














Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan _____________________________ 

 
v 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

1. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 

Indonesia, Kementerian Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah, 

dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden dengan tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pertanian. Salah satu urusan pemerintah dibidang 

pertanian yang dijabarkan dalam PP Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 

Tahun 2010 adalah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas 

merumuskan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan 

pascapanen tanaman pangan; b) pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan, 

budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan; c) penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perbenihan, budidaya 

perlindungan dan pasca panen tanaman pangan; d) pemberian bimbingan teknis 

dan evaluasi dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen 

tanaman pangan; dan e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan 

2. Kebijakan pembangunan tanaman pangan tahun 2011 difokuskan pada 4 fokus, 

yaitu 1) peningkatan produksi komoditas sub sektor tanaman pangan dalam 

rangka memperkuat ketahanan pangan menuju kemandirian pangan nasional 

melalui pelestarian swasembada padi dan jagung; 2) peningkatan produksi 

kedelai menuju swasembada tahun 2014; 3) peningkatan produksi kacang tanah, 

kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar; 4) pengembangan tanaman pangan alternatif 

lainnya.  

3. Untuk mendukung tercapainya sasaran produksi pangan pada tahun 2011 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengelola anggaran APBN Sektoral (018) 

Rp. 2.839 trilyun untuk  program Peningkatan Produksi, Peningkatan 

Produktivitas dan Peningkatan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai 

Swasembada dan swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Yang dikelola 

pada 493 Satuan Kerja (satker), terdiri dari 3 Pusat, 33 Dinas Provinsi, 32 UPTD 

BPSBTPH, 32 UPTD BPTPH, dan 304 Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.  

4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2011 mempunyai Program 

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk 

Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan dilaksanakan melalui 6 

kegiatan utama, yaitu: 1) Pengelolaan produksi tanaman serealia, 2) 

Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi, 3) Pengelolaan sistim 

penyediaan benih, 4) Penguatan perlindungan tanaman pangan, 5) Penanganan 

pascapanen tanaman pangan, 6) Dukungan manajemen dan teknis lainnya. 
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5. Sasaran produksi tanaman pangan terutama padi tahun 2011 mengalami 

perubahan sesuai dengan arahan Presiden RI untuk mencapai surplus 10 juta 

ton beras. Sasaran produksi padi yang pada awalnya 68,80 juta ton gabah kering 

giling (GKG) berubah menjadi 70,60 juta ton GKG, jagung 22 juta ton pipilan 

kering, kedelai 1,56 juta ton biji kering, kacang tanah 0,97 juta ton biji kering, 

kacang hijau 0,37 juta ton biji kering, ubi kayu 23,40 juta ton umbi basah dan ubi 

jalar 2,15 juta ton umbi basah. 

6. Sesuai dengan arahan Presiden untuk mencapai surplus 10 juta ton beras tahun 

2014, maka sasaran produksi padi tahun 2011 mengalami perubahan dan 

mengalami peningkatan sekitar 5,22% per tahunnya, sehingga sasaran produksi 

padi yang pada awalnya 68,80 juta ton gabah kering giling (GKG) berubah 

menjadi 70,60 juta ton GKG. Sedangkan sasaran produksi jagung sebesar 22 

juta ton pipilan kering, kedelai 1,56 juta ton biji kering, kacang tanah 0,97 juta ton 

biji kering, kacang hijau 0,37 juta ton biji kering, ubi kayu 23,40 juta ton umbi 

basah dan ubi jalar 2,15 juta ton umbi basah. 

7. Capaian sasaran strategis pembangunan tanaman pangan tahun 2011 

a. Produksi Luas Panen dan Produktivitas Komoditas Utama 

Berdasarkan ASEM 2011 BPS, capaian luas panen tanaman pangan pada 

tahun 2011 mengalami peningkatan untuk luas panen kacang hijau seluas 

297 ribu ha, naik sebesar 15,10% dibandingkan ATAP 2010. Sedangkan 

komoditas yang mengalami penurunan luas panen jika dibandingkan dengan 

tahun 2010 yaitu padi turun 0,39%, jagung turun 6,54%, kedelai 6,04%, 

kacang tanah 13,11%, ubi kayu 0,03% dan ubi jalar 1,78%. Jika dibandingkan 

dengan angka sasaran luas panen tahun 2011, baru padi yang mengalami 

pencapaian sasaran luas panen yaitu 100,72% dari sasaran yang ditetapkan, 

sementara komoditas lainnya masih dibawah sasaran. 

Capaian produktivitas tanaman pangan tahun 2011 (ASEM BPS) mengalami 

peningkatan untuk produktivitas jagung, kacang hijau, kacang hijau, ubi kayu 

dan ubi jalar, sementara padi dan kedelai mengalami penurunan dibandingkan 

produktivitas ATAP 2010. Produktivitas padi sebesar 49,80 ku/ha (turun 

0,70%), jagung sebesar 45,65 ku/ha (naik 2,91%), kedelai 13,59 ku/ha (turun 

1,02%), kacang tanah 12,81 ku/ha (naik 1,99%), kacang hijau 11,48 ku/ha 

(naik 1,59%), ubi kayu 205,00 ku/ha (turun 1,75%) dan ubi jalar 123,26 ku/ha 

(naik 8,82%). Jika dibandingkan dengan angka sasaran produktivitas tahun 

2011, komoditas yang mengalami pencapaian sasaran yang ditetapkan, yaitu 

kacang hijau (102,32% dari target), ubi kayu (105,41% dari target) dan ubi 

jalar (107,58% dari target), sementara untuk padi, jagung, kedelai dan kacang 

tanah masih dibawah sasaran.  

Capaian produksi tanaman pangan tahun 2011 (ASEM BPS) dibandingkan 

produksi ATAP 2010 yang mengalami peningkatan adalah kacang hijau, ubi 

kayu dan ubi jalar, sedangkan padi, jagung, kedelai dan kacang tanah 
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mengalami penurunan. Produksi padi mencapai 65,74 juta ton gabah kering 

giling/GKG (turun 1,10%), jagung 17,62 juta ton pipilan kering (turun 3,81%), 

kedelai 843 ribu ton biji kering (turun 6,97%), kacang tanah 690 ribu ton biji 

kering (turun 11,33%), kacang hijau 341 ribu ton biji kering (naik 16,93%), ubi 

kayu 24,10 juta ton umbi basah (naik 0,38%) dan ubi jalar 2,19 juta ton umbi 

basah (naik 6,88%). Sementara jika dibandingkan dengan angka sasaran 

produksi tahun 2011, baru komoditas ubi kayu dan ubi jalar yang mengalami 

pencapaian sasaran produksi yaitu ubi kayu mencapai 100,27% dan ubi jalar 

mencapai 101,04% dari sasaran yang ditetapkan. 

Tidak tercapainya sasaran produksi komoditas utama tanaman pangan tahun 

2011 disebabkan beberapa hal, antara lain: 1) Iklim 2011 lebih kering 

dibanding tahun 2010, khususnya terjadi pada bulan Mei-September 2011 

yang mengakibatkan penurunan potensi produktivitas, 2) Keterbatasan lahan 

dan air serta  sarana prasarana irigasi banyak yang rusak, 3) Luas 

pertanaman (padi) yang mengalami puso mencapai sekitar 101 ribu ha yang 

sebagian besar terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang tingkat 

produktivitasnya relatif tinggi, 5) Pergeseran pelaksanaan sebagian kegiatan 

APBN 2011 (SL-PTT, bantuan benih, dem area, bantuan sarana pascapanen) 

ke bulan Oktober 2011 sehingga tidak memberikan kontribusi secara optimal 

pada produksi tahun 2011. 

b. Pengembangan Perbenihan 

Realisasi penggunaan benih bermutu varietas unggul pada tahun 2011 untuk 

padi mencapai 64,86%, jagung 69,36%, dan kedelai 63,22% dari total luas 

tanam/kebutuhan benih. Bila dibandingkan terhadap target, penggunaan 

benih unggul bermutu padi mencapai 99,78%, jagung 98,65% dan kedelai 

95,93%.  

c.   Pengamanan Pertanaman dari gangguan Organisme Pengganggu 

Tumbuhan (OPT) dampak perubahan iklim (DPI) 

Kegiatan dan upaya yang dilaksanakan pada tahun 2011 dalam rangka 

pengamanan produksi dari gangguan OPT dan dampak perubahan iklim 

(banjir dan kekeringan) belum sepenuhnya mampu menekan luas 

pertanaman yang terkena OPT dan DPI lebih rendah dari potensi akibat 

kondisi musim hujan yang bersifat basah sepanjang tahun yang ditargetkan 

6,5%. 

d. Ditjen Tanaman Tangan telah melakukan upaya penurunan susut hasil padi 

melalui kegiatan apresiasi penanganan pascapanen di 15 provinsi dan 

bantuan sosial untuk pembelian alat dan mesin pascapanen padi yang 

dialokasikan pada 378 poktan/gapoktan di 31 provinsi 189 kabupaten/kota 

melalui dana APBN Tugas Pembantuan. Sarana pascapanen padi yang 

dibeli berupa pilihan sesuai kebutuhan poktan/gapoktan dan kondisi 

wilayahnya, yaitu: 
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 Alat dan mesin panen: reaper, paddy mower, dan atau sabit bergerigi. 

 Alat dan mesin perontok : power threser dan atau pedal thresher bermotor 

dengan kelengkapan 2 unit terpal 8 x 8 m. 

 Alat dan mesin pengering gabah (flat bed dryer) dengan tungku sekam 

 Revitalisasi Penggilingan Padi Kecil (PPK). 

Upaya penurunan susut hasil padi dilakukan melalui APBN Penghematan 

dengan mengalokasikan bantuan sebanyak 231 unit alat mesin pengering 

padi (flat bed dryer) kapasitas 3 ton/proses dengan menggunakan pengaduk 

gabah secara otomatis dan berbahan bakar sekam untuk 231 

poktan/gapoktan di 16 provinsi 82 kabupaten/kota.  

Melalui kedua kegiatan tersebut diperoleh pengaruh terhadap pascapanen 

padi diperkirakan sebesar 0,19% atau 0,2%, sehingga Penetapan Kinerja 

Kementerian Pertanian Tahun 2011 tentang  penurunan susut hasil gabah 

0,2% dapat dicapai. 

8. Realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2011 secara umum telah mencapai kinerja 

yang cukup baik bahkan beberapa kegiatan ada yang mencapai kinerja diatas 

100%. Realisasi beberapa kegiatan pokok diantaranya: 

 Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) 

Realisasi SL-PTT tanaman pangan mencapai 2.569 juta ha atau 92,47% dari 

target 2,778 juta ha yang terdiri dari: padi non hibrida 2.139 juta ha (97,25% 

dari target 2,2 juta ha), padi hibrida 117ribu ha (51,49% dari target 228 ribu 

ha), padi lahan kering 312 ribu ha (89,20% dari target 350 ribu ha), jagung 

hibrida 205 ribu ha (99,52% dari target 206 ribu ha), kedelai 266 ribu ha 

(88,92% dari target 300 ribu ha) dan kacang tanah 35 ribu ha(35,00% dari 

target 100 ribu ha). 

 Pengembangan Kelembagaan dan Sistem Perbenihan 

Realisasi pengembangan sistem perbenihan meliputi operasional 

kelembagaan BPSB-TPH dan BBPPMBTPH sebanyak 32 unit (100%), 

operasional Balai Benih Induk (BBI) Padi Palawija 30 unit (100%), dan insentif 

petugas pengawas benih tanaman (PBT) sebanyak 688 orang (98,99%) dari 

target 695. 

 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan Dampak 

Perubahan Iklim (DPI) 

Realisasi kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 

dan DPI meliputi: Operasional kelembagaan BPTPH dan BBPOPT sebanyak 

33 unit (100%), Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) 

502 unit (99,41%) dari target 505 unit, Sekolah Lapangan Iklim (SL-I) 247 unit 

(98,80%) dari target 250 unit, Insentif dan BOP THL-POPT 11.680 orang 

(100%), dan bantuan bahan dan alat pengendalian OPT dan DPI 1.685.364 
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kg/lt (99,997%) dari target 1.685.419 kg/lt dan 60.411 box (100%), dan 

bantuan pengendalian Hama Wereng Batang Coklat (APBN-P sektoral) 

sebanyak 270.270 kg/liter (100%)  dengan cakupan pengendalian seluas 

47.395 ha 

Untuk mendukung gerakan SPOT STOP, Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan pada TA. 2011 mengalokasikan bantuan berupa bahan pengendali 

OPT melalui Kegiatan Bantuan Penanganan Bencana Alam, Serangan OPT 

dan DPI dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan sebanyak 

2.131.669 kg/ltr pestisida dan 170.991 boks bahan asap tikus.  

Bantuan pestisida dialokasikan dan didistribusikan ke seluruh provinsi 

terutama ke daerah endemis OPT utama tanaman padi, yaitu Provinsi Aceh, 

Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, 

Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan 

Sulawesi Selatan.  

 Penanganan Pascapanen 

Realisasi bantuan sarana pascapanen tanaman pangan tahun 2011 

kabupaten/kota  yang telah ada SK penetapan CPCL sebanyak 377 

poktan/gapoktan (99,74%), yang telah ada Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D) sebanyak 373 poktan/gapoktan (98,68%), dan pembelian paket 

sarana pascapanen padi sebanyak 373 paket (98,68% dari rencana 378 paket 

bantuan sarana pascapanen). Sedangkan penyaluran bantuan sarana 

pascapanen yang memanfaatkan anggaran hasil penghematan sebanyak 231 

unit (100%). 

 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan 

Realisasi kegiatan pengembangan kelembagaan ekonomi pedesaan melalui 

LM3 bidang tanaman pangan mencapai 275 unit LM3 atau 98,71% dari target 

280 unit LM3. Bidang usaha yang dikembangkan sebagian besar meliputi 

usaha budidaya dan agribisnis padi, jagung, kedelai dan kacang tanah.  

9.  Di samping kegiatan yang bersumber dari anggaran APBN Sektoral (BA018), 

Realisasi beberapa kegiatan subsidi tersebut antara lain: 

 Realisasi penyaluran BLBU Non SL-PTT Hasil Penghematan dan APBN-P 

tahun 2011 untuk padi non hibrida mencapai 1.877 ton setara 75.092 ha 

(13,22%), padi hibrida 152 ton setara 10.103 ha (3,36%), padi lahan kering 

204 ton setara 8.166 ha (5,96%) dan jagung hibrida 811 ton setara 54.046 ha 

(17,92%). 

 Realisasi bantuan benih langsung benih unggul (BLBU) APBN-P tahun 2011 

untuk padi non hibrida mencapai 14.203. ton seluas 568.132 ha (100%) dari 

target 14.203 ton (5658.132 ha), padi hibrida 4.5111 ton seluas 4.510.530 ha 

(100%) dari target 4.5111 ton (4.510.530 ribu ha), Padi lahan kering 3.425 

ton seluas 3.425.000 ha (100%) dari target 3.425 ton (3.425.000  ha), 
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Jagung hibrida  4.525 ton seluas 4.524.885 ha (100%) dari target 4.525 ton 

(4.524.885 ha). 

10. Pagu awal APBN Sektoral Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun anggaran 

2011 yang dialokasikan pada program Peningkatan Produksi, Peningkatan 

Produktivitas dan Perbaikan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai 

Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan sebesar Rp. 2,259 triliun 

termasuk bantuan langsung benih unggul (BLBU) dan tersebar di 523 Satker. 

Dengan adanya penghematan dan APBN-P pada beberapa kegiatan, maka pagu 

akhir Ditjen Tanaman Pangan menjadi Rp. 2,840 triliun. Realisasi penyerapan 

anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan satker pusat dan daerah 

mencapai Rp. 2,665 triliun atau 93,85% dari pagu anggaran Rp. 2,840 triliun. 

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan utama yaitu: 1) Pengelolaan Produksi 

Tanaman Aneka Kacang dan Umbi mencapai Rp. 150,380 miliar (82,94%), 2) 

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Rp. 461,905 miliar (93,19%); 3) 

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Rp. 1,440 triliun 

(95,47%); 4) Penguatan Perlindungan Tanaman dari Gangguan OPT dan DPI 

Rp. 313,721 miliar (95,56%); 5) Penanganan Pasca Panen Tanaman Rp. 

119,545 miliar (93,66%); 6) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada 

Ditjen TP Rp. 167,531 miliar (88,46%); 7) Pengembangan Metode Pengujian 

Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih Rp. 

5,288 miliar (88,14%); dan 8) Pengembangan Peramalan Serangan OPT Rp. 

7,253 miliar (103,62%). 
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KATA PENGANTAR 

 
Pelaksanaan pembangunan tanaman pangan tidak terlepas dari konsep kinerja dan 

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta aturan-aturan lain sebagai 

integritas dari SAKIP itu sendiri seperti perencanaan,penganggaran/ keuangan, dan 

akuntansi.  

 
Sesuai dengan amanat pokok dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 

tahun 1999, untuk menjamin pelaksanaan good governance di setiap instansi, maka 

setiap instansi harus melakukan akuntabilitas kinerja dan melaporkannya sebagai 

pertanggungjawaban atas sumber daya yang diperolehnya. 

 
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki komitmen yang sangat kuat untuk 

melaksanakan amanat tersebut diatas dan berkewajiban menyusun laporan 

akuntabilitas setiap tahunnya yang dilakukan secara berjenjang dan mengacu pada 

peraturan yang berlaku. Hal ini merupakan kesepakatan bersama dalam mengurangi 

kesalahan dalam mengelola pemerintahan. 

 
Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertanggung jawaban akuntabilitas 

kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan sekaligus dapat menjadi bahan 

masukan dalam penyusunan LAKIP Kementerian Pertanian. 

 

                Jakarta,       Januari 2012 

Direktur Jenderal Tanaman Pangan 

 

 

           Ir. Udhoro Kasih Anggoro,MS 
                                       NIP. 195611061984031002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Subsektor tanaman pangan memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan 

kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) pertanian maupun nasional 

dimana kontribusi PDB subsektor tanaman pangan selama periode 2005-2009 

mengalami peningkatan.  Dalam hal ini, sektor pertanian sedang mengalami fase 

perecepatan pertumbuhan (accelerating growth). Kondisi ini diharapkan dapat 

berlangsung secara berkelanjutan (sustaining growth). 

Target yang ingin dicapai oleh Kementerian Pertanian yang disebut Empat Sukses 

yang terdiri dari: 1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; 2) 

peningkatan diversifikasi pangan; 3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan 

ekspor; 4) dan peningkatan kesejahteraan petani.  

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010, 

Kementerian Pertanian telah menetapkan 23 (dua puluh tiga) arah kebijakan 

pembangunan pertanian Tahun 2010-2014. Sembilan diantara kebijakan tersebut 

terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 

yaitu: 1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti 

sangat baik kinerja dan hasilnya antara lain, bantuan benih/bibit unggul, subsidi 

pupuk, alsintan, Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT); 2) 

Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan 

masyarakat seperti Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3); 3) 

Pemantapan swasembada beras dan jagung melalui peningkatan produksi yang 

berkelanjutan; 4) Pencapaian swasembada kedelai; 5) Penguatan kelembagaan 

perbenihan dan perbibitan nasional; 6) Peningkatan keseimbangan ekosistem dan 

pengendalian hama penyakit tumbuhan secara terpadu; 7) Berperan aktif dalam 

melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti penetapan tarif 

dan non tarif perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah 

(HPP); dan 8) Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian 

yang akuntabel dan good governance. 

Sesuai dengan arahan Presiden untuk mencapai surplus 10 juta ton beras tahun 

2014, maka sasaran produksi padi tahun 2011 mengalami perubahan dan 

mengalami peningkatan sekitar 5,22% per tahunnya, sehingga sasaran produksi 

padi yang pada awalnya 68,80 juta ton gabah kering giling (GKG) berubah menjadi 

70,60 juta ton GKG. Sedangkan sasaran produksi jagung sebesar 22 juta ton 

pipilan kering, kedelai 1,56 juta ton biji kering, 0,97 juta ton biji kering, kacang hijau 

0,37 juta ton biji kering, ubi kayu 23,40 juta ton umbi basah dan ubi jalar 2,15 juta 

ton umbi basah. 

Capaian produksi komoditas utama tanaman pangan tahun 2011 (ARAM III BPS) 

belum memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan karena baru kacang 
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hijau dan ubi jalar yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 

2010. Apalagi jika dibandingkan dengan sasaran 2011, baru ubi kayu dan ubi jalar 

yang telah mencapai target. Untuk melihat gambaran capaian kinerja produksi 

tanaman pangan dan pelaksanaan kegiatan utama selama tahun 2011 ini perlu 

disusun suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 

Pencapaian tingkat keberhasilan subsektor tanaman pangan tidak bisa lepas dari 

dinamika lingkungan strategis yang terjadi meliputi a) liberalisasi pasar global dan 

ketidakadilan perdagangan internasional; b) perubahan sistem dan manajemen 

produksi; c) perwujudan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan 

(Millenium Development Goals); d) kemajuan pesat dalam penemuan dan 

pemanfaatan teknologi; e) permintaan pangan/ konsumsi dan bahan baku industri; 

f) kelangkaan dan degradasi sumber daya alam (SDA); serta g) manajemen 

pembangunan (otonomi daerah dan partisipasi masyarakat). 

Tantangan yang dihadapi pembangunan tanaman pangan akan selalu berinteraksi 

dengan perkembangan lingkungan, antara lain a) meningkatnya kebutuhan pangan 

dalam negeri sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, b) terjadinya 

stagnasi inovasi dan adopsi teknologi, c) terjadinya alih fungsi dan fragmentasi 

lahan, d) terjadinya perubahan iklim secara ekstrim, serta e) meningkatnya daya 

saing dan perubahan selera konsumen.  Sementara itu pangan yang sehat 

merupakan kombinasi (diversifikasi) dari berbagai  produk tanaman pangan seperti 

beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, buah-buahan, dan lain-lain. Kondisi ini menjadi 

perhatian dalam pelaksanaan pembangunan tanaman pangan. 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki tanggungjawab pelayanan, 

fasilitasi, dan regulasi dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada (sumber 

daya manusia, modal, kelembagaan, teknologi, dan sumber daya informasi), 

sehingga diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi untuk membangun 

sistem ketahanan pangan serta sistem dan usaha tanaman pangan. Tugas dan 

fungsi tersebut sangat ditentukan oleh susunan organisasi dan uraian tugas yang 

ditetapkan.   

Pengembangan ketujuh komoditas tanaman pangan diimplementasikan dalam 

berbagai jenis kegiatan yang saling terkait dan saling mendukung, sebagai 

gambaran tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Dalam 

melaksanakan kegiatan tersebut Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

memberikan kewenangan kepada Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota 

melalui dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. 

Kebijakan alokasi anggaran Pemerintah Pusat tahun anggaran 2011 diarahkan 

terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu 

pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta menjaga 

stabilitas nasional. 
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Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 

Indonesia, Kementerian Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah, 

dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden dengan tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pertanian. Salah satu urusan pemerintah dibidang 

pertanian yang dijabarkan dalam PP Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 Tahun 

2010 adalah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan 

kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman 

pangan; b) pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan 

dan pascapanen tanaman pangan; c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria dibidang perbenihan, budidaya perlindungan dan pasca panen tanaman 

pangan; d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perbenihan, 

budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan; dan e) pelaksanaan 

administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

Fokus bidang kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tersebut diintegrasikan 

ke struktur pemerintah dibawahnya (provinsi maupun kabupaten/kota) dengan 

bermitra dengan stakeholder lainnya sesuai dengan prinsip pengelolaan 

pemerintahan yang baik. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan dikelompokkan menjadi 6 unit kerja Eselon II yakni : 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,  

2. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan 

3. Direktorat Budidaya Serealia 

4. Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi 

5. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan  

6. Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 

 

Selain keenam struktur diatas, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan juga didukung/dibantu oleh dua Unit Pelaksana Teknis, 

Menteri Pertanian menetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

392/Kpts/OT.130/6/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan; Keputusan Menteri Pertanian 

Nomor 393/Kpts/OT.130/6/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Pengujian Mutu Produk Tanaman; dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

41/Permentan/OT.140/9/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Pengembangan Pengujian Mutu Benih TPH. Ketiga balai ini disebut unit pelaksana 

teknis (UPT) yang berada dibawah Direktur Jenderal Tanaman Pangan. 
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Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

Dibandingkan jumlah pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada akhir 

tahun 2010 (per 31 Desember 2010) sebanyak 1.033 orang terjadi pengurangan 

pegawai yang disebabkan mutasi alih tugas 19 orang, pelimpahan pegawai pusat 

ke daerah 107 orang dan pensiun/meninggal 22 orang. 

Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sampai akhir Desember 

2011 sebanyak 945 orang yang terdiri dari pegawai pusat sebanyak 744 orang 

yang tersebar di 6 Eselon II dan 3 UPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan serta 

pegawai pusat yang ditugaskan di daerah sebanyak 201 orang yang tersebar di 

beberapa provinsi. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2011, jumlah sumber 

daya manusia lingkup Direktorat Jenderal Tanaman sebanyak 945 orang terdiri 

dari: Setditjen Tanaman Pangan sebanyak 194 orang (20,53%); Direktorat 

Perbenihan sebanyak 77 orang (8,15%); Direktorat Budidaya Serealia sebanyak 

71. orang (7,51%); Direktorat Aneka Kacang-kacangan dan Umbi-umbian sebanyak 

68 orang (7,20. %); Direktorat Perlindungan sebanyak 75 orang (7,94%); Direktorat 

Pasca Panen Tanaman Pangan sebanyak 67 orang (7,09 %); Balai Besar 

Peramalan OPT Jatisari sebanyak 97 orang (10,26 %); Balai Pengujian Mutu Benih 

TPH Cimanggis sebanyak 60 orang (6,36%); dan Balai Pengujian Mutu Produk 

sebanyak 35 orang (3,71 %), dan sisanya pegawai yang ditugaskan di daerah 

sebanyak 201 orang (21,29%). 

 
Tabel 1. Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2011 

I II III IV

I. Pusat

1      Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan 8          48        125     13        194     

2      Direktorat Perbenihan TP 2          12        53        10        77        

3      Direktorat Budidaya Serealia 3          15        44        9          71        

4      Direktorat Budidaya Akabi 3          16        38        11        68        

5      Direktorat Perlindungan TP -           14        53        8          75        

6      Direktorat Pascapanen TP 1          21        38        7          67        

17        126     351     58        552     

II. UPT

7      BBPPMBTPH Cimanggis 1          10        44        5          60        

8      BBPOPT Jatisari 2          37        53        5          97        

9      BPMPT -           8          25        2          35        

3          55        122     12        192     

III. Pegawai Daerah

10    Pegawai Ditjen TP Ditugaskan di Daerah 16        134     50        1          201     

16        134     50        1          201     

36        315     523     71        945     

Total

Jumlah I

Jumlah II

Jumlah III

Total

No. Unit Kerja
Golongan
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Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai salah satu unit kerja Eselon I 

Kementerian Pertanian secara konsisten melaporkan hasil atas pelaksanaan tugas 

kepada Menteri Pertanian sebagai atasan langsung. Laporan yang dimaksud 

berbentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

dimana laporan tersebut merupakan hasil pelaksanaan kegiatan dari rencana yang 

telah ditetapkan.   

 

B.  Maksud dan Tujuan   

Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib untuk 

mempertanggung jawabkan atas segala sumber daya yang dialokasikan. Hal ini 

merupakan konsekuensi atas eksistensi suatu instansi atau cerminan hasil dari 

pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. 

Maksud dan tujuan  disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal 

Tanaman Pangan adalah sebagai bahan pertanggungjawaban atas pemanfaatan 

sumberdaya yang dialokasikan dan sekaligus untuk dapat memberikan informasi 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan gambaran tentang kegiatan yang telah 

dilaksanakan serta hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2011 dibidang tanaman 

pangan.  
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 

 

Pada tahun 2011 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan hanya melaksanakan satu 

program yaitu Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk 

Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Sasaran dari program ini 

adalah perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung 

oleh sistem penyediaan benih, pengamanan produksi, dan penanganan pasca panen 

yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan 

berkelanjutan. 

Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 

2,259 triliun termasuk bantuan langsung benih unggul (BLBU) pada program 

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai 

Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, tersebar di 523 Satker. Dengan 

adanya penghematan dan APBN-P pada beberapa kegiatan, maka pagu akhir Ditjen 

Tanaman Pangan menjadi Rp. 2,840 triliun. 

Perencanaan strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dilakukan dengan 

mengacu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, wujud 

perencanaan strategis terdiri dari rencana strategis (renstra) dan rencana kinerja 

tahunan (RKT/renja).  

Sebagai penanggungjawab simpul koordinasi dalam pembangunan sub-sektor 

tanaman pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai visi 2010-2014, 

yaitu “Terwujudnya Produksi Tanaman Pangan Yang Cukup dan Berkelanjutan”. 

Untuk mencapai visi diatas, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengemban misi 

yang harus dilaksanakan yaitu: 

a. Mewujudkan birokrasi tanaman pangan yang profesional dan berintegritas; 

b. Meningkatkan perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat dan 

berkelanjutan; 

c. Mengembangkan sistem penyediaan benih yang efisien dan berkelanjutan; 

d. Meningkatkan penanganan pascapanen tanaman pangan; 

e. Meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan berkelanjutan; 

f. Mendorong peran serta instansi dan stakeholder terkait serta masyarakat dalam 

pembangunan tanaman pangan yang berkelanjutan. 

Dalam melaksanakan koordinasi pembangunan sub-sektor tanaman pangan, 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas “Merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang tanaman pangan”. Dengan 

fungsi: 
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1) Perumusan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan 

pascapanen tanaman pangan; 

2) Pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan 

pascapanen tanaman pangan; 

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perbenihan, 

budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan; 

4) Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perbenihan, budidaya, 

perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan, dan 

5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sub-sektor tanaman pangan, maka 

ditetapkan sasaran strategis, sebagai berikut: 

1) Jumlah areal yang menerapkan budidaya padi non hibrida, padi hibrida dan padi 

lahan kering yang tepat dan berkelanjutan selama tahun 2010-2014 laju 

pertumbuhan luas tanamnya direncanakan masing-masing berturut-turut sebesar 

5,74; 25,74; dan 13,62%. Sedangkan untuk jumlah areal yang menerapkan 

budidaya jagung yang tepat dan berkelanjutan laju pertumbuhannya selama tahun 

2010-2014 direncanakan sebesar 13,62%. 

2) Jumlah areal yang menerapkan budidaya kedelai dan kacang tanah yang tepat 

dan berkelanjutan (SL-PTT) selama tahun 2010-2014 laju pertumbuhan luas 

tanamnya direncanakan masing-masing sebesar 18,92% dan 41,42%. Sedangkan 

untuk jumlah areal yang menerapkan budidaya kacang hijau, ubi kayu dan ubi 

jalar yang tepat dan berkelanjutan (PTT) laju pertumbuhannya selama tahun 

2010-2014 direncananakan masing-masing sebesar 67,05%,0,29% dan 4,20%. 

3) Penggunaan benih varietas unggul bermutu padi 65,00 persen, Jagung 70,31 

persen dan kedelai 65,90 %, dan tersalurnya benih bersubsidi diatas 90%. 

4) Meningkatnya penanganan pascapanen tanaman pangan pada areal yang 

menerapkan budidaya tanaman pangan yang tepat dan berkelanjutan; 

5) Luas tanaman pangan yang terserang OPT pada areal yang menerapkan 

budidaya tanaman pangan yang tepat dan berkelanjutan sebesar 5% akan dicapai 

pada tahun 2014 (target tahun 2011 93,5%, tahun 2012 94%, tahun 2013 94,5% 

dan tahun 2014 95%). 

6) Jumlah dokumen anggaran, laporan keuangan dan perlengkapan yang disusun; 

jumlah urusan kepegawaian yang diselesaikan; jumlah kegiatan hubungan 

masyarakat yang dilakukan; jumlah peraturan perundang-undangan yang 

diusulkan, ditinjau kembali atau disosialisasikan; serta jumlah laporan evaluasi 

yang disusun meningkat. 

7) Jumlah metoda yang disyahkan dan bisa diterapkan, jumlah laboratorium yang 

diakreditasi oleh KAN, dan jumlah laboratorium peserta uji profisiensi dengan 

katagori yang sesuai dengan ketentuaan meningkat. 
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8) Jumlah informasi dan model peramalan OPT sebagai rujukan dalam pengamanan 

produksi tanaman pangan dari serangan OPT meningkat. 

Fokus kebijakan pembangunan tanaman pangan yaitu untuk “Meningkatkan Produksi 

Komoditas Sub Sektor Tanaman Pangan dalam Rangka Memperkuat Ketahanan 

Pangan Nasional” melalui (1) Pelestarian Swasembada Padi dan Jagung, 

Peningkatan Produksi Kedelai menuju Swasembada 2014, (2) Peningkatan produksi 

kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, (3) Pengembangan Tanaman 

Pangan Alternatif. Pencapaian sasaran pembangunan sub-sektor tanaman pangan 

akan ditempuh melalui berbagai strategi yang mengacu pada kebijakan yang telah 

ditetapkan diatas dan strategis yang diterapkan oleh kementerian pertanian melalui 

Tujuh Gema Revitalisasi. 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selain memperoleh anggaran melalui APBN, 

juga memanfaatkan hasil penghematan anggaran Kementerian Pertanian sebesar 

10% dan APBN Perubahan (APBN-P) yang dialokasikan pada delapan kegiatan 

utama, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 

a. Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) padi non hibrida 

seluas 2,20 juta ha atau 88 ribu kelompok di 403 kabupaten/kota, padi hibrida 

228.980 ha atau 22.898 kelompok di 224 kabupaten/kota, padi lahan kering 

350 ribu ha atau 14 ribu kelompok di 254 kabupaten/kota dan jagung hibrida 

206.730 ha atau 13.782 kelompok di 236 kabupaten/kota. 

b. Pelatihan SL-PTT padi 31 kelas untuk tingkat provinsi dan 413 kelas tingkat 

kabupaten/kota, pelatihan SL-PTT jagung 25 kelas tingkat provinsi dan 236 

kelas tingkat kabupaten/kota. 

c. Ubinan padi sebanyak 160 unit di 160 kabupaten/kota dan ubinan jagung 40 

unit di 40 kabupaten/kota. 

d. Dem area gandum seluas 60 ha di 6 kabupaten, dem area gandum melalui 

CF-SKR di 4 kabupaten, pembinaan peningkatan produktivitas gandum 6 

paket di 6 provinsi, dem area shorgum 180 ha di 16 kabupaten/kota, 

pembinaan peningkatan produktivitas shorgum 9 paket di 9 provinsi dan dem 

area hotong 10 ha di 1 kabupaten. 

e. Koordinasi, pembinaan, pengawalan, CPCL, monev serealia untuk tingkat 

pusat, 31 provinsi dan 386 kabupaten/kota. 

f. Bantuan tranplanter sebanyak 174 unit di 20 provinsi, 88 kabupaten/kota dan 

alsin lainnya berupa traktor roda 2 100 unit melalui anggaran penghematan. 

Khusus traktor roda 2 dialokasikan seluruhnya di Kabupaten Klaten, Jawa 

Tengah. 
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2. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 

a. SL-PTT kedelai seluas 300 ribu ha atau 30 ribu kelompok di 185 

kabupaten/kota, kacang tanah 100 ribu ha atau 10 ribu kelompok di 170 

kabupaten/kota dan kacang hijau 10 ribu ha atau 1.000 kelompok di 20 

kabupaten/kota. 

b. Pelatihan SL-PTT kedelai 27 kelas tingkat provinsi dan 191 kelas tingkat 

kabupaten/kota, kacang tanah 25 kelas tingkat provinsi dan 178 kelas tingkat 

kabupaten/kota dan kacang hijau 6 kelas tingkat provinsi dan 20 kelas tingkat 

kabupaten/kota. 

c. Pelatihan aneka kacang dan umbi lainnya 27 kelas tingkat provinsi. 

d. Ubinan kedelai sebanyak 40 unit di 40 kabupaten/kota. 

e. Dem area ubi kayu seluas 6.540 ha di 100 kabupaten/kota, dem area ubi jalar 

9.960 ha di 120 kabupaten/kota, dem area ubi kayu dan ubi jalar melalui CF-

SKR 210 ha di 2 kabupaten, dem area pangan lokal 125 ha di 22 kabupaten. 

f. Koordinasi, pembinaan, pengawalan, CPCL, monev aneka kacang dan umbi 

untuk tingkat pusat, 30 provinsi dan 324 kabupaten/kota. 

3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 

a. Perbanyakan benih di Balai Benih Induk (BBI) padi seluas 255 ha di 27 

provinsi, jagung 86 ha di 25 provinsi, kedelai 114 ha di 24 provinsi, kacang 

tanah 73 ha di 24 provinsi, kacang hijau 21 ha di 9 provinsi, ubi kayu 5 ha di 2 

provinsi, ubi jalar 8 ha di 3 provinsi serta operasional BBI sebanyak 30 Balai. 

b. Penilaian varietas, pengawasan, sertifikasi sebanyak 7.763 unit, pemberian 

insentif pengawas benih tanaman (PBT) 695 orang dan operasional 

BPSBTPH di 32 provinsi. 

c. Bantuan langsung benih unggul (BLBU) padi non hibrida sebanyak 55.000 

ton, padi hibrida 1.304 ton, padi lahan kering 8.750 ton, jagung hibrida 3.101 

ton, kedelai 12.000 ton, ubi kayu 49,05 juta stek dan ubi jalar 249 juta stek. 

d. Pengawalan, monev, pelaporan BLBU dan subsidi benih untuk tingkat pusat, 

32 provinsi dan 446 kabupaten/kota. 

e. Koordinasi, pembinaan, pengawalan, CPCL, monev perbenihan untuk tingkat 

pusat dan 33 provinsi. 

f. BLBU non SL-PTT anggaran penghematan yang terdiri padi non hibrida 

sebanyak 14.203 ton, padi hibrida 3.962 ton, padi lahan kering 3.425 ton, 

jagung hibrida dari APBN-P 4.525 ton, dan pembinaan, pengawalan BLBU 1 

paket. 

4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI 

a. Operasional Brigade Proteksi di 33 provinsi. 
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b. Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) sebanyak 505 unit 

dan Sekolah Lapangan Iklim (SL-Iklim) 250 unit di 31 provinsi. 

c. Biaya operasional POPT-PHP sebanyak 2.908 orang, insentif dan BOP THL 

POPT-PHP 1.168 orang di 31 provinsi. 

d. Operasional LPHP/LAH sebanyak 87 unit dan operasional BPTPH 32 Balai di 

32 provinsi. 

e. Operasional Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) sebanyak 1 

Balai. 

f. Koordinasi, pembinaan, pengawalan, CPCL, monev perlindungan tanaman  

untuk tingkat pusat dan 14 provinsi. 

g. Pengadaan pestisida anggaran penghematan dan administrasi, biaya tender 

serta monevnya masing-masing 1 paket. 

h. Bantuan penanganan dampak serangan tikus dan WBC serta administrasi 

dan biaya tendernya melalui APBN-P masing-masing 1 paket. 

5. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan 

a. Bantuan sarana pascapanen (power threser, paddy mower, dryer, alat 

lainnya) sebanyak 378 paket di 189 kabupaten/kota. 

b. Pengembangan pascapanen (Project FAO/PHLN) dilaksanakan di pusat. 

c. Koordinasi, pembinaan, pengawalan, CPCL, monev pascapanen untuk tingkat 

pusat, 31 provinsi dan 189 kabupaten/kota. 

d. Bantuan mesin pengering tipe bak datar melalui anggaran penghematan 

sebanyak 231 paket di 15 provinsi, 82 kabupaten/kota, serta administrasi, 

biaya tender dan monev 1 paket. 

e. Rapat koordinasi pelaksanaan bantuan anggaran penghematan 1 paket. 

6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

a. Pembayaran gaji pegawai Ditjen Tanaman Pangan sebanyak 956 orang, 

operasional dan pemeliharaan kantor untuk pusat dan dukungan manajemen 

dan teknis lainnya. 

b. Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM-3) sebanyak 280 

kelompok. 

c. Bantuan penanganan bencana alam sebanyak 2 paket. 

d. Insentif Mantri tani sebanyak 2.991 orang di 33 provinsi. 

e. Operasional Satker, perencanaan, keuangan, data statistik, umum, monev, 

pelaporan untuk tingkat pusat, 33 provinsi dan 393 kabupaten/kota. 
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7. Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu 

Laboratorium Pengujian (BBPPMBTPH) 

a. Pembayaran gaji pegawai BBPPMBTPH sebanyak 53 orang, operasional dan 

pemeliharaan kantor. 

b. Pengembangan, pengujian, penerapan sistem mutu benih dan operasional 

BBPPMBTPH. 

8. Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan 

(BBPOPT) 

a. Pembayaran gaji pegawai BBPOPT sebanyak 88 orang, operasional dan 

pemeliharaan kantor. 

b. Pengembangan, pengujian, penerapan sistem mutu benih & operasional 

BBPOPT. 

Indikator kinerja yang menentukan keberhasilan Program Peningkatan Produksi, 

Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan 

Swasembada Berkelanjutan adalah terjadinya peningkatan produksi, produktivitas dan 

luas panen dan komoditas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi 

kayu, dan ubi jalar. Peningkatan produksi itu untuk padi 68,80 juta ton GKG, jagung 

22 juta ton pipilan kering, kedelai 1,56 juta ton biji kering, kacang tanah 970 ribu ton 

biji kering, kacang hijau 370 ribu ton biji kering, ubi kayu 23,40 juta umbi basah, dan 

ubi jalar 2,15 juta umbi basah. 

 
A. Indikator Kinerja Utama 

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2011 

 

Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Tercapainya swasembada dan swasembada 
berkelanjutan 

Swasembada: 
- Jumlah Produksi Kedelai 
Swasembada Berkelanjutan 

1. Jumlah Produksi Padi 

2. Jumlah Produksi Jagung 

 
B. Rencana Kinerja Tahunan 
 

Tahun 2011 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memfokuskan kinerjanya untuk 

“Meningkatkan produksi komoditas sub sektor tanaman pangan dalam rangka 

memperkuat ketahanan pangan menuju kemandirian pangan nasional” melalui (1) 

Pelestarian Swasembada Padi dan Jagung, Peningkatan Produksi Kedelai 

menuju Swasembada 2014; (2) Peningkatan Produksi Kacang Tanah, Kacang 

Hijau, Ubi kayu, dan Ubi Jalar; (3) Pengembangan Tanaman Pangan Alternatif, 

melalui 33 dinas provinsi dan 29 Balai Proteksi TPH, 29 Balai Pengawasan dan 

Sertifikasi Benih TPH, dan 331 kabupaten/Kota (selain unit kerja Pusat termasuk 
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Balai Besar Peramalan OPT, Balai Pengembangan Mutu Benih TPH, Balai 

Pengembangan Mutu Produk). 

 
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2011 
 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

 (1)  (2) (3) 
Perluasan penerapan 
budidaya tanaman pangan 
yang tepat yang didukung oleh 
sistem penanganan pasca 
panen dan penyediaan benih 
serta pengamanan produksi 
yang efisien untuk 
mewujudkan produksi tanaman 
pangan yang cukup dan 
berkelanjutan 

* 
 
 

Peningkatan produksi, produktivitas 
dan luas panen 
- Produksi Padi 
- Produksi Jagung 
- Produksi Kedelai 
- Produksi Kacang Tanah 
- Produksi Kacang Hijau 
- Produksi Ubi Kayu 
- Produksi Ubi Jalar 

 
 

70,60 
22,00 
1,56 
970 
370 

23,40 
2,15 

 
 
juta ton 
juta ton 
ribu ton 
ribu ton 
ribu ton 
juta ton 
juta ton 

Meningkatnya perluasan 
penerapan budidaya tanaman 
serealia yang tepat dan 
berkelanjutan untuk 
peningkatan produksi melalui 
peningkatan produktivitas 
persatuan luas 

* Luas areal penerapan budidaya 
serealia yang tepat & berkelanjutan 
melalui SL-PTT dan Dem Area: 
- Padi non hibrida 
- Padi non hibrida 
- Padi hibrida 
- Padi lahan kering 

 
 
 

2.200 
228,98 

350 
206,73 

 
 
 
ribu ha 
ribu ha 
ribu ha 
ribu ha 

 * Meningkatnya pengetahuan dan 
keterampilan Petugas Lapangan 
dan Petani : 

  

    - Padi 13.320 org 

  - Jagung 7.830 org 

  * Meningkatnya koordinasi, 
pembinaan, pengawalan dan 
monev SL-PTT budidaya serealia 

31 
413 

Prov 
Kab, 
Pusat 

 * Meningkatnya penerapan budidaya 
gandum yang baik 

60 ha 

  Meningkatnya penerapan budidaya 
shorgum yang baik 

180 ha 

 * Meningkatnya penerapan budidaya 
hotong yang baik 

30 ha 

 * Meningkatnya pengembangan 
gandum melalui (CF SKR) 

4 Kab 

 * Meningkatnya kualitas data hasil 
ubinan SLPTT 

  

  - Padi 
- Jagung 

160 
40 

Kab 
Kab 

Meningkatnya perluasan 
penerapan budidaya tanaman 
aneka kacang dan umbi yang 
tepat dan berkelanjutan untuk 
peningkatan produksi melalui 
peningkatan produktivitas per 
satuan luas 

* Luas areal penerapan budidaya 
tanaman aneka kacang dan umbi 
yang tepat dan berkelanjutan 
melalui SL-PTT dan Dem Area : 
- SL-PTT Kedelai 
- Dem Area Ubi Kayu 
- Dem Area Ubi Jalar 
- Dem Area Pangan Lokal 

 
 
 
 

300 
420 

1.240 
125 

 
 
 
 
ribu ha 
ha 
ha 
ha 
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* Meningkatnya pengetahuan dan 
keterampilan petugas lapangan dan 
petani : 
- Kedelai 
- Aneka Umbi 

 
 
 

6.850 
1.040 

 
 
 
org 
org 

 

* Meningkatnya koordinasi, 
pembinaan, pengawalan dan monev 
SLPTT budidaya aneka kacang dan 
umbi 

31 
324 

Prov 
Kab/ 
Pusat 

 
* Meningkatnya penerapan budidaya 

pangan lokal yang baik 
 

125 
 
ha 

 
* Meningkatnya kualitas data hasil 

ubinan SLPTT kedelai 
40 kab 

Terselenggaranya sistem 
perbenihan yang efisien dan 
berkelanjutan 

* Meningkatnya penggunaan benih 
bermutu varietas unggul 
- Padi 
- Jagung 
- Kedelai 

 
 

65,00 
70,31 
65,90 

 
 
% 
% 
% 

 

* Tersedianya benih sumber di BBI 
- Padi (BD) 
- Padi (BP) 
- Jagung (BD) 
- Jagung (BP) 
- Kedelai (BD) 
- Kedelai (BP) 
- Kacang Tanah (BD) 
- Kacang Tanah (BP) 
- Kacang Hijau (BD) 
- Kacang Hijau (BP) 
- Ubi Kayu (BD) 
- Ubi Kayu (BP) 
- Ubi jalar (BD) 
- Ubi Jalar (BP) 
- Sorgum (bp) 

 
91 

160 
33 
45 

40,5 
71 
32 
47 
8 

11 
2 
2 
3 
3 
1 

 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 

  

* Terselenggaranya fungsi 
pengawasan dan sertifikasi benih : 
- Padi 
- Jagung 
- Kedelai 
- Palawija 
- Padi dan Palawija 

 
 

12.335 
100 
500 

1.658 
5.000 

 
 
Ha 
ha 
ha 
ha 
ha 

  

 * Terselenggaranya pemurnian 
varietas benih : 
- Padi 
- Kedelai 
- Palawija 
- Kacang Tanah 

 
 

18 
105 

5 
101 

 
 
unit 
unit 
unit 
unit 

  

 * Tersalurkannya Bantuan Langsung 
Benih Unggul (BLBU) 
- Benih padi non hibrida 
- Benih padi hibrida 
- Benih padi lahan kering 
- Benih jagung hibrida 
- Benih kedelai 

 
 

55.000 
1.304 
8.750 
3.101 

12.000 

 
 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
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- Benih ubi kayu 
- Benih Ubi jalar 

3.000 
37.950 

ribu stek 
ribu stek 

  * Meningkatnya fungsi BPSBTPH 32 Prov 

  
* Meningkatnya kinerja kesejahteraan 

petugas pengawas benih (PBT) 688 Org 

  
* Meningkatnya pengawalan dan 

monev BLBU 
31 

446 
Prov 
Kab, 

  
* Meningkatnya pengawalan dan 

monev BLBU 31 Balai 
Meningkatnya penanganan 
pasca panen tanaman pangan 

* Terlaksananya pembinaan dan 
pengawalan penanganan 
pascapanen di tingkat pusat 

        
31 

 
Prov 

  

* Terlaksananya pengawalan 
penanganan pascapanen di tingkat 
provinsi terhadap daerah melalui 
kegiatan : 
- Bimbingan teknis dan apresiasi 
- Sarana pascapanen 

 
 
 
 

31  
16     

 
 
 
 
Prov 
Prov 

Menurunnya luas areal 
tanaman pangan yang terkena 
gangguan OPT dan DPI 

* Terlaksananya kelompok tani yang 
menerapkan teknologi dan sarana 
pascapanen tanaman pangan, 
melalui: 
- Bimbingan teknis dan apresiasi 
- Fasilitasi sarana pascapanen 

        
 
 
 

189 
378 

 
 
 
 
kab/kota 
kel tani 

 * Meningkatnya fungsi BOPTPH 
dalam kegiatan P3-OPT/DPI 

 
32 

 
Prov 

* Meningkatnya fungsi BPT dalam 
gerakan pengendalian OPT 20 Prov 

 

* Meningkatnya fungsi LPHP dalam 
inovasi dan diseminasi teknologi 
pengendalian OPT/adaptasi DPI 96 Unit 

 

* Meningkatnya pengetahuan dan 
kemampuan petani/ kelompok tani 
dalam penerapan PHT 12.625 Orang 

 

* Meningkatnya pengetahuan dan 
kemampuan petani/ kelompok tani 
dalam pemanfaatan data dan 
informasi iklim 6.250 Orang 

  
* Meningkatnya kinerja POPT-PHP 

dalam kegiatan P3-OPT/DPI 
     

2.896 Orang 

 

* Meningkatnya kinerja THL TB 
POPT-PHP dalam kegiatan P3-
OPT/DPI 1.168 Orang 

 

* Meningkatnya fungsi Diperta 
Provinsi dalam penanggulangan 
OPT dan DPI 13 Prov 

 

* Meningkatnya koordinasi, 
bimbingan teknis, dan monev 
perlindungan tanaman pangan 33 Prov 

 

* Meningkatnya fungsi BPMPT dalam 
pengujian mutu produk tanaman 
dan residu pestisida 33 Prov 
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 (1)  (2) (3)  

Berkembangnya metode 
pengujian laboratorium 
sertifikasi dan pengawasan 
peredaran serta penerapan 
sistem manajemen mutu 
laboratorium pengujian benih 
tanaman pangan dan 
hortikultura 

* Diperolehnya metode yang aplikatif 
dalam pengujian lab, sertifikasi dan 
pengawasan peredaran mutu benih 
tanaman pangan dan hortikultura 

 
8 

 
Model 

 

* Terwujudnya sistem manajemen 
mutu lab pengujian benih tanaman 
pangan dan hortikultura 

 
8 

 
Lab 

 

* Meningkatnya pelayanan 
pengembangan pengujian mutu 
benih di lab 

 
2 

 
Paket 

 
* Tersusunnya model pengamatan, 

peramalan dan pengendalian OPT 
8 Model 

Tersedianya informasi dan 
model peramalan organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT) 
sebagai rujukan dalam 
pengamanan produksi 
tanaman pangan dan 
hortikultura 

* Tersebarnya informasi peramalan 
serangan OPT 
- Padi 
- Jagung 
- Kedelai 

 
 

12 
12 
12 

 
 
paket 
paket 
paket 

 

* Diterapkannya metodolongi 
pengamatan,peramalan, dan 
pengendalian OPT 

 
9 

 
Prov 

 

* Dukungan manajemen dan teknis 
lainnya pada Balai Besar 
Peramalan Organisme Pengganggu 
Tumbuhan 

 
 

1 

 
 
Paket 

Terselenggaranya pelayanan 
administrasi dan pelayanan 
teknis lainnya  secara 
profesional dan berintegritas di 
lingkungan Direktorat Jenderal 
Tanaman Pangan  

* Jumlah dokumen perencanaan 
program 

 
2 

 
Paket 

* Jumlah dokumen perencanaan 
anggaran 

 
2 

 
Paket 

* Laporan evaluasi program triwulan 4 Paket 

* Laporan Tahunan 1 Paket 

 * Laporan LAKIP 1 Paket 

 * Laporan Keuangan bulanan 12 Paket 

  * Laporan SAI dan SIMAKBMN 1 Paket 

  * Pengelolaan operasional pegawai    1.018  Org 

  
* Bantuan usaha agribisnis tanaman 

pangan kepada LM3 
280 LM3 

  
* Bantuan bencana alam dalam 

rangka pengamanan produksi 
 

1 
 
Paket 
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C. Penetapan Kinerja 
Tabel 4. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2011 
 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

 (1)  (2) (3) 

          
Perluasan penerapan budidaya 
tanaman pangan yang tepat yang 
didukung oleh sistem penanganan 
pasca panen dan penyediaan 
benih serta pengamanan produksi 
yang efisien untuk mewujudkan 
produksi tanaman pangan yang 
cukup dan berkelanjutan  

* Peningkatan produksi, produktivitas  dan 
luas panen 

    - Produksi Padi 70,60 Ton 

  - Produksi Jagung 22 Ton 

  - Produksi Kedelai 1,56 Ton 

  - Produksi Kacang Tanah 970 Ton 

  - Produksi Kacang Hijau 370 Ton 

  - Produksi Ubi Kayu 23,40 Ton 

    - Produksi Ubi Jalar 2,15 Ton 

Meningkatnya perluasan 
penerapan Budidaya tanaman 
serealia yang tepat dan 
berkelanjutan untuk peningkatan 
produksi melalui peningkatan 
produktivitas persatuan luas 
  
  

* Luas areal penerapan budidaya serealia  
yang tepat  dan Berkelanjutan termasuk 

   untuk bahan bakar nabati 
  

  

    -SL-PTT Padi non hibrida 2.200.000 Ha 

 
- SL-PTT Padi hibrida 228,980 Ha 

 -SL-PTT Padi lahan kering 350.000 Ha 

 - SL-PTT Jagung hibrida 206,73 Ha 

Meningkatnya perluasan 
penerapan budidaya tanaman 
aneka kacang dan umbi yang tepat  
dan berkelanjutan untuk 
peningkatan produksi melalui 
peningkatan produktivitas per 
satuan luas 

*   
Luas areal penerapan budidaya 
tanaman aneka kacang dan umbi yang 
tepat danberkelanjutan termasuk untuk 
bahan bakar nabati 

      
      
     
  

  

- SL-PTT Kedelai 300.000 Ha 

Terselenggaranya sistem 
pembinaan lembaga perbenihan 
tanaman pangan yang efisien dan 
berkelanjutan di lokasi penerapan 
budidaya tanaman pangan yang 
tepat 

*  
    
  

Terselenggaranya perbenihan 
Tanaman pangan yang dibina dilokasi 
penerapan budidaya tanaman pangan 
yang tepat: 
- Tersusunnya kebijakan sistem 

subsidi benih 
- Tersusunnya rancangan 

pengembangan perbenihan 
- BPSBTPH 
- BBI 

  

  1 
 

1 
32 
30 

Pkt 
 
pkt 
Balai 
Balai 

  * Tersalurkannya Bantuan Langsung 
Benih Unggul (BLBU) untuk kawasan 
SLPTT dan Non SLPTT 

      
      
    - Benih padi non hibrida 55.000 Ton 

  - Benih padi hibrida 1.304 Ton 

  - Benih padi lahan kering 8.750 Ton 

  - Benih jagung hibrida 3.101 ton 

  - Benih kedelai 12.000 ton 
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(1) (2) (3)  

Meningkatnya penanganan pasca 
panen tanaman pangan 

*  Jumlah kelompoktani yang 
mendapatkan bantuan sarana 
pascapanen tanaman pangan 

                      
378  

 
klp 
tani 

Terkendalinya serangan OPT dan 
DPI di lokasi penerapan budidaya 
tanaman pangan yang tepat  

* Jumlah maksimal luas areal tanaman 
pangan yang ditoleransi terserang OPT 
dan DPI 

6,5%  

Berkembangnya metode pengujian 
mutu benih dan penerapan sistem 
mutu laboratorium pengujian benih 
tanaman pangan dan Hortikultura 

* Jumlah laboratorium yang Menerapkan 
sistem jaminan mutu 

8 Lab 

  
  

  
   Tersedianya informasi dan model 

Peramalan OPT (sebagai rujukan 
dalam pengamanan produksi 
tanaman pangan dan hortikultura 

* Jumlah teknologi pengamatan, 
peramalan dan pengendalian OPT 8 model 

  
       

  Terselenggaranya pelayanan 
administrasi dan pelayanan teknis 
lainnya secara profesional dan 
berintegritas dilingkungan 
Direktorat Jenderal Tanaman 
Pangan 

* Jumlah dokumen Perencanaan, 
keuangan, umum serta evaluasi dan 
pelaporan program Peningkatan 
produksi, produktivitas, dan mutu 
tanaman pangan untuk mencapai 
swasembada dan swasembada 
berkelanjutan 

1 pkt 

    

 * Bantuan usaha agribisnis tanaman 
pangan kepada LM3 

280 LM3 

  * Bantuan bencana alam dalam rangka 
pengamanan produksi 

1 pkt 

 

Catatan : Indikator maksimal luas areal tanaman pangan yang terkena OPT dan DPI 

yang tertuang dan ditandatangi di dalam PK 2011 telah direvisi satuannya dari hektar 

menjadi persen  (%) terhadap total luas pertanaman. 
  

Jumlah Anggaran Program Tahun 2011 Rp. 2.839.938.681.000 

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2011 = Rp. 2.665.355.088.000 

 

Pagu awal APBN Sektoral Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun anggaran 

2011 sebesar Rp. 2,259 triliun termasuk bantuan langsung benih unggul (BLBU) pada 

program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk 

Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, tersebar di 523 Satker. 

Dengan adanya penghematan dan APBN-P pada beberapa kegiatan, maka pagu 

akhir Ditjen Tanaman Pangan menjadi Rp. 2,840 triliun. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja suatu instansi merupakan proses penilaian untuk menentukan 

keberhasilan atau kegagalan atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam 

mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Proses penilaian akuntabilitas kinerja yang 

dimaksud terdiri dari penilaian pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja serta 

akuntabilitas keuangan. 

Dalam rangka mengamankan produksi gabah/padi nasional serta antisipasi dan 

respon cepat untuk menghadapi kondisi iklim yang ekstrim, telah dikeluarkan Inpres 

Nomor 5 Tahun 2011, tanggal 2 Maret 2011, tentang Pengamanan Produksi Beras 

Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim. Dalam Inpres tersebut  Presiden 

menginstruksikan kepada seluruh jajaran yang terkait, mulai dari tingkat pusat 

(kementerian), provinsi dan kabupaten/kota, agar segera mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi, dan 

wewenang masing-masing, untuk mengamankan produksi gabah/beras nasional serta 

antisipasi dan respon cepat mnghadapi iklim yang ekstrim. Mendukung Inpres 

tersebut, telah dikeluarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2011, tanggal 2 Maret 2011, 

tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk. Dalam Perpres tersebut pada 

prinsipnya mengatur mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) dan 

Bantuan Langsung Benih Unggul  (BLBU) agar  tepat jumlah, mutu, varietas/jenis, 

waktu, dan lokasi. Dengan Perpres ini diharapkan  SL-PTT 2011 dapat dilaksanakan 

lebih cepat (awal), sehingga mampu berkontribusi terhadap produksi tahun 2011 

(ditanam paling lambat September 2011), tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya. 

Dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011, tidak terjadi 

perubahan yang signifikan terhadap kebijakan pembangunan tanaman pangan seperti 

pemberian subsidi benih; pengembangan budidaya serta pengendalian OPT melalui 

program SL-PHT dan SL–Iklim. Melalui program Peningkatan Produksi, Produktivitas 

dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan swasembada 

Berkelanjutan. Selain itu capaian peningkatan produksi selama 5 tahun terakhir (2005-

2009) juga menunjukan angka positif khususnya untuk komoditas strategis (padi, 

jagung dan kedelai) dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan program dan 

kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan cukup bersinergi 

sehingga menghasilkan output yang baik. 

Pengukuran, evaluasi dan analisis suatu instansi dilakukan mulai dari proses 

perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi. Pada akhirnya agregat dari 

hasil pengukuran tersebut merupakan jawaban atas kegiatan/ aktivitas yang 

dilakukan. 

Penilaian atas kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tahun 2011 

dilakukan mengacu pada rencana strategis tahun 2010-2014 dan rencana kinerja 

tahunan yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja. 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 

 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan________________________________________________________________________ 
 

19 

A. Pengukuran Kinerja 

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk 

Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan dilaksanakan melalui 6 

kegiatan utama, yaitu: 1) Pengelolaan produksi tanaman serealia, 2) Pengelolaan 

produksi tanaman aneka kacang dan umbi, 3) Pengelolaan sistim penyediaan 

benih, 4) Penguatan perlindungan tanaman pangan, 5) Penanganan pascapanen 

tanaman pangan, 6) Dukungan manajemen dan teknis lainnya. 

Hasil pengukuran kinerja dapat digambarkan sebagai berikut 

1. Capaian produksi Komoditas utama tanaman pangan meliputi padi, jagung, 

kedelai, kacang tanah  kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Sasaran strategis 

yang akan dicapai pada tahu 2011 yaitu tercapainya swasembada kedelai dan 

swasembada padi dan jagung berkelanjutan serta meningkatnya produksi 

komoditas tanaman pangan unggulan lainnya. Target indikator kinerja 

ditetapkan sebagai berikut: produksi padi 70,60 juta ton GKG, produksi jagung 

22,00 juta ton, produksi kedelai 1,56 juta ton, produksi kacang tanah 970.000 

ton, produksi ubikayu 23,40 juta ton dan ubi jalar 2,15 juta ton. 

Berdasarkan data Angka Ramalan III (ARAM III) 2011 BPS, keragaan produksi  

komoditas utama tanaman pangan tahun 2011 yaitu: padi dengan luas panen 

seluas 13,22 juta ha, produktivitas 49,44 ku/ha dan produksi 65,39 juta ton 

GKG; jagung dengan luas panen 3,87 juta ha, produktivitas 44,52 ku/ha dan 

produksi 17,23 juta ton pipilan kering; kedelai dengan luas panen 631,43 ribu 

ha, produktivitas 13,78 ku/ha dan produksi 870,07 ribu ton biji kering, kacang 

tanah dengan luas panen 540,49 ribu ha, produktivitas 12,52 ku/ha dan 

produksi 676,90 ribu ton biji kering, kacang hijau dengan luas panen 292,04 

ribu ha, produktivitas 11,46 ku/ha dan produksi 334,73 ribu ton biji kering, ubi 

kayu dengan luas panen 1,20 juta ha, produktivitas 195,00 ku/ha dan produksi 

23,46 juta ton umbi basah, dan ubi jalar dengan luas panen 177,61 ribu ha, 

produktivitas 122,32 ku/ha dan produksi 2,17 juta  ton umbi basah. 
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Tabel 5. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas Utama Tanaman 

Pangan Tahun 2011 (ARAM III 2011 BPS) 

Komoditas Luas Panen (Ha)
Produktivitas 

(Ku/Ha)
Produksi (Ton)

Padi 13.224.379         49,44                  65.385.183            

Jagung 3.869.855           44,52                  17.230.172            

Kedelai 631.425             13,78                  870.068                 

Kacang Tanah 540.489             12,52                  676.899                 

Kacang Hijau 292.040             11,46                  334.733                 

Ubi Kayu 1.203.293           195,00                 23.464.322            

Ubi Jalar 177.605             122,32                 2.172.437              

Sumber : BPS  

Berdasarkan ARAM III 2011 BPS, capaian luas panen tanaman pangan pada 

tahun 2011 mengalami peningkatan untuk luas panen kacang hijau dan ubi 

kayu. Luas panen kacang hijau seluas 292 ribu ha, naik sebesar 13,12%, dan 

luas panen ubi kayu seluas 1,20 juta ha, naik 1,71% dibandingkan ATAP 2010. 

Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan luas panen jika 

dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu padi turun 0,22%, jagung turun 6,34%, 

kedelai 4,45%, kacang tanah 12,90% dan ubi jalar 1,92%. Jika dibandingkan 

dengan angka sasaran luas panen tahun 2011, baru padi yang mengalami 

pencapaian sasaran luas panen yaitu 100,72% dari sasaran yang ditetapkan, 

sementara komoditas lainnya masih dibawah sasaran. 

Tabel 6. Perbandingan Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2011 (ARAM III) 

Terhadap Sasaran 2011 dan ATAP 2010 

ATAP            

2010

Sasaran         

2011

ARAM-III          

2011
(5) thdp (4) (5) thdp (3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Padi 13.253       13.130      13.224      100,72 99,78

2 Jagung 4.132         4.400        3.870        87,95 93,66

3 Kedelai 661            1.036        631           60,95 95,55

4 Kacang Tanah 621            719           540           75,22 87,10

5 Kacang Hijau 258            330           292           88,39 113,12

6 Ubi Kayu 1.183         1.265        1.203        95,13 101,71

7 Ubi Jalar 181            189           178           93,92 98,08

No. Komoditas

Luas Panen (000 Ha) Perbandingan (%)

 

Capaian produktivitas tanaman pangan tahun 2011 (ARAM III BPS) mengalami 

peningkatan untuk produktivitas jagung, kedelai, kacang hijau dan ubi jalar, 

sementara padi, kacang tanah dan ubi kayu mengalami penurunan 

dibandingkan produktivitas ATAP 2010. Produktivitas padi sebesar 49,44 ku/ha 

(turun 1,42%), jagung sebesar 44,52 ku/ha (naik 0,36%), kedelai 13,78 ku/ha 

(naik 0,36%), kacang tanah 12,52 ku/ha (turun 0,32%), kacang hijau 11,46 

ku/ha (naik 1,42%), ubi kayu 195,00 ku/ha (turun 3,55%) dan ubi jalar 122,32 

ku/ha (naik 7,99%). Jika dibandingkan dengan angka sasaran produktivitas 

tahun 2011, komoditas yang mengalami pencapaian sasaran yang ditetapkan, 
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yaitu kacang hijau (102,32% dari target), ubi kayu (105,41% dari target) dan ubi 

jalar (107,58% dari target), sementara untuk padi, jagung, kedelai dan kacang 

tanah masih dibawah sasaran.  

Tabel 7.  Perbandingan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2011 (ARAM III) 

Terhadap Sasaran dan ATAP 2010 

ATAP         

2010 Sasaran 2011

ARAM-III 

2011
(5) thdp (4) (5) thdp (3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Padi 50,15          53,77          49,44         91,95 98,58

2 Jagung 44,36          50,00          44,52         89,04 100,36

3 Kedelai 13,73          15,06          13,78         91,51 100,36

4 Kacang Tanah 12,56          13,50          12,52         92,74 99,68

5 Kacang Hijau 11,30          11,20          11,46         102,32 101,42

6 Ubi Kayu 202,17         185             195,00        105,41 96,45

7 Ubi Jalar 113,27         114             122,32        107,58 107,99

No. Komoditas

Produktivitas (Ku/Ha) Perbandingan (%)

 

 
Capaian produksi tanaman pangan tahun 2011 (ARAM III BPS) dibandingkan 

produksi ATAP 2010 yang mengalami peningkatan adalah kacang hijau dan ubi 

jalar, sedangkan padi, jagung, kedelai dan kacang tanah dan ubi kayu 

mengalami penurunan. Produksi padi mencapai 65,39 juta ton gabah kering 

giling/GKG (turun 1,63%), jagung 17,23 juta ton pipilan kering (turun 5,99%), 

kedelai 870 ribu ton biji kering (turun 4,08%), kacang tanah 677 ribu ton biji 

kering (turun 13,13%), kacang hijau 335 ribu ton biji kering (naik 14,75%), ubi 

kayu 23,46 juta ton umbi basah (turun 1,90%) dan ubi jalar 2,17 juta ton umbi 

basah (naik 5,92%). Sementara jika dibandingkan dengan angka sasaran 

produksi tahun 2011, baru komoditas ubi kayu dan ubi jalar yang mengalami 

pencapaian sasaran produksi yaitu ubi kayu mencapai 100,27% dan ubi jalar 

mencapai 101,04% dari sasaran yang ditetapkan. 

Tabel 8. Perbandingan Produksi 2011 (ARAM III) Terhadap Sasaran 2011 dan 

Produksi 2010 (ATAP) 

ATAP         

2010 Sasaran 2011

ARAM-III 

2011
(5) thdp (4) (5) thdp (3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Padi 66.469        70.599        65.385         92,61 98,37

2 Jagung 18.328        22.000        17.230         78,32 94,01

3 Kedelai 907             1.560          870              55,77 95,92

4 Kacang Tanah 779             970             677              69,78 86,87

5 Kacang Hijau 292             370             335              90,47 114,75

6 Ubi Kayu 23.918        23.400        23.464         100,27 98,10

7 Ubi Jalar 2.051          2.150          2.172           101,04 105,92

No. Komoditas

Produksi (000 Ton) Perbandingan (%)
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2. Pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) 

Pada tahun 2011, kegiatan SL-PTT padi non hibrida direncanakan seluas 2,2 

juta ha di 31 provinsi, 403 kabupaten/kota, padi hibrida 228,98 ribu ha di 21 

provinsi, 224 kabupaten/kota, padi lahan kering 350 ribu ha di 29 provinsi, 254 

kabupaten/kota dan jagung 206,73 ribu ha di 25 provinsi, 236 kabupaten/kota. 

Sampai dengan Desember 2011 realisasi tanam SL-PTT tahun 2011 untuk padi 

non hibrida mencapai 2.191.395 ha (99,61% dari target 2,2 juta ha), padi 

hibrida 206.907 ha (90,36% dari target 228,98 ribu ha), padi lahan kering 

340.997 ha (97,43% dari target 350 ribu ha) dan jagung hibrida 206.730 ha 

(100,00% dari target). 

Pada tahun 2010 Realisasi SL-PTT tanaman pangan mencapai 2,776 juta ha 

atau 94,09% dari target 2,9 juta ha yang terdiri dari:  padi non hibrida 1,93 juta 

ha (96,50% dari target 2 juta ha), padi hibrida 190 ribu  ha (95,10% dari target 

200 ribu ha), padi lahan kering 274 ribu ha (91,20% dari target 300 ribu ha), 

jagung hibrida 149 ribu ha (99,51% dari target 150 ribu ha), kedelai 186 ribu ha 

(74,52% dari target 250 ribu ha) dan kacang tanah 46 ribu ha (92,24% dari 

target 50 ribu ha). 

Dibandingkan dengan target SL-PTT tahun 2010 target luas pelaksanaan SL-

PTT lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 tetapi realisasi pelaksanaannya 

sedikit lebih rendah.  

Tabel 9. Realisasi SL-PTT Padi dan Jagung Hibrida Tahun 2011  
 

                

Ha Unit/Klp Ha Unit/Klp %

1 Padi 2.778.980      124.898     2.739.299      121.986     97,67      

1.1 Padi Non Hibrida 2.200.000      88.000       2.191.395      87.656       99,61      

1.2 Padi Hibrida 228.980        22.898       206.907        20.691       90,36      

1.3 Padi Lahan Kering 350.000        14.000       340.997        13.640       97,43      

2 Jagung Hibrida 206.730        13.782       206.730        13.782       100,00    

SL-PTT
Rencana Realisasi

No.

 
 

Produktivitas SLPTT jika dibandingkan dengan sasaran untuk padi non hibrida 

mencapai 100,20%, padi hibrida 88,58%, padi lahan kering 97,15% dan jagung 

hibrida 76,38%. Sedangkan jika dibandingkan dengan produktivitas non SL 

semuanya berada diatas rata-rata produktivitas non SL, dengan kisaran 111%-

134%. Dibandingkan dengan produktivitas SL-PTT 2010 mengalami 

peningkatan rata-rata      % 
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Tabel 10.  Perbandingan Produktivitas SLPTT terhadap Sasaran dan Non SL 

Tahun 2011 

Sasaran Realisasi Non SL (4) thd (3) (4) thd (5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Padi Non Hibrida 60,00         60,12         51,01         100,20       117,86       

2 Padi Hibrida 77,00         68,21         51,01         88,58         133,72       

3 Padi Lahan Kering 37,50         36,43         31,18         97,15         116,84       

4 Jagung Hibrida 65,00         49,65         44,52         76,38         111,52       

Produktivitas (Ku/ha)
No. Komoditi 

Perbandingan (%)

 

Pelatihan bagi petugas kabupaten (PPL, PBT, POPT) dan Mantri Tani yang 

berfungsi mengawal pelaksanaan SL-PTT ditingkat lapangan, dimaksudkan 

untuk memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan agar kegiatan 

tersebut dapat terlaksana dengan baik.  

Pelatihan petugas SL-PTT dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari 

pelatihan Pemandu Lapang I dilanjutkan pelatihan Pemandu Lapang II dan 

terakhir pelatihan Pemandu Lapang III.  

Apabila dibandingkan Pelatihan Pemandu Lapang (PL) SL-PTT Tahun 2010 

terhadap PL 2011, maka pelaksanaan Pelatihan PL SL-PTT padi tahun 2010 

lebih tinggi yaitu untuk PL II (Provinsi) sebanyak 30 kali dan PL III (Kabupaten) 

sebanyak 378 kali, SL-PTT jagung PL II 23 kali, PL III 181, SL-PTT kedelai PL I 

1 kali, PL II 16 kali dan PL III 137 kali, SL-PTT kacang tanah PL I 1 kali, PL II 5 

kali dan PL III 59 kali. Sampai dengan Desember 2010 pelatihan PL SL-PTT 

padi, jagung, kedelai dan kacang tanah sudah terealisasi 100%. Begitu pula 

realisasi pelaksanaan pelatihan PL II baik padi maupun jagung telah terealisasi 

100%. PL II dilaksanakan di 31 provinsi (100%) sedangkan PL III hanya 

terealisasi 99,77% atau di 412 kabupaten dari rencana 413 kabupaten. 

Realisasi pelaksanaan PL II jagung telah dilaksanakan di 25 provinsi (100%), 

PL III telah dilaksanakan di 236 kabupaten (100%). 

Target areal pelaksanaan kegiatan SL-PTT Kedelai 2011 seluas 300 ribu ha di 

27 provinsi pada 191 kabupaten/kota. Realisasi tanam SL-PTT kedelai tahun 

2011 mencapai 300 ribu ha (100,00% dari target 300 ribu ha), kacang tanah 

51.083 ha (51,08% dari target 100 ribu ha) dan kacang hijau 4.250 ha (42,50% 

dari target 10 ribu ha). 

Tabel 11. Realisasi SL-PTT Kedelai, Kacang Tanah dan Kacang Hijau Tahun 
2011 

Ha Unit/Klp Ha Unit/Klp %

1 Kedelai 300.000      30.000     300.000      30.000     100,00  

2 Kacang Tanah 100.000      10.000     51.083        5.108       51,08     

3 Kacang Hijau 10.000        1.000       4.250           425          42,50     

SL-PTT
Rencana Realisasi

No.

 

 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 

 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan________________________________________________________________________ 
 

24 

Produktivitas SLPTT kedelai jika dibandingkan dengan sasaran mencapai 

96,67%, sedangkan jika dibandingkan dengan produktivitas non SL 105,22%, 

sementara untuk kacang tanah dan kacang hijau baru ditanam pada bulan 

Oktober-Desember, sehingga belum dilaksanakan panen sehingga 

produktivitasnya belum dapat dihitung. 

Tabel 12. Perbandingan Produktivitas Kedelai SLPTT terhadap Sasaran dan 
Non SL Tahun 2011 

 

Sasaran Realisasi Non SL (4) thd (3) (4) thd (5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Kedelai 15,00         14,50         13,78         96,67         105,22       

Produktivitas (Ku/ha)
No. Komoditi 

Perbandingan (%)

 

Kegiatan pelatihan pemandu lapang (PL) SL-PTT kedelai tahun 2011 

direncanakan sebanyak 219 kelas yang terdiri dari 1 kelas PL I, 27 kelas PL II 

dan 191 kelas PL III, kacang tanah 204 kelas yang terdiri dari 1 kelas PL I, 25 

kelas PL II dan 178 kelas PL III  dan kacang hijau 26 kelas yang terdiri 6 kelas 

PL II dan 20 kelas PL III. Keadaan sampai dengan Desember 2011 pelatihan 

PL SL-PTT kedelai sudah terealisasi 216 kelas (98,63%). PL SL-PTT kacang 

tanah telah terealisasi 108 kelas (52,94%) dan PL SL-PTT kacang hijau  15 

kelas (57,69%). 

Pelaksanaan kegiatan dem area ubikayu  tahun 2011 direncanakan di 21 

provinsi pada 100 kabupaten/kota dengan sasaran seluas 6.540 ha sebanyak 

262 unit. Realisasi pelaksanaan sampai dengan Desember 2011 mencapai 

5.440 (83,18%).  

Sedangkan pelaksanaan kegiatan dem area ubijalar tahun 2011 direncanakan 

di 22 provinsi pada 120 kabupaten/kota dengan sasaran seluas 9.960 ha. 

Realisasi pelaksanaan sampai dengan Desember 2011 mencapai 7.810 ha 

(78,41%).  

Untuk kegiatan dem area pangan alternatif tahun 2011 direncanakan di 10 

provinsi pada 22 kabupaten/kota dengan sasaran seluas 125 ha sebanyak 25 

unit. Realisasi pelaksanaan sampai dengan Desember 2011 mencapai 105 ha 

(84,00%). 

3. Pelaksanaan BLBU, CBN dan Subsidi Benih 

Realisasi penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011  

Realisasi BLBU APBN komoditi padi non hibrida sebesar 55.000 ton 

(100,00%), padi hibrida sebesar 1.304 ton (100,00%), padi lahan kering 

sebesar 8.750 ton (100,00%), jagung hibrida sebesar 3.101 ton (100,00%), 

serta kedelai sebesar 12.000 ton  (100,00%). Kegiatan BLBU Non SL-PTT 

Kedelai 2011 dilaksanakan pada areal seluas 30.623 ha di 8 Provinsi pada 56 

Kabupaten. Realisasi kegiatan sampai dengan Desember 2011 seluas 10.815 

ha (35,20 %) antara lain disebabkan karena kurangnya minat petani untuk 

menanam kedelai dan kurangnya kompetisi dengan komoditas lain. 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 

 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan________________________________________________________________________ 
 

25 

- Kegiatan penyaluran bantuan benih di beberapa wilayah dilakukan realokasi 

dari rencana alokasi awal baik dalam satu wilayah provinsi maupun antar 

provinsi disebabkan keterbatasan lahan dan musim tanam yang sudah 

terlambat. 

Tabel 13.  Rencana Dan Realisasi Bantuan Langsung Benih Unggul BLBU 

APBN Tanaman Pangan Tahun 2011 

Ton Ha Ton Ha %

1 Padi Non Hibrida 55.000      2.200.000   55.000      2.200.000   100,00   

2 Padi Hibrida 1.304        86.933        1.304       86.933        100,00   

3 Padi Lahan Kering 8.750        350.000      8.750       350.000      100,00   

4 Jagung Hibrida 3.101        206.733      3.101       206.733      100,00   

5 Kedelai 12.000      300.000      12.000      300.000      100,00   

80.155      3.143.666   80.155      3.143.666   100,00   Jumlah

No. Komoditas
Rencana Realisasi

 

Realisasi BLBU APBN Penghematan komoditi padi non hibrida sebesar 

14.203,30 ton (100,00%), padi hibrida sebesar 4.510,53 ton (100,00%), padi 

lahan kering sebesar 3.425,00 ton (100,00%), dan APBN P untuk jagung 

hibrida sebesar 4.524,88 ton (100,00%).  

Tabel 14. Rencana Dan Realisasi Bantuan Langsung Benih Unggul BLBU 

APBN Penghematan dan APBN P Tanaman Pangan Tahun 2011  

Ton Ha Ton Ha %

1 Padi Non Hibrida 14.203      568.132       14.203      568.132       100,00   

2 Padi Hibrida 4.511        300.702       4.511       300.702       100,00   

3 Padi Lahan Kering 3.425        137.000       3.425       137.000       100,00   

4 Jagung Hibrida 4.525        301.659       4.525       301.660       100,00   

26.664      1.307.493    26.664      1.307.494    100,00   

No. Komoditas
Rencana Realisasi

Jumlah  

4. Kegiatan Perbenihan, CBN dan Subsidi Benih 

Realisasi penggunaan Cadangan Benih Nasional (CBN) TA. 2011 berdasarkan 

Surat Penugasan Direktur Jenderal Tanaman Pangan sampai dengan 

Desember 2011, benih padi non hibrida sebanyak 20.362,98 ton, benih padi 

hibrida sebanyak 1.650,30 ton, jagung hibrida sebanyak 5.187,60 ton, benih 

jagung komposit sebanyak 1.549,02 ton dan benih kedelai sebanyak 4.031,53 

ton. 

Realisasi penyaluran benih bersubsidi/subsidi harga tahun 2011 (kondisi 

sampai dengan Desember 2011) untuk padi non hibrida mencapai 42.166 ton 

setara 1.686.660 ha (67,47%), jagung hibrida 580 ton setara 38.683 ha 

(16,82%), jagung komposit 209 ton setara 6.952 ha (16,69%), serta kedelai 564 

ton setara 14.089 ha (43,15%) dari rencana penyaluran. 
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Tabel 15. Rencana dan Realisasi Penyaluran Subsidi Benih Tahun 2011   

Ton Ha Ton Ha %

1 Padi Non Hibrida 62.500       2.500.000    42.166       1.686.660    67,47         

2 Jagung Hibrida 3.450         230.000       580            38.683         16,82         

3 Jagung Komposit 1.250         50.000        209            6.952          16,69         

4 Kedelai 1.306         32.650        564            14.089         43,15         

68.506       2.812.650    43.519       1.746.383    63,53         Jumlah

Komoditas
Rencana Realisasi

No.

 

Apabila dibandingkan pada tahun 2010 Realisasi kegiatan pengendalian 

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan DPI meliputi: Operasional 

kelembagaan BPTPH dan BBPOPT sebanyak 33 unit (100%), Sekolah 

Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) 371 unit (100%), Sekolah 

Lapangan Iklim (SL-I) 200 unit (100%), Insentif dan BOP THL-POPT 1.168 

orang (91,18%) dari target 1.249 orang, dan bantuan bahan dan alat 

pengendalian OPT dan DPI 1 paket (100%). Maka pada tahun 2011 kegiatan 

SL-PHT skala kelompok yang berjumlah 505 unit (pelaksanaannya 

disesuaikan dengan keadaan di lapangan), terdiri dari SLPHT Padi 

inbrida/Palawija 467 unit dan Padi Hibrida 38 unit, yang tersebar di 31 

provinsi. 

Areal sertifikasi benih (BD, BP dan BR) sampai dengan Desember 2011 untuk 

komoditi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang 

hijau) seluruhnya  186.056,26 ha, dengan rincian sebagai berikut: 

- Sertifikasi benih padi seluas 112.495,99 ha (60,46%) 

- Sertifikasi benih jagung seluas 45.243,67 ha (24,32%) 

- Sertifikasi benih kedelai seluas 25.678,22 ha (13,80%) 

- Sertifikasi benih kacang tanah dan kacang hijau seluas 2.638,67 ha 

(1,42%) 

- Realisasi produksi BD sampai dengan bulan Desember 2011, untuk benih 

padi sebanyak 2.189,29 ton, benih jagung 75,13 ton, benih kedelai 208,61 

ton, benih kacang tanah 119,61 ton, dan benih kacang hijau 1,48 ton, ubi 

kayu 156.000,00 stek, ubi jalar 635.000,00 stek. 

- Realisasi produksi BP sampai dengan bulan Desember 2011, untuk benih 

padi 69.708,56 ton, benih jagung 501,18 ton, benih kedelai 198,31 ton 

(hasil perbanyakan kedelai kelas BP produksinya ada yang carry over  di 

tahun 2012), benih kacang tanah sebanyak 256,879 ton, kacang hijau 

15,53 ton, ubi kayu 136.000 stek dan ubi jalar 841.500 stek.  

- Realisasi produksi BR sampai dengan bulan Desember 2011, untuk benih 

padi 127.696,51 ton, benih jagung 15.742,01 ton, benih kedelai 17.877,08 

ton, benih kacang tanah 3.351,64 ton, kacang hijau 5,40 ton.  
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- Realisasi produksi benih padi hibrida dan jagung hibrida sampai dengan 

bulan Desember 2011 masing-masing sebanyak 3.211,12 ton dan 

45.124,50 ton. 

Insentif Pengawas Benih Tanaman (PBT) tahun 2011 dialokasikan untuk 31 

provinsi di Indonesia sejumlah Rp. 2.064.000.000,00 untuk 688 orang PBT, 

sedangkan 2 provinsi yaitu Provinsi Kep. Riau dan Bangka Belitung tidak 

mendapatkan alokasi insentif PBT karena belum ada Petugas Pengawas 

Benih. 

5. Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan  

Kegiatan Sekolah Lapangan Iklim (SLI). Kegiatan ini terutama dilaksanakan di 

daerah yang sering mengalami dampak perubahan iklim (banjir dan 

kekeringan). Pada tahun 2011 dilaksanakan di 31 provinsi. Realisasi 

pelaksanaan SLI tahun 2011 sebanyak 247 unit atau 98,80% dari rencana 250 

unit. 

Tahun 2011 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menetapkan sasaran 

indikator kinerja maksimal luas areal tanaman pangan yang  terkena OPT dan 

DPI sebesar 6,5% terhadap total luas tanaman atau pertanaman yang aman 

(tida terkena) minimal 93,5%. Berdasarkan data hasil pemantauan dan 

pengukuran luas pertanaman padi, jagung dan kedelai yang terkena serangan 

OPT dan DPI tahun 2011 mencapai sebesar 8,38% dari luas pertanaman, atau 

lebih tinggi dari ambang batas yang ditargetkan. Untuk mencapai sasaran 

indikator tersebut, serangan OPT diupayakan pada batas maksimal ringan,  

perlu dilakukan penggunaan pestisida dengan cara “spot treatment” dengan 

tetap memperhatikan ambang pengendalian.  

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tahun 2011, telah memberikan 

bantuan pestisida sebanyak 35.308,5 kg/ltr dan bahan pengasapan sebanyak 

348.000 biji ke 8 (delapan) provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, 

Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Bali dan Sulawesi Utara). 

Dibandingkan dengan tahun 2010, bantuan pestisida tahun 2011 yang 

dikeluarkan dari cadangan nasional lebih besar, hal ini dikarenakan 

meningkatnya luas serangan OPT, Pestisida mengalami peningkatan sebesar 

7.413,5 kg/ltr (26,57%), dan bantuan bahan asap mengalami peningkatan 

201.000 biji (136,73%). Diharapkan dengan adanya bantuan pestisida tersebut 

dapat menurunkan luas serangan OPT dan menjadi stimulan bagi daerah 

untuk memenuhi kebutuhan lapang dalam pengendalian OPT. 

6. Kegiatan Pasca Panen 

Dalam rangka mendukung swasembada pangan dan meningkatkan nilai 

tambah serta daya saing produk, maka peranan penanganan pascapanen 

sangat penting. Sampai saat ini tingkat susut hasil panen dan pascapanen 
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masih cukup tinggi, oleh karena itu untuk menurunkan susut hasil tersebut 

diperlukan upaya penanganan pascapanen yang intensif dan kontinyu. 

Pada Tahun Anggaran 2011 untuk mendukung kegiatan penanganan 

pascapanen tanaman pangan di daerah, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

mengalokasikan dana dekonsentrasi untuk provinsi dan dana tugas 

pembantuan untuk kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan penanganan 

pascapanen tanaman pangan di alokasikan pada 31 provinsi dan 189 

kabupaten/kota meliputi kegiatan bimbingan teknis dan apresiasi penanganan 

pascapanen. Sedangkan bantuan pembelian sarana pascapanen dialokasikan 

pada 378 kelompoktani (poktan) atau gabungan kelompoktani (gapoktan) yang 

tersebar pada 189 kabupaten/kota. Setiap Dinas Pertanian Kabupaten/kota 

menerima 2 (dua) paket bantuan sarana pascapanen padi. 

Realisasi bantuan penanganan pascapanen tanaman pangan 2011 yaitu: 

Realisasi CPCL sebanyak 377 (99,74%) dari target 378 paket, sedangkan 

realisasi pembelian 373 paket (98,68%) dari target 378 paket. 

7. Kegiatan Pemberdayaan Petani  

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2011 

telah memberikan bantuan sebanyak 280 LM3 yang ditetapkan melalui 

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4525/Kpts/HK.310/11/2011). LM3 yang 

melaksanakan proses administrasi untuk pencairan anggaran hanya 275 LM3, 

sebanyak 5 LM3 tidak melakukan pencairan karena mengundurkan diri dan 

tidak mampu memenuhi syarat-syarat kelengkapan dokumen pencairan.  

Sedangkan pada tahun 2010 telah dikembangkan LM3 dibidang tanaman 

pangan sebanyak 276 unit atau 110,40% dari target 250 unit dengan bidang 

usaha yang dikembangkan sebagian besar berupa agribisnis padi dan jagung 

Selain itu pada tahun 2011 Ditjen Tanaman Pangan juga memberikan  

Penghargaan Ketahanan Pangan Kepada Kelompok Tani dan  Mantri Tani  

Berprestasi dengan pemenang sebanyak 15 Kelompok Tani yang terdiri dari 3 

komoditi masing-masing 5 Kelompok Tani Padi, 5 Kelompok Tani Jagung, 5 

Kelompok Tani Kedelai dan 5 petugas Mantri Tani berprestasi. Penghargaan 

lain juga diberikan kepada petugas PBT 3 orang, petugas POPT-PHP 3 orang, 

Analis Benih 3 orang dan produsen/penangkar benih 3 orang. Penghargaan 

dari Menteri Pertanian Republik Indonesia khusus diberikan kepada petugas 

POPT-PHP 

Pada tahun 2010 Dari aspek penyerapan anggaran, Direktorat Jenderal 

Tanaman mencapai Rp. 950.680,845,000,- (89,85%) dari pagu anggaran 

sebesar Rp. 1.058.068.300,000,-. Sedangkan realisasi dana dekonsentrasi di 

propinsi (Dinas,UPTD BPSBTPH dan BPTPH) berdasarkan laporan yang 

masuk mencapai Rp. 162.643.574.000,- (96,20%) dari pagu sebesar Rp. 
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169.075,250,000,- , sedangkan dana tugas pembantuan (kabupaten/kota) 

mencapai Rp. 477.718.309.000 (93,38%) dari pagu sebesar Rp. 511.582,200,-.  

8. Penyerapan Anggaran  

Pada tahun 2011 Realisasi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan satker pusat dan daerah mencapai Rp. 2,665 triliun atau 93,85% dari 

pagu anggaran Rp. 2,840 triliun. Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan 

utama yaitu: 1) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 

mencapai Rp. 150,380 miliar (82,94%), 2) Pengelolaan Produksi Tanaman 

Serealia Rp. 461,905 miliar (93,19%); 3) Pengelolaan Sistem Penyediaan 

Benih Tanaman Pangan Rp. 1,440 triliun (95,47%); 4) Penguatan Perlindungan 

Tanaman dari Gangguan OPT dan DPI Rp. 313,721 miliar (95,56%); 5) 

Penanganan Pasca Panen Tanaman Rp. 119,545 miliar (93,66%); 6) 

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen TP Rp. 167,531 miliar 

(88,46%); 7) Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan 

Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih Rp. 5,288 miliar (88,14%); dan 8) 

Pengembangan Peramalan Serangan OPT Rp. 7,253 miliar (103,62%).  

Secara umum, mekanisme penyerapan anggaran telah dilaksanakan sebaik-

baiknya. Pada tahun 2011, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah 

melaksankan semua kegiatan dengan penyerapan anggaran yang maksimal 

Realisasi anggaran menurut kelompok Satker yaitu Satker Kantor Pusat 

mencapai Rp. 1,759 triliun (95,48% dari pagu Rp. 1,843 triliun); UPT Pusat Rp. 

12,542 miliar (96,47% dari pagu Rp. 13 miliar); dana dekonsentrasi (Dinas 

Pertanian, BPSBTPH dan BPTPH) Rp. 169,434 miliar (92,92% dari pagu Rp. 

182,351 miliar) dan dana tugas pembantuan/kabupaten/kota Rp. 723,983 miliar 

(90,29% dari pagu sebesar Rp. 801,877 miliar).  

Tabel 16.  Realisasi Anggaran APBN Sektoral Tahun 2011 Ditjen Tanaman Pangan   

Berdasarkan Kelompok Satker Pusat dan Daerah 

No. Satker Pagu DIPA (Rp 000) Realisasi (Rp 000) %

1 Kantor Pusat 1.842.710.451           1.759.396.517       95,48

2 UPT Pusat 13.000.000                 12.541.724            96,47

3 Dekonsentrasi/Provinsi 182.350.737               169.433.568          92,92

4 Tugas Pembantuan/Kab/Kota 801.877.493               723.983.199          90,29

Jumlah 2.839.938.681           2.665.355.008       93,85  

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja 
 
Evaluasi kinerja kegiatan 2011 dilakukan dengan pengukuran kinerja kegiatan 

(PKK) yaitu dengan cara membandingkan antara rencana capaian (target) dengan 

realisasi kegiatan yang telah dicapai, terutama  dilihat dari indikator input, output 
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dan outcome dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya. Kinerja 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2011 lebih baik dibandingkan dengan 

2010 walaupun hasil pengukuran kinerja masih belum seluruhnya kuantitatif. Hal 

ini karena unit-unit kerja belum mantap merumuskan indikator-indikator yang 

ditetapkan (baik kegiatan maupun sasaran) serta hubungan indikator kegiatan 

dengan sasaran. Secara prinsip, laporan akuntabilitas kinerja sebagai cerminan 

pertanggungjawaban dari unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

masih beragam. 

 
Untuk mempertajam pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Tanaman pangan 

tahun 2011, dilakukan evaluasi berdasarkan pencapaian makro pembangunan 

tanaman pangan khususnya luas panen, produktivitas, dan produksi komoditas 

tanaman pangan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan pencapaian tahun 

ini terhadap pencapaian tahun sebelumnya dan sasaran indikatif. Secara umum, 

kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam mendorong produksi sangat 

berhasil. 

 
Pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2011 dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

1) Produksi padi tahun 2011 (berdasarkan ARAM III BPS) mencapai 65,39 juta ton 

gabah kering giling (GKG) mengalami penurunan sebanyak 1,08 juta ton (1,63%) 

dibadingkan tahun 2010. Penurunan produksi diperkirakan terjadi karena 

penurunan luas panen seluas 29,07 ribu hektar (0,22 persen) dan produktivitas 

sebesar 0,71 kuintal/hektar (1,42%). 

Luas pertanaman (padi) yang mengalami puso akibat dampak perubahan iklim 

(banjir dan kekeringan) mencapai sekitar 82.510 ha serta puso akibat serangan 

OPT utama seluas 40.526 ha. Luas puso tersebut sebagian besar terjadi di Pulau 

Jawa (terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur) yang merupakan daerah sentra 

dan tingkat produktivitas relatif tinggi, sehingga dampak puso relatif besar 

terhadap penurunan produksi dengan kehilangan hasil setara  682 ribu ton GKG; 

 

2) Produksi jagung tahun 2011 (ARAM III) sebesar 17,23 juta ton pipilan kering, 

menurun sebanyak 1,10 juta ton 5,99 persen) dibandingkan tahun 2010. 

Penurunan produksi diperkirakan terjadi karena penurunan luas panen seluas 

261,82 ribu hektar (6,32 persen), sedangkan produktivitas diperkirakan 

mengalami kenaikan sebesar 0,16 kuintal/hektar (0,36%) 

 

3) Produksi kedelai tahun 2011 (ARAM III) sebesar 870,07 ribu biji kering, menurun 

sebanyak 36,96 ribu ton (4,08% persen) dibandingkan tahun 2010. Penurunan 

produksi kedelai diperkirakan terjadi karena turunnya luas panen seluas 29,40 

ribu hektar (4,45 persen), sedangkan produktivitas diperkirakan mengalami 

kenaikan sebesar 0,05 kuintal/hektar (0,36 persen) 

Untuk Provitas kedelai hanya 13,46 ku/ha dari sasaran 15 ku/ha (89,73%), hal ini 

disebabkan antara lain: 
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a. Menurunnya luas tanam akibat persaingan dengan komoditas lain (padi,jagung 

dan ubi kayu) 

b. Rendahnya harga domestik sehingga tidak kompetitif dibandingkan komoditas 

lain 

c. Meningkatnya produk impor dengan harga relatif murah sehingga mempunyai 

daya saing produk dalam negeri. 

d. Iklim yang ekstrim banyak hujan menyebabkan jadwal tanam berubah 

e. Pendistribusian benih tidak sesuai varietas dan jadwal tanam petani 

f. Penerapan teknologi kurang optimal karena modal petani lemah 

 

4) Produksi kacang tanah tahun 2011 (ARAM III) sebesar 676,90 ribu ton biji kering, 

menurun sebanyak 102,33 ribu ton (13,13 persen) dibandingkan tahun 2010. 

Penurunan produksi diperkirakan karena terjadi penurunan luas panen seluas 

80,07 ribu hektar (12,90 persen) dan produktivitas sebesar 0,04 kuintal/hektar 

(0,32 persen)  

 

5) Produksi kacang Hijau tahun 2011 (ARAM III) sebesar 334,73 ribu ton biji kering, 

meningkat sebanyak 43,03 ribu ton (14,75 persen) dibandingkan tahun 2010. 

Kenaikan produksi diperkirakan karena terjadi kenaikan luas panen seluas 33,88 

ribu hektar (13,12 persen) dan produktivitas sebesar 0,16 kuintal/hektar (1,42 

persen)  

 

6) Produksi Ubi Kayu tahun 2011 (ARAM III) sebesar 23,46 juta ton umbi basah, 

mengalami penurunan sebanyak 453,80 ribu ton (1,90 persen) dibandingkan 

tahun 2010. Penurunan produksi diperkirakan karena terjadi penurunan 

produktivitas sebesar 7,17 kuintal/hektar (3,55 persen), sedangkan luas panen 

diperkirakan mengalami peningkatan seluas 20,25 ribu hektar (1,71 persen)  

 

7) Produksi Ubi Jalar tahun 2011 (ARAM III) sebesar 2,17 juta ton umbi basah, 

mengalami peningkatan sebanyak 121,39 ribu ton (5,92 persen) dibandingkan 

tahun 2010. Kenaikan produksi diperkirakan karena terjadi peningkatan 

produktivitas sebesar 9,05 kuintal/hektar (7,99 persen), sedangkan luas panen 

diperkirakan mengalami penurunan seluas 3,47 ribu hektar (1,92 persen)  

 

8) Realisasi tanam SL-PTT tahun 2011 untuk padi non hibrida mencapai 2,2 juta ha 

(92,47% dari target 2,2 juta ha ), padi hibrida mencapai 117.893 ha (51,49% dari 

target 228.980 ha), padi lahan kering 312.184 ha (89,20% dari target 350.000 ha), 

jagung hibrida 205.736 ha (99,52% dari target 206.730 ha), kedelai 266.770 ha 

(88,92% dari target 300.000 ha), Kacang Tanah 3,500 ha (35,00% dari target 

100.000 ha) dan SL-PTT kacang hijau belum terlaksana (target 10 ribu ha).  
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Tabel 17. Realisasi SL-PTT Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah dan Kacang 

Hijau Tahun 2011  

Ha Unit/Klp Ha Unit/Klp %

I. SL-PTT

1 Padi 2.778.980   124.898  2.569.616   109.858  92,47     

1.1 Padi Non Hibrida 2.200.000   88.000     2.139.539   85.582     97,25     

1.2 Padi Hibrida 228.980      22.898     117.893      11.789     51,49     

1.3 Padi Lahan Kering 350.000      14.000     312.184      12.487     89,20     

2 Jagung Hibrida 206.730      13.782     205.736      13.716     99,52     

3 Kedelai 300.000      30.000     266.770      26.677     88,92     

4 Kacang Tanah 100.000      10.000     35.000        3.500       35,00     

5 Kacang Hijau 10.000        1.000       -                   -               -             

SL
Rencana Realisasi

No.

 

Dari sasaran SL-PTT kacang tanah seluas 100.000 ha, terdapat seluas 2.450 ha 

(2,45%) yang tidak bersedia daerah untuk melaksanakan, demikian juga dengan 

SL-PTT kacang hijau seluas 500 ha daerah tidak bersedia melaksanakan 

disebabkan sudah melewati musim tanam dan kurang tersedianya benih.  

Tidak tercapainya sasaran kegiatan SL-PTT kacang tanah, kacang hijau,  dem 

area ubikayu, ubijalar dan pangan alternatif tahun 2011 disebabkan adanya 

perubahan kebijakan realokasi anggaran bantuan benih kepada kegiatan yang 

lain serta penundaan sementara kegiatan SL-PTT kacang tanah, kacang hijau, 

dem area ubikayu, ubijalar dan pangan alternatif. Selanjutnya pada pertengahan 

tahun anggaran, alokasi dana anggaran dapat dimanfaatkan kembali, terutama 

untuk bantuan bibit pada dem area ubikayu dan ubijalar, sedangkan kegiatan SL-

PTT kacang tanah dan kacang hijau hanya disediakan anggaran untuk saprodi 

pada LL seluas 1 ha dan penyediaan benih harus disediakan melalui swadaya 

petani atau sumber dana lain; 

Keterlambatan persetujuan pemanfaatan anggaran tersebut, berakibat 

pelaksanaan SL-PTT kacang tanah, kacang hijau, dem area ubikayu, ubijalar, dan 

pangan alternatif tidak dilaksanakan sesuai rencana, hal ini disebabkan calon 

petani sudah melaksanakan pertanaman secara mandiri agar tidak melewati 

musim tanam, dan ketidakmampuan petani/kelompok tani dalam penyediaan 

benih kacang tanah dan kacang hijau secara swadaya. 

a.  

9) Realisasi penyaluran BLBU Hasil Penghematan dan APBN-P tahun 2011 

sampai Desember 2011 dengan untuk padi non hibrida mencapai 69.203 ton 

setara 2.768.120 ha (125,85%), padi hibrida 5.815 ton setara 387.665 ha 

(445,94%), padi lahan kering 7.626 ton setara 487.000 ha (139,14%), jagung 

hibrida 7.626 ton setara 508.400 ha (245,92%) dan kedelai 12.000 ton setara 

300.000 ha (100%). 

Realisasi BLBU tahun 2010 untuk padi non hibrida mencapai 1.958,420 ha 

(97,92% dari target 2 juta ha), padi hibrida mencapai 382,673 ha (95,67% dari 

target 400 ribu ha), padi lahan kering 273,613 ha (91,20% dari target 300 ribu 
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ha), jagung hibrida 298,520 ha (99,51% dari target 300 ribu ha), kedelai 

332,375 ha (91,53% dari target 385 ribu ha) dan kacang tanah 61,299 ha 

(95,78% dari target 64 ribu ha). 

Tabel 18. Realisasi Bantuan  Langsung Benih  Unggul (BLBU) APBN & APBN-P 

TA. 2011  

Ton Ha Ton Ha %

1 Padi Non Hibrida 55.000       2.200.000    69.203       2.768.120    125,82       

2 Padi Hibrida 1.304         86.933         5.815         387.665       445,94       

3 Padi Lahan Kering 8.750         350.000       12.175       487.000       139,14       

4 Jagung Hibrida 3.101         206.733       7.626         508.400       245,92       

5 Kedelai 12.000       300.000       12.000       300.000       100,00       

80.155       3.143.666    106.819      4.451.185    133,27       

No. Komoditas
Rencana Realisasi

Jumlah  

10) Realisasi penyaluran Benih Bersubsidi tahun 2011 untuk padi non hibrida 

mencapai 33.067 ton (64,25% dari target 62.500 ton), jagung hibrida 231 ton 

(6,707% dari target 3.450 ton), Jagung Komposit 193 ton (38.15% dari target 

2.000 ton) dan kedelai 875 ton (43,65% dari target 2.000 ton). 

 
Tabel 19. Realisasi Penyaluran Benih Bersubsidi tahun 2011 

 

Ton Ha Ton Ha %

1 Padi Non Hibrida 62.500       2.500.000    42.166         1.686.640        67,47         

2 Jagung Hibrida 3.450         230.000       580              38.667            16,81         

3 Jagung Komposit 1.250         50.000        208              8.320              16,64         

4 Kedelai 1.306         32.650        563              14.075            43,11         

68.506       2.812.650    43.517         1.747.702        63,52         Jumlah

Komoditas
Rencana Realisasi

No.

 
 

12. Jumlah produsen benih tanaman pangan dan kemampuan produksinya pada 

tahun 2011 sebanyak 3.234 unit, dengan kemampuan produksi mencapai 384,70  

ton. Jumlah produsen benih tanaman pangan dan kemampuan produksinya 

bervariasi, seperti pada tabel   berikut : 

Tabel 20. Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Kemampuan Produksi 

Benih Tahun 2011 

No. Komoditi Jumlah Produsen 
Benih (unit) 

Kemampuan Produksi 
Benih (Ton/Tahun) 

1. 
2. 
3. 

Padi 
Palawija 
Padi/Palawija 

2.729 
287 
218 

290.900 
93.802 

- 

Jumlah 3.234 384.702 

 
13.  Target capaian pengamanan areal pertanaman dari serangan OPT dan DPI pada 

tahun 2011 adalah sebesar 93,5% atau luas areal yang mengalami gangguan 
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OPT dan DPI tertinggi 6,5% dari luas tanam. Realisasi capaian pengamanan areal 

tahun 2011 sebesar 6,75% atau 99,73% dari target capaian. 

 Upaya pengamanan 95% luas areal tanaman pangan dari serangan OPT dan DPI 

akan dicapai pada tahun 2014 (target tahun 2011:93,5%; tahun 2012:94%; tahun 

2013: 94,5%, dan tahun 2014:95%). Berdasarkan data luas serangan OPT dan 

DPI tahun 2010, luas areal yang mengalami gangguan OPT dan DPI sebesar 7%, 

masih lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 5%. Persentasi 

penurunan luas kerusakan OPT dan DPI secara bertahap akan mengalami 

penurunan sebesar 0,5% setiap tahunnya. 

 Hal tersebut terlihat dari luas serangan OPT utama dan DPI (banjir dan 

kekeringan) pada tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai) pada tahun 2011 

seluas 1.226.442 ha dibandingkan luas tanamannya pada periode tahun yang 

sama (18.170.996 ha). Upaya penekanan luas serangan OPT utama dan DPI 

(banjir dan kekeringan) pada tanaman pangan tahun 2011 telah dilakukan secara 

intensif. Hal ini terlihat dari luas pengendalian tahun 2011 seluas 1.517.155 ha, 

lebih tinggi apabila dibandingkan dengan luas pengendalian pada tahun 2010 

(1.206.956 ha) 

 Untuk mendukung gerakan SPOT STOP, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

pada TA. 2011 mengalokasikan bantuan berupa bahan pengendali OPT melalui 

Kegiatan Bantuan Penanganan Bencana Alam, Serangan OPT dan DPI dalam 

rangka pengamanan produksi tanaman pangan sebanyak 2.131.669 kg/ltr 

pestisida dan 170.991 boks bahan asap tikus.  

Bantuan pestisida dialokasikan dan didistribusikan ke seluruh provinsi terutama ke 

daerah endemis OPT utama tanaman padi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera 

Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, 

Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan 

 

14. Kegiatan SLPHT skala kelompok yang berjumlah 505 unit (pelaksanaannya 

disesuaikan dengan keadaan di lapangan), terdiri dari SLPHT padi non 

hibrida/palawija non hibrida 467 unit dan padi hibrida 38 unit, yang tersebar di 31 

provinsi. Berdasarkan evaluasi  pelaksanaan kegiatan SLPHT skala kelompok di 

masing-masing provinsi, realisasi SLPHT Tahun 2011 telah mencapai 502 unit 

(99,41%).   

Realisasi pelaksanaan SL Iklim Tahun 2011 telah mencapai 247 unit atau 98,80% 
dari rencana 250 unit yang dilaksanakan di 30 provinsi. 

 
15.  Dalam rangka penanganan pasca panen Ditjen Tanaman Tangan telah 

melakukan upaya penurunan susut hasil padi melalui kegiatan apresiasi 

penanganan pascapanen di 15 provinsi dan bantuan sosial untuk pembelian alat 

dan mesin pascapanen padi yang dialokasikan pada 378 poktan/gapoktan di 31 

provinsi 189 kabupaten/kota melalui dana APBN Tugas Pembantuan. Sarana 
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pascapanen padi yang dibeli berupa pilihan sesuai kebutuhan poktan/gapoktan 

dan kondisi wilayahnya, yaitu: 

 Alat dan mesin panen: reaper, paddy mower, dan atau sabit bergerigi. 

 Alat dan mesin perontok : power threser dan atau pedal thresher bermotor 

dengan kelengkapan 2 unit terpal 8 x 8 m. 

 Alat dan mesin pengering gabah (flat bed dryer) dengan tungku sekam 

 Revitalisasi Penggilingan Padi Kecil (PPK). 

Dana kegiatan bantuan sarana pascapanen tahun 2011 di Dinas Pertanian 

Kabupaten/Kota berada pada satker bidang Tanaman Pangan, sedangkan 

kegiatan ditangani pada  Bidang Binus/P2HP, sehingga realisasi kegiatan 

terhambat; 

Selain itu beberapa Kabupaten SK CPCL bantuan sarana pascapanen ditetapkan 

oleh Bupati setempat sehingga proses verifikasi CPCL terlambat dan di beberapa 

kabupaten (Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung 

Utara, Pesawaran, Tanggamus, Tulang Bawang, Way Kanan, Kubu Raya, 

Sambas), pencairan dana melalui Bank mensyaratkan poktan/gapoktan memiliki 

NPWP, sehingga proses pencairan menjadi tertunda karena harus membentuk 

badan usaha dan persyaratan lainnya melalui notaris yang membutuhkan biaya 

yang ditanggung oleh poktan/gapoktan. 

Upaya penurunan susut hasil padi dilakukan melalui APBN Penghematan dengan 

mengalokasikan bantuan sebanyak 231 unit alat mesin pengering padi (flat bed 

dryer) kapasitas 3 ton/proses dengan menggunakan pengaduk gabah secara 

otomatis dan berbahan bakar sekam untuk 231 poktan/gapoktan di 16 provinsi 82 

kabupaten/kota. Sampai dengan Desember 2011 bantuan sarana pascapanen 

tersebut telah terealisasi seluruhnya sebanyak 231 unit atau 100% dari rencana. 

Dari hasil analisa bahwa pengaruh bantuan tersebut dalam menurunkan susut 

hasil padi sebesar 0,05%, sehingga secara keseluruhan susut hasil yang berhasil 

diturunkan yaitu 0,19%. dari target 1% sedangkan sisanya sebesar 0,81% 

diharapkan berasal dari dukungan instansi terkait, pemda dan swadaya. 

Tingkat kehilangan hasil gabah/padi di lapang masih tinggi disebabkan 

penggunaan peralatan dan cara panen masih konvensional seperti: sabit, 

gebotan, penjemuran. Kualitas beras yang dihasilkan Penggilingan Padi Kecil 

(PPK) masih rendah dengan rendemen dibawah 60% dan tingkat patah (broken) 

di atas 20%, sehingga perlu dilakukan penerapan teknologi penanganan 

pascapanen. 

Untuk penurunan susut jagung, kedelai, dan aneka umbi, tahun 2011 tidak 

difasilitasi dengan bantuan sarana pascapanen, tetapi melalui kegiatan 

sosialisasi, apresiasi teknologi, bimbingan teknologi, dan pembinaan 

penanganan pascapanen 
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Teknologi yang dapat memperbaiki pascapanen tersebut antara lain 

menggunakan paddy mower/reaper untuk pemanenan, power thresher untuk 

perontokan, combine harvester untuk panen sampai perontokan, dryer untuk 

pengeringan dan revitalisasi PPK serta peningkatan SDM petugas dan petani. 

Kendala utama petani dan buruh tani dalam mengadopsi teknologi pascapanen 

modern, antara lain: ketidak tahuan tentang teknologi tersebut, tidak ada jasa 

penyewaan di beberapa desa, tekanan dari tenaga kerja dan pengasak karena 

khawatir kehilangan kesempatan kerja, salah informasi mengenai teknologi 

pascapanen, dan harga teknologi pascapanen yang tidak terjangkau dan 

kepemilikan lahan yang sempit.  

16. Realisasi kegiatan pengembangan kelembagaan ekonomi pedesaan melalui 

LM3 bidang tanaman pangan mencapai 275 unit LM3 atau 98,71% dari target 

280 unit LM3. Bidang usaha yang dikembangkan sebagian besar meliputi usaha 

budidaya dan agribisnis padi, jagung, kedelai dan kacang tanah. Dari 5 yang 

tidak terealisasi  3 mengundurkan diri dan yang 2 tidak lulus verifikasi. 

Dibandingkan tahun 2010 pemberdayaan ekonomi melalui LM3 sebanyak 276 

unit dari target 250 unit (110,40%) karena adanya pengurangan satuan biaya. 

Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan Ditjen Tanaman Pangan 

1. Tidak tercapainya sasaran produksi komoditas utama tanaman pangan tahun 

2011 disebabkan beberapa hal, antara lain: 1) Iklim 2011 lebih kering dibanding 

tahun 2010, khususnya terjadi pada bulan Mei-September 2011 yang 

mengakibatkan penurunan potensi produktivitas, 2) Keterbatasan lahan dan air 

serta  sarana prasarana irigasi banyak yang rusak, 3) Luas pertanaman (padi) 

yang mengalami puso mencapai sekitar 101 ribu ha yang sebagian besar terjadi 

di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang tingkat produktivitasnya relatif tinggi, 5) 

Pergeseran pelaksanaan sebagian kegiatan APBN 2011 (SL-PTT, bantuan benih, 

dem area, bantuan sarana pascapanen) ke bulan Oktober 2011 sehingga tidak 

memberikan kontribusi secara optimal pada produksi tahun 2011. 

2. Penurunan produksi padi tahun 2011 disebabkan oleh penurunan luas panen 

seluas 50.000 ha (0,38%) dan penurunan produktivitas sebesar 0,35 ku/ha 

(0,70%) dibandingkan tahun 2010. Penurunan produksi jagung tahun 2011 

disebabkan oleh penurunan luas panen seluas 267.000 ha (6,46%) terutama di 

pulau Jawa seluas 193.000 ha (9,03%) akibat menurunnya luas tanaman sela 

jagung khususnya pada lahan perkebunan di Jawa Timur dibandingkan tahun 

2010. Penurunan produksi kedelai tahun 2011 disebabkan oleh penurunan luas 

panen seluas 39.000 ha (5,84%) terutama di Pulau Jawa dan penurunan 

produktivitas di Pulau Jawa sebesar 0,20 ku/ha (1,39%) dibandingkan tahun 2010. 

Penurunan luas panen tersebut akibat kurangnya minat petani untuk menanam 

kedelai, kompetisi dengan komoditas lainnya yang lebih kompetitif (jagung, ubi 
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kayu, padi) serta pengaruh harga kedelai impor yang lebih murah daripada 

kedelai dalam negeri. 

 

3. Pelaksanaan SLPHT belum sepenuhnya sesuai pedoman. Beberapa hal  yang  

menjadi kendala, antara lain terbatasnya kuantitas dan kualitas Pemandu 

Lapangan (PL), terbatasnya pembinaan yang dilakukan oleh institusi terkait, dan 

beban pekerjaan pemandu yang semakin berat terkait kegiatan teknis maupun 

administrasi. Disamping itu pemandu lapangan (POPT-PHP) juga ditugaskan 

untuk memandu kegiatan SLPTT, SLI, melaksanakan pengamatan OPT, 

bimbingan pengendalian OPT, dan pengawasan pestisida dan pupuk. 

 

4. Pengembangan SLI seyogyanya dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai 

berikut: 

 Tahap I    : Perbaikan dalam pengelolaan teknik budidaya sesuai iklim 

 Tahap II   :Penguatan kelembagaan petani dan strategi bisnis pertanian 

dengan mempertimbangkan informasi iklim. 

 Tahap III    :Membangun dan memperkuat kemitraan untuk mengelola 

risiko iklim. 

 

Pada saat ini pengembangan SLI baru berada pada Tahap Perbaikan dalam 

pengelolaan teknik budidaya sesuai iklim dengan demikian diperlukan suatu 

komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder terkait dalam pengembangan SLI. 

 

5. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memantapkan pelaksanaan sistem 

akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah 1) koordinasi 

dalam unit kerja dan antar unit kerja/instansi lain; 2) penerapan integrasi sistem 

akuntabilitas kinerja dengan perencanaan pembangunan nasional, sistem 

perbendaharaan, dan sistem akuntansi pemerintah; 3) peningkatan kualitas 

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; 4) pengorganisasian pelaksanaan 

kegiatan dimasing-masing unit kerja. 

 

6. Analisis efisiensi dan efektivitas terhadap pemanfaatan anggaran masih sulit 

diukur karena tidak adanya tolak ukur yang pasti tentang batasan efektif atau 

efisiensinya sebuah kegiatan selain itu tahun 2011 merupakan tahun pertama 

pelaksanaan program pembangunan tanaman pangan pada Kabinet Indonesia 

Bersatu II sehingga outcome atau berfungsinya output belum dapat diukur 

secara pasti dilapangan. Sedangkan efisiensi tidak semata-mata 

membandingkan output dengan input tetapi dipengaruhi pula oleh faktor-faktor 

lain. Untuk itu, kedepan perlu dilakukan perumusan efektivitas dan efisiensi 

kegiatan maupun program yang lebih jelas dan terukur. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap akuntabilitas kinerja 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2011 secara umum cukup baik. 

Pelaksanaan kegiatan utama Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu 

Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan 

tahun 2011 seperti penyaluran BLBU yang mencapai 100%, pelaksanaan SL-PTT 

padi, jagung dan kedelai berkisar 90%-100%. Kegiatan yang realisasi 

pelaksanaannya masih rendah antara lain SL-PTT kacang tanah dan kacang hijau 

karena adanya revisi penghematan anggaran dan kurang tersedianya benih di 

lapangan; dem area ubi kayu dan ubi jalar karena keterlambatan terbitnya DIPA 

penghematan 10% yang semula ditampung di Pusat dialihkan menjadi bantuan 

langsung masyarakat pada satker kabupaten/kota; sedangkan dem area gandum, 

sorgum dan hotong pelaksanaannya kurang optimal karena terbatasnya benih dan 

terlambatnya musim hujan.  

Capaian produksi tanaman pangan tahun 2011 (Angka Ramalan III BPS) mengalami 

peningkatan untuk komoditas kacang hijau dan ubi jalar dibanding produksi 2010 

(ATAP). Dibandingkan dengan angka sasaran produksi tahun 2011, hanya komoditas 

ubi kayu dan ubi jalar yang mengalami peningkatan produksi. Luas panen tanaman 

pangan tahun 2011 yang mengalami peningkatan dengan luas panen 2010 adalah 

kacang hijau dan ubi kayu. Jika dibandingkan dengan angka sasaran luas panen 

tahun 2011, hanya padi yang mengalami peningkatan luas panen. Produktivitas 

mengalami peningkatan dibanding produksi 2010 kecuali padi, kacang tanah dan ubi 

kayu. Jika dibandingkan dengan angka sasaran produktivitas tahun 2011, komoditas 

yang mengalami peningkatan produktivitas yaitu kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. 

Realisasi anggaran APBN Sektoral yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan secara keseluruhan mencapai 93,85% dari pagu Rp. 2,840 trilliun, sedangkan 

realisasi berdasarkan kelompok Satker berkisar antara 90%-96%. Sedangkan 

realisasi anggaran subsidi yang mencakup subsidi harga benih dan CBN mencapai 

Rp. 508,578 miliar atau 79,65% dari pagu Rp. 638,657 miliar. 

 



Lampiran 1. RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2011

Unit Organisasi Eselon I  : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

Tahun Anggaran               : 2011

(1)

Perluasan penerapan budidaya tanaman * Peningkatan produksi, produktivitas dan luas panen

pangan yang tepat yang didukung oleh sistem - Produksi Padi 70.60 TON

penanganan pasca panen dan penyediaan benih - Produksi Jagung 22 TON

serta pengamanan produksi yang efisien untuk - Produksi Kedelai 1.56 TON

mewujudkan produksi tanaman pangan yang - Produksi Kacang Tanah 970 TON

cukup dan berkelanjutan - Produksi Kacang Hijau 370 TON

- Produksi Ubi Kayu 23.40 TON

- Produksi Ubi Jalar 2.15 TON

Meningkatnya perluasan penerapan budidaya * Luas areal penerapan budidaya serealia yg tepat dan berkelanjutan 

tanaman serealia yang tepat dan berkelanjutan     melalui SL-PTT dan Dem Area: 

 untuk peningkatan produksi melalui peningk - Padi non hibrida 2,200,000   HA

produktivitas persatuan luas - Padi hibrida 228.980      HA

- Padi lahan kering 350,000      HA

- Jagung hibrida 206.73         HA

* Meningkatnya pengetahuan & keterampilan petugas lapangan dan

   Petani

- Padi 13,320         org

- Jagung 7,830           org

* Meningkatnya koordinasi, pembinaan, pengawalan 31 Prov

   dan monev SL-PTT budidaya serealia 413 Kab, 

* Meningkatnya penerapan budidaya  gandum 60 ha

* Meningkatnya penerapan budidaya shorgum 180 ha

* Meningkatnya penerapan budidaya hotong 30 ha

* Meningkatnya pengembangan gandum melalui (CF SKR) 4 kab

* Meningkatnya kualitas data hasil ubinan SL-PTT

   - Padi 160 Kab

- Jagung 40 Kab

Meningkatnya perluasan penerapan budidaya *  Luas areal penerapan budidaya tanaman aneka kacang &

tanaman aneka kacang dan umbi yang tepat    umbi yang tepat dan berkelanjutan melalui SL-PTT dan 

 dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi     Dem Area

melalui peningkatan produktivitas per   - SL-PTT Kedelai 300,000      Ha

satuan luas - Dem Area Ubi Kayu 420 ha

- Dem Area Ubi Jalar 1,240           ha

- Dem Area Pangan Lokal 125 ha

* Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(2) (3)



(1)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(2) (3)

   lapangan dan petani

- Kedelai 6,850           org

- Aneka umbi 1,040           org

* Meningkatnya koordinasi, pembinaan, 31 Prov

  pengawalan dan monev SLPTT budidaya 324 Kab

   aneka kacang dan umbi

* Meningkatnya penerapan budidaya 125 ha

   pangan lokal yang baik

* Meningkatnya kualitas data hasil ubinan SLPTT kedelai 40 kab

Terselenggaranya sistem perbenihan yang * Meningkatnya penggunaan benih bermutu varietas unggul

efisien dan berkelanjutan    - Padi 65.0 %

- Jagung 63.0 %

- Kedelai 65.93 %

* Tersedianya benih sumber di BBI

- Padi (BD) 91 ha

- Padi (BP) 160 ha

- Jagung (BD) 33 ha

- Jagung (BP) 45 ha

- Kedelai (BD) 40.5 ha

- Kedelai (BP) 71 ha

- Kacang Tanah (BD) 32 ha

- Kacang Tanah (BP) 47 ha

- Kacang Hijau (BD) 8 ha

- Kacang Hijau (BP) 11 ha

- Ubi Kayu (BD) 2 ha

- Ubi Kayu (BP) 2 ha

- Ubi jalar (BD) 3 ha

- Ubi Jalar (BP) 3 ha

- Sorgum (bp) 1 ha

* Terselenggaranya fungsi pengawasan dan sertifikasi benih

- Padi 67,343         ha

- Jagung 500              ha

- Kedelai 2,500           ha

- Palawija 10,740         ha

- Padi dan Palawija 30,200         ha

* Terselenggaranya pemurnian varietas benih

- Padi 18 unit



(1)
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(2) (3)

- Kedelai 195 unit

- Palawija 5 unit

- Kacang tanah 11 unit

- Lain-lain 95 unit

* Tersalurkannya Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)

- Benih padi non hibrida 55,000         ton

- Benih padi hibrida 1,304           ton

- Benih padi lahan kering 8,750           ton

- Benih jagung hibrida 3,101           ton

- Benih kedelai 12,000         ton

- Benih ubi kayu 3,000           stek

- Benih Ubi jalar 37,950         stek

* Meningkatnya fungsu BPSBTPH 32 Prov

* Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan petugas pengawas benih (PBT) 695 org'

* Meningkatnya pengawalan dan monev BLBU 32 Prov

Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman * Terlaksananya pembinaan dan pengawalan penanganan 31                 Prov

pangan    pascapanen di tingkat pusat

* Terlakspengawalan penanganan  pascapanen di tingkat

  provinsi terhadap daerah melalui kegiatan :

- Bimbingan teknis dan apresiasi 31 Prov

- Sarana pascapanen 16 Prov

* Terlakskelompok tani yang menerapkan teknologi dan sarana 

    pascapanen tanaman pangan melalui:

- Bimbingan teknis dan apresiasi 189 kab/kota

- Fasilitasi sarana pascapanen 378 Kelmp

Menurunnya luas areal tanaman pangan yang terkena * Meningkatnya fungsi BOPTPH dalam kegiatan P3-OPT/DPI 32 Prov

gangguan OPT dan DPI * Meningkatnya fungsi BPT dalam gerakan pengendalian OPT 20 Prov

* Meningkatnya fungsi LPHP dalam inovasi dan diseminasi

  teknologi pengendalian OPT/adaptasi DPI 96 unit

* Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan petani/

  kelompok tani dalam penerapan PHT 12,625         orang

* Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan petani/

   kelompok tani dalam pemanfaatan data dan informasi iklim 6,250           orang

* Meningkatnya kinerja POPT-PHP dalam kegiatan P3-OPT/DPI 2,896           orang



(1)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(2) (3)

* Meningkatnya kinerja THL TB POPT-PHP dalam kegiatan

   P3-OPT/DPI 1,168           orang

* Meningkatnya fungsi Diperta Provinsi dlm penanggulangan 13                 Prov

  OPT dan DPI

* Meningkatnya koordinasi, bimbingan teknis, dan monev 33                 Prov

  perlindungan tanaman pangan

* Meningkatnya fungsi BPMPT dalam pengujian mutu produk

  tanaman dan residu pestisida 33 Prov

Berkembangnya metode pengujianlaboratorium sertifikasi * Diperolehnya metode yang aplikatif dalam pengujian lab, 8 Model

dan pengawasan peredaran serta pengawasan peredaran    sertifikasi dan pengawasan peredaran mutu benih tanaman

serta penerapan sistem manajemen mutu laboratorium   pangan dan hortikultura

pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura * Terwujudnya sistem manajemen mutu lab pengujian benih 8 Lab

  tanaman pangan dan hortikultura

* Meningkatnya pelayanan pengembangan pengujian mutu 2 paket

   benih di lab

Tersedianya informasi dan model peramalan organisme * Tersusunnya model pengamatan,peramalan dan pengend 8 model

penangganggu tumbuhan (OPT) sebagai rujukan dalam    OPT

pengamanan produksi tanaman pangan dan hortikultura * Tersebarnya informasi peramalan serangan OPT

- Padi 12 paket

- Jagung 12 paket

- Kedelai 12 paket

* Diterapkannya metodolongi pengamatan,peramalan, dan 9 Prov

   pengendalian OPT

* Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Balai Besar 1 paket

  Peramalan Organisme Penangganggu Tumbuhan

Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan * Jumlah dokumen perencanaan program 2 paket

 teknis lainnya  secara profesional dan berintegritas * Jumlah dokumen perencanaan anggaran 2 paket

dilingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan * Laporan evaluasi program triwulan 4 paket

* Laporan Tahunan 1 paket

* Laporan LAKIP 1 paket

* Laporan Keuangan bulanan 12 paket

* Laporan SAI dan SIMAKBMN 1 paket

* Pengelolaan operasional pegawai 1,018           Org

* Bantuan usaha agribisnis tanaman pangan 280 LM3

kepada LM3



(1)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(2) (3)

* Bantuan bencana alam dalam rangka pengamanan 1 paket

produksi



Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA TAHUN 2011

Unit Organisasi Eselon I  : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

Tahun Anggaran               : 2011

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Sumber Data

1 Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang didukung 1. Luas areal penerapan budidaya tanaman pangan Laporan kegiatan

oleh sistem penyediaan sarana produksi dan benih, serta      yang tepat (ha)

pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi

tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan. 2. Jumlah sarana produksi yang disediakan dan

   disalurkan, serta lembaga perbenihan tanaman

   pangan yang dibina dilokasi penerapan budidaya

   tanaman pangan yang tepat.

3. Luas areal yang aman dari serangan OPT dan DFI 

   pada pertanaman pangan yang menerapkan 

   budidaya tanaman yang tepat

  



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011

Unit Organisasi Eselon I  : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

Tahun Anggaran               : 2011

Pagu Realisasi

(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Perluasan penerapan budidaya tanaman * Peningkatan produksi, produktivitas Program, Peningkatan Produksi

pangan yang tepat yang didukung oleh sistem    dan luas panen Produktivitas dan Mutu Tanaman 

penanganan pasca panen dan penyediaan benih - Produksi Padi 70.60 Ton 65.39 92.62 Untuk Mencapai Swasembada dan

serta pengamanan produksi yang efisien untuk - Produksi Jagung 22 Ton 17.23 78.32 Swasembeda Berkelanjutan

mewujudkan produksi tanaman pangan yang - Produksi Kedelai 1.56 Ton 0.87 55.77

cukup dan berkelanjutan - Produksi Kacang Tanah 970 Ton 0.68 0.07

- Produksi Kacang Hijau 370 Ton 0.33 0.09

- Produksi Ubi Kayu 23.40 Ton 23.46 100.26

- Produksi Ubi Jalar 2.15 Ton 2.17 100.93

* Menurunnya susut hasil Gabah 5 %

* Menurunnya susut hasil Jagung 2-5 %

% Program
Anggaran

%Sasaran Stragis Indikator Kinerja Target Realisasi

(2) (3)



Lampiran 3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011

Unit Organisasi Eselon I  : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

Tahun Anggaran               : 2011

(1) (4) (5)

Perluasan penerapan budidaya tanaman * Peningkatan produksi, produktivitas  dan luas panen

pangan yang tepat yang didukung oleh sistem - Produksi Padi 70.60 TON 65.39 92.62

penanganan pasca panen dan penyediaan benih - Produksi Jagung 22 TON 17.23 78.32

serta pengamanan produksi yang efisien untuk - Produksi Kedelai 1.56 TON 0.87 55.77

mewujudkan produksi tanaman pangan yang - Produksi Kacang Tanah 970 TON 0.68 0.07

cukup dan berkelanjutan - Produksi Kacang Hijau 370 TON 0.33 0.09

- Produksi Ubi Kayu 23.40 TON 23.46 100.26

- Produksi Ubi Jalar 2.15 TON 2.17 100.93

Meningkatnya perluasan penerapan budidaya * Luas areal penerapan budidaya serealia   yang tepat 

tanaman serealia yang tepat dan berkelanjutan    & berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar nabati

 untuk peningkatan produksi melalui peningk -SL-PTT Padi non hibrida 2,200,000    HA 2,191,395  99.61

produktivitas persatuan luas - SL-PTT Padi hibrida 228.980       HA 206,907     90,360        

-SL-PTT Padi lahan kering 350,000       HA 340,997     97.43

- SL-PTT Jagung hibrida 206.73          HA 206,730     100000.00

Meningkatnya perluasan penerapan budidaya *  Luas areal penerapan budidaya tanaman aneka 

tanaman aneka kacang dan umbi yang tepat    kacang dan umbi yang tepat dan berkelanjutan 

 dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi    untuk bahan bakar nabati

melalui peningkatan produktivitas per satuan luas   - SL-PTT Kedelai 300,000       Ha 300,000     100.00

Terselenggaranya sistem pembinaan lembaga * Terselenggaranya perbenihan tanaman pangan

perbenihan tanaman pangan yang efisien dan    yang dibina dilokasi penerapan budidaya TP yg tepat

berkelanjutan dilokasi penerapan budidaya - Tersusunnya kebijakan sistem subsidi benih 1 pkt 1 100.00

tanaman pangan yang tepat - Tersusunnya rancangan pengembangan 1 pkt 1 100.00

   perbenihan

- BPSBTPH 32 Balai 32 100.00

- BBI 30 Balai 30 100.00

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

(2) (3)



(1) (4) (5)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

(2) (3)

* Tersalurkannya Bantuan Langsung Benih unggul

(BLBU) untuk kawasan SLPTT dan Non SL-PTT

- Benih padi non hibrida 55,000          ton 55,000        100.00

- Benih padi hibrida 1,304            ton 1,304          100.00

- Benih padi lahan kering 8,750            ton 8,750          100.00

- Benih jagung hibrida 3,101            ton 3,101          100.00

- Benih kedelai 12,000          ton 12,000        100.00

Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman * Jumlah kelompoktani yang mendapatkan bantuan 378               klp tani 377 99.74

pangan    sarana pascapanen tanaman pangan

Terkendalinya serangan OPT dan DPI di lokasi penerapan * Jumlah maksimal luas areal tanaman pangan 93.50 % 93.25 99.73

budidaya tanaman pangan yang tepat yang ditoleransi terserang OPT dan DPI

Berkembangnya metode pengujian mutu benih dan * Jumlah laboratorium yang menerapkan 8 Lab 8 100.00

penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih TP sistem jaminan mutu

dan hortikultura

Tersedianya informasi dan model peramalan OPT sebagai * Jumlah teknologi pengamatan, peramalan 

 rujukan dlm pengamanan produksi TPH dan pengendalian OPT 8 model 10 125.00

Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan  * Jumlah dokumen perencanaan,keuaqngan, 1 pkt 1 100.00

teknis lainnya secara profesional dan berintegritas dilingk umum serta evaluasi dan pelaporan program

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu

tanaman pangan untuk mencapai swasembada

dan swasembada berkelanjutan

* Bantuan usaha agribisnis tanaman pangan 280 LM3 275 98.21

kepada LM3

* Bantuan bencana alam dalam rangka 1 pkt 1 100.00

pengamanan produksi
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