanakan di wilayah yang sudah tidak 

memungkinkan dilakukan perluasan areal tanam, sehingga dengan 

penerapan teknologi spesifik lokasi produktivitas tanaman diharapkan 

masih dapat ditingkatkan.   
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Upaya peningkatan produktivitas juga dilakukan dengan upaya 

pengamanan produksi yaitu dengan mengurangi dampak perubahan 

iklim seperti kebanjiran dan kekeringan serta pengendalian organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT). 

2. Peningkatan Luas Tanam 

Peningkatan luas tanam dilakukan melalui upaya perluasan areal 

tanam baru di lahan bukaan baru atau di lahan-lahan eks peremajaan 

perkebunan, perhutani, dan lain-lain, atau di daerah yang selama ini 

belum pernah menanam jagung. Strategi peningkatan luas tanam juga 

bisa dilakukan melalui penggantian/pergiliran komoditas dari selain 

jagung menjadi jagung. 

Perluasan areal tanam juga dapat dilakukan di daerah eks 

pengembangan/perbaikan irigasi (seperti RJIT, JITUT, JIDES dan Tata 

Air Mikro) karena dengan perbaikan irigasi akan dimungkinkan 

ketersediaan air di musim kemarau yang cukup untuk fase awal 

pertanaman jagung.  Demikian pula, kawasan yang menerima program 

pengembangan irigasi air tanah (pompanisasi) juga sesuai untuk 

program peningkatan indeks pertanaman. 

3. Peningkatan Indeks Pertanaman  

Perluasan areal pertanaman jagung juga dilakukan melalui peningkatan 

indeks pertanaman yaitu di daerah yang sudah dibudidayakan namun 

belum optimal, misalnya baru dua/satu kali tanam pada lahan sawah 

atau lahan kering/tadah hujan setelah padi, bergantung pada 
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ketersediaan dan kecukupan air sehingga bisa diperoleh pola tanam 

padi-padi-jagung atau padi-jagung.  

Peningkatan indeks pertanaman juga dapat dilakukan dengan 

pengaturan pola tanam di lahan kering yang sebelumnya ditanami 

jagung satu kali menjadi dua kali. 

4. Penurunan Susut Hasil 

Penurunan susut hasil khususnya akibat kehilangan pada waktu panen 

dilakukan dengan upaya panen yang tepat yaitu antara lain dengan 

menetapkan umur panen yang cukup yaitu sekitar umur panen 120 

hari. Selain itu, juga diterapkan penggunaan alat panen dan alat 

pemipil yang baik untuk menghindari kehilangan dan kerusakan pipilan 

seperti patah, pecah, dan sebagainya. 

5. Mempertahankan Kualitas 

Peningkatan produksi jagung juga diupayakan dengan 

mempertahankan mutu produk sehingga memenuhi spesifikasi yang 

diinginkan pasar. Dalam kaitan ini budidaya jagung harus diikuti 

dengan pasca panen yang tepat yaitu khususnya pengeringan dan 

penyimpanan untuk mencegah tumbuhnya jamur yang menghasilkan 

aflatoxin.   
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6. Penguatan Manajemen Kawasan 

Agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana, diperlukan 

penyempurnaan manajemen yang telah ada. Gerakan Pengembangan 

Jagung Hibrida perlu dikoordinasikan dalam satu manajemen, 

khususnya terkait dengan penyediaan input, penyediaan sarana alat 

dan mesin pertanian, pengelolaan pasca panen dan pemasaran. 

Diharapkan, dengan manajemen yang terpadu dan terkoordinasi ini 

akan diperoleh peningkatan produksi tanaman pangan sesuai dengan 

yang diharapkan dan pada akhirnya dapat mendukung pencapaian 

sasaran produksi tahun 2016. 
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C. Skenario Pencapaian Sasaran Produksi Jagung 2016 

Guna mencapai sasaran produksi tahun 2016 sebesar 24 juta ton, 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menyusun skenario 

pencapaian produksi sebagai mana dijelaskan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Skenario Pencapaian Sasaran Produksi Jagung 

                        Tahun 2016 
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IV.  LOKASI DAN KRITERIA 

A.  Lokasi Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida 

1. Kriteria Lokasi Kegiatan 

Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida dilaksanakan melalui perluasan 

areal tanam baru dan/atau peningkatan Indeks Pertanaman 

(peningkatan IP) dan/atau penggantian/pergiliran komoditas. Lokasi 

lahan diupayakan berada dalam satu hamparan yang memenuhi skala 

ekonomis. Upaya Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida dapat 

dilakukan melalui langkah sebagai berikut: 

a. Pembukaan daerah/areal pertanian baru.  Upaya ini dapat dilakukan 

pada daerah-daerah yang sebelumnya bukan daerah pertanian yang 

selanjutnya menjadi areal/kawasan pertanian.  Misalnya: 

• Pembukaan kawasan HPK menjadi kawasan pertanian baru. 

• Kawasan Hutan milik Perum Perhutani atau PT Inhutani yang 

sedang dilakukan panen atau peremajaan tanaman sehingga bisa 

dilakukan penanaman dengan sistem tumpang sari dan diserahkan 

pemanfaatannya kepada petani/LMDH. 

• Kawasan perkebunan (BUMN/Swasta) yang sedang dilakukan 

peremajaan tanaman sehingga bisa dilakukan penanaman dengan 

sistem tumpang sari. 

• Kawasan UPT Transmigrasi yang belum diserahkan kepada petani. 
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• Tanah adat/tanah ulayat, tanah pemerintah, tanah swasta dan 

sejenisnya yang sedang tidak dimanfaatkan untuk pertanaman. 

• Kawasan HGU yang belum dimanfaatkan untuk pertanaman 

komoditas utama. 

b. Peningkatan indeks pertanaman pada daerah yang biasanya tidak ada 

pertanaman jagung menjadi satu kali tanam jagung, dari satu kali 

pertanaman jagung menjadi dua kali pertanaman jagung, dari dua kali 

pertanaman jagung menjadi tiga kali pertanaman jagung, pada lahan 

kering maupun lahan sawah atau lahan lainnya.  

c. Pertanaman jagung dengan pola tumpang sari dengan komoditas 

lainnya. 

d. Penggantian/pergiliran komoditas di lahan yang sebelumnya ditanami 

selain jagung. 

2. Kriteria Status Lahan 

Status lahan yang akan digunakan untuk kegiatan Gerakan 

Pengembangan Jagung Hibrida menyesuaikan dengan situasi dan 

kondisi spesifik lokasi.  Untuk kegiatan Gerakan Pengembangan Jagung 

Hibrida, petani bisa menggunakan lahan hak milik, lahan sewa, lahan 

pinjam pakai milik perorangan/BUMN/Swasta, lahan garapan, lahan 

sewa bagi hasil, dan sebagainya.    
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B. Pelaksana Kegiatan dan Komponen Bantuan 

Penerima manfaat atau penerima bantuan sarana produksi berupa benih 

jagung hibrida dan alat tanam, dalam rangka Gerakan Pengembangan 

Jagung Hibrida dengan mengacu pada PMK 168/PMK.05/2015 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara dan Lembaga. Lokasi Areal Gerakan Pengembangan Jagung 

Hibrida Tahun 2016 per provinsi dan per kabupaten/kota tersaji pada 

Lampiran 2 dan 3. 

1. Pelaksanaan Kegiatan dan Kriteria Penerima Bantuan. 

a) Pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida 

mengacu pada PMK 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian dan 

Lembaga, Peraturan Menteri Pertanian No 

62/Permentan/RC.130/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 

tentang Petunjuk Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan 

Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2016, 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Program dan Mekanisme 

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan tahun anggaran 2013 no 

13/KPA/SK.310/C/1/2016 tanggal 4 Januari 2016, dan peraturan 

perundangan lainnya. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa 

penerima bantuan terdiri dari Kelompok Masyarakat (Kelompok 

tani, Gabungan Kelompok Tani, LMDH, Koperasi dan lain-lain), 

Lembaga Pemerintah (TNI, Sekolah, Perguruan Tinggi dan lain-
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lain) dan Lembaga Non Pemerintah (BUMN/BUMD, Pesantren, 

Gereja dan lain-lain), yang bersedia melakukan perluasan areal 

tanam, peningkatan indeks pertanaman dan/atau penanaman 

jagung hibrida pada periode tahun anggaran 2016 dan bersedia 

menerapkan teknologi budi daya sesuai anjuran atau memenuhi 

kaidah-kaidah dalam Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). 

b) Jika penerima adalah kelompok masyarakat atau lembaga non 

pemerintah, maka harus masih aktif dan mempunyai 

kepengurusan yang lengkap yaitu minimal ada Ketua, Sekretaris 

dan Bendahara. 

c) Menyusun Rencana dan Usulan Kegiatan (RUK). Contoh RUK 

sebagaimana terlihat dalam Lampiran 8. 

d) Bersedia menambah biaya pembelian sarana produksi dan 

pendukung lainnya. 

e) Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Gerakan 

Pengembangan Jagung Hibrida. 

2. Komponen Bantuan 

a. Komponen bantuan sarana produksi untuk mendukung kegiatan 

Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida terdiri dari benih jagung 

hibrida 15 kg per ha dan alat tanam(jenis dan jumlah/rasio per 

hektaralat tanam disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi). 
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b. Jika penanaman dilakukan di lahan hutan atau tumpang sari 

dengan tanaman lainnya maka jumlah bantuan disesuaikan 

dengan rasio tanaman jagung terhadap tanaman lainnya. 
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V.  MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

A.  Prosedur Pelaksanaan Kegiatan oleh Petani dan Kelompok 

Masyarakat  

1. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (KCD/PPL) melakukan identifikasi 

Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), kebutuhan/pilihan nama 

varietas yang diinginkan petani atau yang sesuai kondisi spesifik 

lokasi, dan rencana jadwal tanam dengan memperhatikan kondisi 

spesifik lokasi. CPCL harus sesuai dengan format BPS yaitu setidaknya 

memuat kode desa/kelurahan, sesuai pada Lampiran 4. 

2. CPCL menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Sama (RKS) dan 

Proses Pengadaan Bantuan.  

3. CPCL ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA Dinas 

Kabupaten/Kota bagi Satker Mandiri (TP) Kabupaten/Kota. Sedangkan 

bagi Satker di Provinsi (TP Provinsi), CPCL ditetapkan oleh PPK dan 

disahkan oleh KPA Satker Dinas Provinsi. Contoh Surat Keputusan 

Penetapan CPCL kelompok tani penerima bantuan Gerakan 

Pengembangan Jagung Hibrida Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat 

pada Lampiran 5 dan contoh lampirannya dapat dilihat pada Lampiran 

6. 
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B. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan oleh Lembaga 

Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah. 

1. Lembaga mengusulkan rencana usulan kegiatan meliputi calon 

lahan dan calon petani/CPCL (Dinas Pertanian Provinsi atau Dinas 

Pertanian Kabupaten/Kota sesuai dengan Satker). 

2. CPCL diverifikasi dan ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA 

Dinas Kabupaten/Kota bagi Satker Mandiri (TP) Kabupaten/Kota. 

Sedangkan bagi Satker di Provinsi (TP Provinsi), CPCL ditetapkan oleh 

PPK dan disahkan oleh KPA Satker Dinas Provinsi. Contoh Surat 

Keputusan Penetapan CPCL kelompok tani penerima bantuan Gerakan 

Pengembangan Jagung Hibrida Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat 

pada Lampiran 5 dan contoh lampirannya dapat dilihat pada Lampiran 

6. 

3. Bantuan benih dan alat tanam diadakan oleh PPK dan diserahkan 

melalui Pimpinan Lembaga untuk selanjutnya dimanfaatkan atau 

diserahkan kepada mitra sesuai CPCL. 

C. Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Saprodi untuk Gerakan   
Pengembangan Jagung Hibrida 

1. Bantuan sarana produksi berupa benih dan alat tanam diberikan 

kepada penerima dalam bentuk barang dan/atau uang. Volume, 

jenis/varietas bantuan saprodi disesuaikan dengan kebutuhan spesifik 

lokasi selama tidak melebihi pagu anggaran. Kebutuhan spesifik lokasi 

dinyatakan dalam RUK. RUK setidaknya mencantumkan kebutuhan 

bantuan saprodi dan jadwal tanam 
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2. Pengadaan bantuan sarana produksi untuk kegiatan Gerakan 

Pengembangan Jagung Hibrida dilaksanakan Satuan Kerja Dinas 

Pertanian Propinsi, atau Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 

(sesuai DIPA/POK) dengan mengacu pada Peraturan  Presiden No. 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta 

perubahannya  yaitu Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 tentang  

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PMK 168/PMK.05/2015 tentang 

Mekanisme pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada 

Kementerian Negara dan Lembaga serta peraturan perundangan 

lainnya 

3. Benih varietas jagung hibrida yang diadakan, disesuaikan dengan 

kondisi spesifik lokasi, memiliki potensi hasil minimal 10 ton per hektar 

(pipilan kering), dan tahan/agak tahan/toleran penyakit bulai. Contoh 

varietas yang memenuhi kriteria teknis terlampir di Lampiran 13. 

4. Bantuan sarana produksi disalurkan sampai ke titik bagi (kelompok 

tani) atau lokasi lembaga pelaksana.  

5. Penyaluran bantuan sarana produksi disesuaikan dengan jadwal 

tanam. 

6. Bantuan sarana produksi mencantumkan tulisan ”BANTUAN 

PEMERINTAH KEGIATAN PENGEMBANGAN JAGUNG HIBRIDA TAHUN 

2016, TIDAK DIPERJUALBELIKAN” 
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VI.  PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

A. Pembinaan 

Kegiatan pembinaan meliputi pemberian arahan teknis, arahan 

penyelesaian masalah, pengawalan dan pendampingan pelaksanaan 

kegiatan. Pelaksanaan pembinaan dilaksanakan sebagai berikut:  

 Pembinaan di tingkat nasional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Tanaman Pangan. 

 Pembinaan di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian 

Provinsi. 

 Pembinaan di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas 

Pertanian Kabupaten/Kota. 

B. Monitoring dan Evaluasi 

Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi pemantauan lapangan, 

identifikasi masalah selama pelaksanaan kegiatan, analisis dampak 

kegiatan dan sebagainya. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sebagai 

berikut: 

 Monitoring dan Evaluasi di tingkat nasional dilaksanakan oleh 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 

 Monitoring dan Evaluasi di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas 

Pertanian Provinsi. 

 Monitoring dan Evaluasi di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh 

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. 
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C. Pelaporan 

Pelaporan kegiatan meliputi realisasi seluruh tahapan pelaksanaan 

kegiatan seperti realisasi pengadaan saprodi, realisasi tanam, realisasi 

panen dan realisasi serapan anggaran. Pelaporan dilakukan secara 

berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:  

 Minggu pertama setiap bulan dinas pertanian kabupaten/kota 

menyampaikan laporan realisasi kegiatan bulan sebelumnya ke dinas 

pertanian provinsi.  

 Minggu kedua dinas pertanian provinsi melakukan kompilasi laporan 

dari dinas pertanian kabupaten/kota sebagai laporan realisasi kegiatan 

tingkat provinsi dan menyampaikan ke Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan Cq. Direktorat Serealia. Contoh format laporan dapat dilihat 

pada Lampiran 9, 10, dan 11. 

D. Pendampingan dan Pengawalan 

Pendampingan dan pengawalan dilakukan oleh Petugas Dinas Provinsi 

dan Kabupaten/Kota melibatkan Penyuluh/PPL, POPT, PBT, KCD, Mantri 

Tani, Aparat (TNI-AD beserta jajarannya/BABINSA), Camat dan Kades 

atau lainnya atau petugas lain sesuai kebutuhan spesifik lokasi. 

Pengawalan Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida dilakukan BPTP. 

Hal-hal yang lebih teknis dan operasional di lapangan agar Dinas 

Pertanian Provinsi menjabarkan Petunjuk Teknis menjadi Petunjuk 

Pelaksanaan (JUKLAK) Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida. 

Selanjutnya Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menguraikan atau 

menjabarkan menjadi lebih rinci sesuai kondisi spesifik lokasi.
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VII. PENUTUP 

 

Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida Tahun 

Anggaran 2016 dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis ini.   
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. 

Sasaran Indikatif Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan 
Produksi Jagung Tahun 2016 
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Lampiran 2. 

Rekapitulasi Areal Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida 
 Tahun 2016 

 

 



 

 

35 

 

Lampiran 3. 

Lokasi Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida Tahun 2016 
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DATA CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CP/CL) 
PELAKSANA KEGIATAN GERAKAN PENGEMBANGAN JAGUNG HIBRIDA TA. 2016 

 
Kabupaten : 
Kegiatan : 
Komoditas : 

 

 
 
Disahkan, Tgl…Bln…Tahun 2016 

KPA Dinas Pertanian Kabupaten……. 

 

Nama……………….. 

NIP………………..... 

Ditetapkan, Tgl…Bln…Tahun 2016 

PPK Dinas Pertanian Kabupaten……. 

 

Nama……………….. 

NIP………………..... 
 

Lampiran 4 



 

 

 
SURAT KEPUTUSAN 

PPK DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA........ 
NOMOR : .............................................2016 

TENTANG 

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN SAPRODI 
GERAKAN PENGEMBANGAN JAGUNG HIBRIDA 

TAHUN ANGGARAN 2016 
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 

 

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 jagung tahun 2016 

difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui 

penerapan teknologi dalam Gerakan 
Pengembangan Jagung Hibrida. 

c.  Bahwa pelaksanaan Gerakan Pengembangan 
Jagung Hibrida untuk peningkatan produksi, 

produktivitas dan pendapatan petani perlu 
ditetapkan kelompoktani penerima Bansos Gerakan 

Pengembangan Jagung Hibrida tahun 2016. 

d.  Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b 
dan c perlu ditetapkan Kelompoktani Penerima 

Bantuan Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida 
Tahun Anggaran 2016. 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor .............. Tahun ............. 
tentang ................; 

2.  Surat Keputusan .......... Nomor .............. Tahun 
............. tentang ................; 

3.  Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Nomor 

.............. Tahun ............. tentang ................; 
4.  dst 

Lampiran 5 
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Memperhatikan  :  1.  DIPA Dinas Pertanian Kabupaten / Kota Nomor 

.............. Tanggal  ............. Bulan ................ 
Tahun ............ 

2.  Petunjuk Teknis Gerakan Pengembangan Jagung 

Hibrida Tahun 2016.  
 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan  : 

PERTAMA  :  Penetapan Kelompok tani penerima  bantuan 
Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida  tahun 

anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan ini.  

KEDUA  :  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 : ................................ 

PPK Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 
 

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

Tembusan : 

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI di 
Jakarta 

2. Bupati / Walikota di .............. 
3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi di ................ 

4. dst. 

 
Catatan: Untuk Satker di Provinsi, agar SK menyesuaikan.
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Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota Penetapan Kelompoktani 

Penerima Bantuan Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida Tahun 2016 
 
 

 
 
Disahkan, Tgl…Bln…Tahun 2016 

KPA Dinas Pertanian Kabupaten……. 

 

Nama……………….. 

NIP………………..... 

Ditetapkan, Tgl…Bln…Tahun 2016 

PPK Dinas Pertanian Kabupaten……. 

 

Nama……………….. 

NIP………………..... 
 

Catatan: Untuk Satker di Provinsi, agar SK menyesuaikan. 
 

Lampiran 6. 
4piran  

45 



 

 

Lampiran 7 
 

 
 

Rencana Usulan Kegiatan (RUK) 
Pelaksana Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida Tahun 2016 

 
Nama Kelompok tani  : 
Alamat Kelompok tani  : 
Luas Lahan   : 
Jumlah Anggota Kelompok : 
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Lampiran 8 
 

 

MEKANISME PELAKSANAAN GERAKAN PENGEMBANGAN JAGUNG HIBRIDA  
TAHUN 2016 
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Lampiran 9 
 

Desa Poktan (Ha) (%) (Ha)
Provitas 

(Ku/Ha)

Produksi 

(Ton)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1

2

dst

Nama………………………………

NIP…………………………………

:

:

Dilaksanaka

n MH 16/17 

(Ha)

Jumlah

………, tgl,….., bulan,……, tahun

Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota/

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Luas 

Areal 

(Ha)

SK 

Penetapan 

CPCL (Ha)

Realisasi Tanam
Keteran

gan

BLANGKO LAPORAN BULANAN KABUPATEN

REALISASI GERAKAN PENGEMBANGAN JAGUNG HIBRIDA 

TAHUN 2016

KABUPATEN

BULAN

No Kecamatan

Jumlah Realisasi Panen
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Lampiran 10            
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Lampiran 11 

 

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN GERAKAN PENGEMBANGAN JAGUNG HIBRIDA TAHUN 2016 
 

 

  

 
Tgl…Bln…Tahun 2016 

KPA Dinas Pertanian Kabupaten……. 

 

Nama……………….. 

NIP………………..... 

Tgl…Bln…Tahun 2016 

PPK Dinas Pertanian Kabupaten……. 

 

Nama……………….. 

NIP………………..... 
 

Catatan: Untuk Satker di Provinsi, agar menyesuaikan. 
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Lampiran 12. 
4piran 
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Lampiran 13 

Daftar varietas jagung hibrida dengan potensi hasil minimal 
10 ton/ha, atau rata-rata hasil minimal 9 ton/ha dan 

tahan/agak tahan/toleran terhadap bulai 
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5 
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P 
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Catatan: Jika ada varietas yang memenuhi spesifikasi di atas, dapat  

diajukan dengan melampirkan SK Pelepasan Varietas. 


