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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Sub sektor Hortikultura masih memiliki peran strategis dalam 

pembangunan pertanian, hal ini dibuktikan melalui kontribusinya yang 

cukup besar pada Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian. 

Disamping itu, produk hortikultura khususnya aneka cabai dan  

bawang merah merupakan komoditas strategis yang masuk sebagai 

penyumbang inflasi dikarenakan produksinya yang belum merata 

sepanjang tahun. Sedangkan komoditas hortikultura lainnya seperti 

buah mangga, manggis, salak, nenas merupakan komoditas yang 

memiliki potensi ekspor ke mancanegara. Sebagaimana telah tertuang 

dalam Nawacita dan terangkum dalam RPJMN 2015-2019, sasaran 

pembangunan hortikultura ke depan adalah untuk menjamin stabilnya 

produksi cabai dan bawang merah serta berkembangnya komoditas 

hortikultura bernilai tambah dan berdaya saing. 

Upaya ini tidak mudah untuk dilakukan dikarenakan berbagai 

tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Tantangan tersebut 

mencakup perubahan iklim, peningkatan jumlah penduduk, distribusi 

yang belum merata, semakin sempitnya lahan pertanian, tingginya laju 

urbanisasi, perekonomian global yang melemah, gejolak harga serta 

ketidak pastian harga pangan khususnya komoditas hortikultura. 

Sedangkan permasalahan yang dihadapi meliputi aspek lahan, 

infrastruktur, sarana produksi, regulasi/kelembagaan, sumberdaya 

manusia, dan permodalan. 

Sebagaimana telah ditetapkan melalui Perpres 29 tahun 2014 dan 

PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, bahwasanya semua 

Kementerian/Lembaga Pemerintahan wajib menyusun laporan kinerja. 

Oleh karena itu Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai pelaksana 

pembangunan hortikultura dengan alokasi APBN di tahun 2016, 

berkewajiban membuat laporan akuntabilitas yang mengacu pada 

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).  

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 

Direktorat Jenderal Hortikultura, Sasaran Strategis dan Indikator 

Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016 (Edisi Revisi) 

sebagai berikut; 1) Sasaran 1: Stabilnya Produksi Cabai dan Bawang 
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Merah, dengan indikator kinerja  a) Koefisien variasi produksi cabai 

besar ≤ 15%, b) Koefisien variasi produksi cabai rawit ≤ 18%, c) 

Koefisien variasi produksi bawang merah ≤ 20%, d) Produksi Cabai 

Besar 1.209 ribu ton, e) Produksi cabai rawit 923 ribu ton, f) Produksi 

bawang merah 1.292 ribu ton; 2) Sasaran 2: Berkembangnya 

komoditas bernilai tambah dan berdaya saing, dengan indikator 

kinerja; a) Produksi manga 2.520 ribu ton, b) Produksi nenas 1.880 

ribu ton, c) Produksi manggis 119 ribu ton, d) Produksi salak 1.141 

ribu ton, e) Produksi kentang 1.405 ribu ton, f) Produksi jeruk 2.005 

ribu ton, g) Produksi buah lainnya 12.671 ribu ton, h) Produksi 

sayuran lainnya 7.702 ribu ton, i) Produksi tanaman obat 624 ribu ton, 

j) Produksi florikultura 780.563 ribu tangkai. 

Dalam mendukung upaya pencapaian sasaran dan perjanjian kinerja 

tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura pada Tahun 2016 

melaksanakan satu program, yaitu Program Peningkatan Produksi 

dan dan Nilai Tambah Hortikultura. Program tersebut 

diimplementasikan dalam 6 (enam) kegiatan utama antara lain; 1) 

Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, 2) Peningkatan 

Produksi Buah dan Florikultura, 3) Pengembangan Sistem Perbenihan 

Hortikultura, 4) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura, 5) 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dan, 6) Peningkatan 

Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat 

Jenderal Hortikultura. 

Pagu awal sesuai PK sebesar Rp1.240.515.926.000,- dan selanjutnya 

menjadi Rp1.147.915.366.000,- karena adanya refocusing. 

Selanjutnya per bulan Agustus 2016, anggaran menjadi 

Rp1.050.297.366.000,- dikarenakan adanya penghematan anggaran 

atau shelf blocking. Realisasi keuangan berdasarkan laporan 

pemantauan keuangan online monitoring span per tanggal  20 Januari 

2017 menurut jenis kewenangan adalah sebesar Rp954.261.468.772,- 

atau 90,86%. 

Berdasarkan pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura 

Tahun 2016, dari 16 (enam belas) indikator kinerja utama 

menghasilkan kinerja 8 (delapan) indikator dengan capaian kategori 

Sangat Berhasil (capaian melebihi 100%) meliputi Koefisien Variasi 

Produksi untuk Cabai Besar dan  Bawang Merah, Produksi Cabai 
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Rawit, Bawang Merah, Manggis, Buah lainnya, Tanaman Obat dan 

Florikultura. Sedangkan, delapan indikator lainnya dengan kategori 

Berhasil yaitu Koefisien Produksi Cabai Rawit, serta Produksi Cabai 

Besar, Mangga, Nenas, Salak, Kentang, Jeruk dan Sayuran lainnya.  

Target kinerja pada sasaran strategis Stabilnya Produksi Cabai dan 

Bawang Merah belum seluruhnya tercapai. Target kinerja yang masuk 

dalam kategori Sangat Berhasil atau mampu mencapai/melebihi 

target adalah indikator  kinerja produksi cabai rawit, koefisien variasi  

produksi bawang merah,  koefisien variasi produksi  cabai besar dan 

produksi bawang merah yaitu mencapai 103,21%, 101,06%, 101,01%, 

dan 100,20%. Sedangkan, indikator kinerja koefisien produksi untuk 

cabai rawit (91,46%) dan produksi cabai besar (94,86%) belum 

tercapai sesuai harapan. Selanjutnya, untuk target kinerja sasaran 

strategis Berkembangnya Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya 

saing juga belum sepenuhnya tercapai sesuai harapan. Indikator 

kinerja yang tercapai atau sangat berhasil adalah produksi manggis 

dengan realisasi sebesar 190,16%, produksi tanaman obat 121,15%, 

produksi buah lainnya 104,53%, dan produksi florikultura 100,86%. 

Sedangkan produksi manga (86,52%), nenas (95,50%), salak 

(86,43%), kentang (91,79%), jeruk (95,82%) dan sayuran lainnya 

(94,44%) belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. 

Keberhasilan capaian kinerja produksi hortikultura pada Tahun 2016 

ini antara lain disebabkan oleh adanya dukungan pelaksanaan  

kegiatan utama  yaitu Peningkatan Produksi Sayuran, Tanaman Obat, 

Buah dan Florikultura, yang secara langsung berdampak pada 

perluasan pengembangan kawasan/sentra produksi komoditas 

hortikultura dan atau pemantapan pengembangan kawasan 

hortikultura yang telah ada. Secara nyata kegiatan tersebut diatas 

berdampak pada peningkatan produktivitas dan penurunan 

losses/kehilangan hasil produksi hortikultura. Sehingga terdapat 

peningkatan produksi hortikultura di kantong-kantong produksi di 

Indonesia. 

 

Lebih lanjut, dukungan kegiatan sistem perbenihan hortikultura yang 

bertujuan meningkatkan ketersediaan benih hortikultura melalui 

produksi benih bawang merah, kentang, jeruk dan tanaman buah 

lainnya berkontribusi sangat signifikan terhadap produksi, mutu 
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produk dan nilai tambah komoditas hortikultura. Disamping itu, 

berbagai serangan OPT dan gangguan akibat anomali iklim/bencana 

alam yang mengakibatkan kerugian hasil yang cukup besar dapat 

diminimalisir melalui pengelolaan perlindungan tanaman yang baik, 

sehingga pencapaian target produksi tidak terganggu. Keberhasilan ini 

merupakan dampak dari pelaksanaan rangkaian kegiatan sistem 

perlindungan hortikultura ramah lingkungan. Maka dari itu, peran 

sistem perlindungan hortikultura secara signifikan berpengaruh pada 

capaian pengamanan produksi hortikultura dari serangan OPT. 

Di samping itu, keberhasilan pembangunan hortikultura sebagaimana 

halnya subsektor lainnya dalam sektor pertanian banyak ditentukan 

pula oleh peran institusi lain diluar Direktorat Jenderal Hortikultura. 

Melalui kerjasama yang harmonis, sinergis, dan terintegrasi antara 

Direktorat Jenderal Hortikultura, Eselon satu lingkup Kementerian 

Pertanian, serta instansi pemerintah lain, pihak swasta dan pemangku 

kepentingan lainnya maka pembangunan hortikultura pada tahun 

2016 dapat memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan 

produksi hortikultura, pembangunan ekonomi nasional dan 

memperbaiki kesejahteraan petani hortikultura pada khususnya. 

Adapun, penyebab tidak optimalnya pencapaian output fisik dan 

keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura antara lain adalah: 1) 

Terdapat berbagai permasalahan manajemen dan pengelolaan 

kesatkeran antara lain; (a) Terdapat berbagai permasalahan 

manajemen dan pengelolaan kesatkeran misalnya di beberapa daerah 

terjadi pergantian pengelola kesatkeran KPA/PPK/bendahara/ULP 

sehingga berbagai kegiatan yang sudah di proses kemudian diralat; 

(b) Adanya satker yang terlambat melaksanakan kegiatan disebabkan 

tidak ditetapkan pejabat KPA (Provinsi Kalimantan Utara); (c) 

Terdapat beberapa satker mengalami keterlambatan dalam proses 

lelang antara lain disebabkan adanya sanggahan, audit investigasi, 

dan lelang ulang antara lain pada Satker Kab. Kediri, Kab. Bima, Kab. 

Kampar, Kab. Temanggung, Kab. Banyuasin, Kab. Brebes, Kab. 

Cianjur, Kab. Tuban, Kab. Mamuju, Kab. Demak, Prov. Babel, Prov. 

Sumsel, Prov. Jambi, Prov. Jateng, Prov. Riau, Prov. Sumbar; (d) 

Tidak sesuainya capaian realisasi dengan target disebabkan; (1) 

efisiensi anggaran atau sisa kontrak yang disebabkan karena 
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terjadinya harga penawaran yang lebih rendah dari harga di POK  

serta tidak terserapnya perjalanan menghadiri pertemuan di luar kota, 

uang lembur dan belanja pegawai transito, antara lain seperti yang 

terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Temanggung, 

Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumenep; (2) adanya 

beberapa Satker yang tidak mampu melaksanakan kegiatan karena 

beberapa kendala teknis antara Kab. Brebes, Kab. Bima, Provinsi 

Sulawesi Selatan, (e) Terdapat beberapa SKPD yang mempunyai 

pagu hortikultura cukup besar tetapi kekurangan SDM dalam 

pelaksanaan kegiatannya.  

Selain itu masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala teknis 

dalam pelaksanaan pembangunan hortikultura di lapangan, antara 

lain; 1) kegiatan pengembangan kawasan yang menggunakan sistem 

lelang capaian realisasi fisik masih terkendala beberapa hal misalnya 

menunggu waktu musim yang tepat, ketidaktersediaan benih, 

ketidaksesuaian agroklimat di daerah sasaran pengembangan 

kawasan serta permasalahan lainnya terkait pengelolaan administrasi 

kesatkeran; 2) pengembangan sistem perlindungan OPT hortikultura 

pada UPTD BPTPH masih belum didukung sarana laboratorium dan 

fasilitas klinik PHT yang memadai; 3) penguatan sistem perbenihan 

hortikultura terutama dalam pembinaan dan penumbuhan penangkar 

benih hortikultura, pengawasan mutu dan sertifikasi benih, serta 

penguatan kelembagaan dan fasilitasi pembinaan perbenihan masih 

belum optimal; 4) kemampuan SDM pengelola Satker belum memadai 

terutama pada daerah yang mendapatkan alokasi dana cukup besar 

dan adanya alih tugas tenaga yang belum terlatih, menyebabkan 

kegiatan pembangunan hortikultura tidak dapat berjalan; 5) masih  

adanya pengelola Satker dan atau pelaksana kegiatan yang belum 

mencermati POK, Pedum dan Juklak secara cermat. Sehingga masih 

terdapat kegiatan yang tidak mengacu pada aturan dan atau 

ketentuan yang berlaku; 6) kurangnya koordinasi antara 

petugas/pelaksana kegiatan di daerah dengan petugas/pelaksana di 

pusat, sehingga capaian target pelaksanaan kegiatan belum optimal, 

7) Sistem budidaya masih dilakukan secara konvensional/tradisional, 

dimana sangat  tergantung pada musim, sehingga ketersediaan 
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produk tidak merata sepanjang tahun, khususnya pada bulan-bulan di 

luar musim sehingga terjadi defisit produk, 8) Skala usaha sempit dan 

lahan tersebar, sehingga menyulitkan dalam pengumpulan dan 

distribusi, sementara umur simpan produk hortikultura pendek karena 

sifatnya yang mudah rusak; 9) Pengembangan sistem perlindungan 

OPT hortikkultura masih belum sepenuhnya didukung oleh sarana 

laboratorium dan fasilitas klinik yang memadai, sehingga pengamanan 

produksi hortikultura dari serangan OPT belum tercapai secara 

maksimal; 10) Penguatan sistem perbenihan hortikultura terutama 

dalam pembinaan dan penumbuhan penangkar benih hortikultura, 

pengawasan mutu  dan sertifikasi benih, serta penguatan 

kelembagaan dan fasilitasi pembinaan perbenihan belum optimal. 

Beberapa daerah juga masih tergantung pada pasokan benih; 11) 

Kepedulian petani dan pelaku usaha hortikultura terhadap 

penanganan pascapanen masih rendah, sehingga penanganan 

pascapanen belum optimal yang menyebabkan mutu produk dan daya 

saing produk lemah. 

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut beberapa 

langkah tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan adalah sebagai 

berikut; 1) melakukan penyempurnaan dokumen-dokumen 

perencanaan terkait semua kegiatan utama hortikultura, sekaligus 

pengawalan dan pembinaan pelaksanaan pengembangan kawasan 

secara fisik di lapangan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Ditjen 

Hortikultura; 2) melakukan pencermatan pada Pedoman Teknis dan 

Petunjuk Pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan berjalan 

dengan benar dan sesuai aturan; 3) melakukan identifikasi CP/CL di 

tahun sebelumnya, sehingga proses lelang dapat dilakukan di awal 

tahun, dan  pelaksanaan kegiatan tanam juga dapat dilakukan pada 

musim tanam di awal tahun; 4) Optimalisasi kapasitas petugas 

perencana baik di pusat maupun di daerah, sehingga revisi dan 

perbaikan POK, DIPA dan lain sebagainya dapat diminimalisir; 5) 

meningkatkan koordinasi secara intensif antara Pusat, Provinsi dan 

Kabupaten dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan 

strategis, 6) Penerapan konsolidasi lahan usaha, penggunaan lahan 

marginal dan lahan terlantar untuk mengoptimalkan potensi sumber 
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daya alam dalam rangka pengembangan produk hortikultura 

Indonesia; 7) Pembinaan dan bimbingan dalam penerapan SOP 

(Standar Operasional Prosedur) yang berbasis GAP (Good 

Agricultural Practices) dan terintegrasi dengan pasar dan industri, 

serta transfer teknologi  terbarukan dalam usaha tani hortikultura; 8) 

peningkatan kuantitas dan kualitas SDM POPT dan sarana 

pengamatan serta pengelolaan OPT Hortikultura ramah lingkungan; 9) 

Meningkatkan pembinaan kepada penangkar benih hortikultura dan 

pemantapan sistem perbenihan khususnya dalam optimalisasi BBH 

dan BPSBTH; 10) Perbaikan teknologi pascapanen dan pengolahan 

sebagaai upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk 

hortikultura; 11) Peningkatan kompetensi petugas pelaporan, 

monitoring dan evaluasi serta petugas SAI baik di provinsi maupun 

kabupaten/kota dalam upaya memperbaiki tingkat pelayanan dan 

kinerja pelaporan realisasi keuangan maupun fisik kegiatan; 12) 

Meningkatkan upaya-upaya perbaikan atas saran dan masukan 

pengawas fungsional. Utamanya dalam perbaikan berbagai dokumen 

perencanaan dan peningkatan kualitas hasil kegiatan, misalnya 

melalui optimalisasi SPI dan pengendalian internal. 

Ke depan, keberhasilan yang telah dicapai akan dipertahankan dan 

bahkan akan ditingkatkan, sementara hal-hal yang belum mencapai 

target sebagaimana yang ditetapkan akan dilakukan upaya-upaya 

perbaikan. Selain akan lebih menggerakkan seluruh pihak di dalam 

sub sektor hortikultura sendiri, Direktorat Jenderal Hortikultura juga 

akan lebih mengoptimalkan kerjasama dan sinergitas seluruh pihak 

pelaku pembangunan hortikultura bagi keberlangsungan dan 

keberhasilan pembangunan hortikultura di Indonesia. 
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KATA PENGANTAR 
 

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016 disusun 

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat negara dalam 

pengelolaan pembangunan hortikultura yang diukur berdasarkan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2016. 

Capaian  target pembangunan hortikultura Tahun 2016  terkait dengan 

program yang dilaksanakan pada tahun tersebut yaitu Peningkatan 

Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura sebagian besar telah sesuai 

dengan yang diharapkan.  Atas keberhasilan ini kami sampaikan 

penghargaan dan ucapan terimakasih kepada seluruh pemangku 

kepentingan dan semua pihak yang telah bekerjasama dengan baik, 

dan semoga ke depan pembangunan hortikultura akan semakin baik 

dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan pertanian. 

Sementara itu, berbagai masalah dan hambatan yang ditemui pada 

tahun 2016 ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan 

pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang. 

Kami  berharap  informasi  yang  tertuang  dalam  Laporan Kinerja 

Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016 ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan rujukan untuk langkah-langkah perbaikan strategi 

pembangunan hortikultura di tahun-tahun yang akan datang. 

                  

                                           Direktur Jenderal Hortikultura  

 

 

 

                             Dr. Ir. Spudnik Sujono, K, MM 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sub sektor hortikultura pada Tahun 2016 tetap menjadi kontributor 

penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis 

sub sektor hortikultura terlihat dalam kontribusinya sebagai 

penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang 

Produk Domestik Bruto (PDB), penyerap tenaga kerja, serta 

sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan. Berdasarkan 

data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, PDB sub sektor 

Hortikultura atas dasar harga berlaku pada tahun 20141 mencapai 

Rp523,025 milyar meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 

6,62%, apabila dibandingkan dengan PDB Hortikultura Tahun 2011 

sebesar Rp446,931 milyar. Sementara, jumlah tenaga kerja yang 

terserap di sub sektor hortikultura pada tahun 2014 mencapai 

3.056.057 orang, selanjutnya meningkat di tahun 2015 mencapai 

3.168.195 orang. Berdasarkan angka Nilai Tukar Petani (NTP) 

sebesar 102,70 dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) sebesar 

110,86 pada tahun 2015 dapat dikatakan bahwa pekerjaan pada 

sub sektor hortikultura terbilang mampu memenuhi kebutuhan 

hidup dan usaha pertaniannya.  

Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki 

tanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan hortikultura di 

Indonesia melalui  Program Peningkatan Produksi dan Nilai 

Tambah Produk Hortikultura. Pelaksanaan Program ini merupakan 

bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan agroindustri 

yang menjadi bagian dari agenda NAWACITA. Komoditas prioritas 

yang menjadi fokus utama pengembangan hortikultura adalah 

komoditas Aneka Cabai, Bawang Merah serta Jeruk. 

                                                 
1
 PDB sub sektor Hortikultura atas dasar harga berlaku Tahun 2014 merupakan angka 

sangat sementara 
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Pembangunan hortikultura dari pemerintah bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

dialokasikan melalui Kementerian Pertanian. Selanjutnya, 

Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki kebijakan mengalokasikan 

anggaran tersebut menjadi dana dekonsentrasi dan dana tugas 

pembantuan. Dukungan dana dekonsentrasi dialokasikan untuk 

pelaksanaan kegiatan pendukung berupa pengembangan sistem 

perbenihan, pengembangan sistem perlindungan dan dukungan 

manajemen. Sedangkan dana tugas pembantuan dialokasikan 

untuk pelaksanaan kegiatan teknis budidaya dan pascapanen yang 

dilakukan oleh daerah (provinsi/kabupaten/kota), serta kegiatan 

dukungan manajemen. 

Adanya peningkatan produksi yang cukup signifikan pada 

komoditas strategis, menurunnya volume impor serta meningkatnya 

ekspor produk hortikultura menunjukkan kinerja pembangunan 

hortikultura yang cukup baik dari tahun ke tahun. Meskipun pada 

beberapa bulan di akhir tahun 2016 ini terjadi gejolak harga pada 

komoditas Cabai dan Bawang Merah yang disebabkan oleh 

fluktuasi produksi karena pengaruh instensitas hujan yang cukup 

tinggi, bencana banjir di beberapa kawasan hortikultura dan 

serangan hama dan penyakit pada pertanaman hortikultura. 

Permasalahan lain yang ditemui dan beresiko sebagai faktor 

penghambat pembangunan hortikultura antara lain; 1) masih 

rendahnya produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura, 2) 

lokasi usaha yang terpencar, 3) skala usaha yang sempit dan 

belum efisien, 4) kebijakan dan regulasi dibidang perbankan yang 

belum memihak kepada petani, 5) belum tertatanya sistem 

transportasi dan logistik, 6) ekspor dan impor yang belum 

sepenuhnya mendukung pelaku agribisnis hortikultura nasional.  

Dalam rangka memperbaiki kinerja pembangunan hortikultura ke 

depan, beberapa kendala yang harus dihadapi antara lain; 1) 

meningkatnya resiko kegagalan/kerusakan panen akibat perubahan 

lingkungan dan iklim global, 2) terbatasnya sumberdaya dan daya 

dukung lahan serta infrastruktur usaha, 3) belum optimalnya 

kelembagaan perbenihan dan perlindungan tanaman,                     
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4) terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan atau akses 

perbankan, 5) lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan 

penyuluh, 6) masih rendahnya nilai tukar petani dan nilai tambah 

hasil produk petani, dan 7) lemahnya koordinasi dan keterpaduan 

pengelolaan pembangunan antara pusat dan daerah maupun antar 

sektor terkait.  

Lebih lanjut, beberapa isu strategis yang patut menjadi fokus 

perhatian bagi pembangunan hortikultura antara lain; 1) 

pengendalian inflasi, 2) peningkatan kemampuan substitusi impor,  

3) peningkatan produksi dalam negeri, 4) pemanfaatan hasil 

kreativitas, inovasi dan kearifan lokal, 5) peningkatan kecintaan dan 

apresiasi terhadap produk hortikultura nusantara, dan 6) kemitraan 

usaha yang tangguh pada sub sektor hortikultura. 

Dengan demikian, dalam rangka melanjutkan program dan 

kebijakan yang sudah ada serta meningkatkan kinerja 

pembangunan hortikultura maka Direktorat Jenderal Hortikultura 

melakukan penekanan yang signifikan pada peningkatan produksi 

melalui budidaya hortikultura sebagai upaya mempersiapkan 

produk hortikultura Indonesia yang bermutu, aman konsumsi dan 

berdaya saing di pasar domestik dan internasional. 

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

program/kegiatan pembangunan hortikultura, setiap tahunnya 

Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun laporan kinerja yang 

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan  

Presiden  Nomor  29  tahun  2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 

tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  
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1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Dalam melaksanakan pembangunan hortikultura, Direktorat 

Jenderal Hortikultura memiliki tugas dan fungsi yang mengacu pada 

dasar hukum berikut; 1) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 

tentang Kementerian Pertanian, 2) Permentan Nomor 

43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. 

Berdasarkan Permentan Nomor 43/2015, pasal 381 Direktorat 

Jenderal Hortikultura mempunyai tugas yaitu: “Menyelenggarakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan 

produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk dan 

tanaman hortikultura lainnya”.  Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Bab VII, Pasal 382  Direktorat 

Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan di bidang  penyediaan perbenihan, 

penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, 

pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, 

bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, 

serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, 

penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, 

pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, 

bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, 

serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura; 

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang 

penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, 

peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil 

produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman 

hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan 

perlindungan hortikultura; 

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan 

perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan 
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pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka 

cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura 

lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan 

hortikultura; 

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan 

perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan 

pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka 

cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura 

lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan 

hortikultura; 

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura; dan 

7. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Menteri. 

 

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja  

Sejalan dengan perombakan struktur organisasi yang terjadi di 

Kementerian Pertanian pada pertengahan tahun 2015, maka 

beberapa Eselon I mengalami sedikit perubahan pada struktur 

organisasi diikuti dengan penyesuaian pada tugas dan fungsi di 

masing-masing unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Oleh 

karena itu, sejak tahun 2016 susunan organisasi dan tata laksana 

unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura selanjutnya dijabarkan 

melalui unit-unit kerja Eselon II  mengacu pada  Peraturan Menteri 

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

dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.  

Seperti yang tercantum pada Permentan No. 43/2015 Pasal 383, 
susunan organisasi pada Direktorat Jenderal Hortikultura terdiri 
atas: 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 

2. Direktorat Perbenihan Hortikultura;  

3. Direktorat Buah dan Florikultura;  

4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat;  
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5. Direktorat Perlindungan Hortikultura; dan  

6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 

Secara rinci, tugas dan fungsi unit kerja Eselon II lingkup Direktorat 

Jenderal Hortikultura adalah sebagai berikut: 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan 

pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit 

organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura;  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas 

Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut:  

a. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, 

serta kerja sama di bidang hortikultura;  

b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;  

c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, 

pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan 

peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan 

hubungan masyarakat serta informasi publik;  

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta 

pemberian layanan rekomendasi di bidang hortikultura;  

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

Direktorat Jenderal Hortikultura; dan  

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur 

Jenderal Hortikultura 

2. Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih aneka 

cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura 

lain. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perbenihan 

Hortikultura menyelenggarakan fungsi:  



Laporan Kinerja  Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016 

 

7 

 

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan 

penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta 

produksi dan kelembagaan benih; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan 

penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta 

produksi dan kelembagaan benih;  

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang peningkatan penyediaan varietas, dan 

pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan 

benih;  

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan 

mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;  

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan 

mutu, serta produksi dan kelembagaan benih; dan  

f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan 

Hortikultura; 

3. Direktorat Buah dan Florikultura mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka jeruk, 

tanaman buah lain, serta florikultura.  

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Buah dan 

Florikultura menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan 

produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna 

dan tanaman merambat, serta florikultura;  

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi 

tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan 

tanaman merambat, serta florikultura;  
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c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan 

pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta 

florikultura;  

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, 

tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura; 

dan  

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Buah dan 

Florikultura. 

4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang 

merah, sayuran lain dan tanaman obat.  

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Sayuran dan 

Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi:  

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan 

produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah 

dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman 

obat;  

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi 

aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan 

sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman 

obat;  

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran 

buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan 

jamur serta tanaman obat;  

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, 

bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur 

serta tanaman obat;  
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e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, 

bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur 

serta tanaman obat;  

f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Buah dan 

Florikultura. 

5. Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan 

perlindungan hortikultura.  

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Perlindungan 

Hortikultura menyelenggarakan fungsi:  

a. Pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu 

tumbuhan;  

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian 

organisme pengganggu tumbuhan;  

c. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian 

organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, 

sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim 

dan bencana alam;  

d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme 

pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan 

tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana 

alam;  

e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan 

buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta 

dampak perubahan iklim dan bencana alam;  

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan 
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florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak 

perubahan iklim dan bencana alam; dan  

g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan 

Hortikutura. 

6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, 

pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pengolahan 

dan Pemasaran Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:  

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan 

pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan 

standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;  

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan 

pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan 

standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;  

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, 

standardisasi dan penerapan standar mutu serta 

pemasaran dan investasi hortikultura;  

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan 

penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi 

hortikultura;  

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan 

penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi 

hortikultura;  

f. Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta 

penerapan standar mutu di bidang hortikultura; dan  
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g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Hortikultura. 

Secara rinci struktur organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura 

disajikan pada Lampiran 1.  

1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia  

Jumlah Sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Direktorat 

Jenderal Hortikultura dalam rangka mendukung pembangunan 

hortikultura Tahun 2016 adalah sebanyak  382 orang, dengan 

golongan I sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak 65 orang, 

golongan III sebanyak 254 orang dan golongan IV sebanyak 59 

orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki 

sejumlah 202 orang, dan perempuan sebanyak 180 orang. 

Sedangkan, rekapitulasi SDM berdasarkan tingkat pendidikan yaitu; 

Doktor (S3) sebanyak 5 orang, Master/Pasca Sarjana (S2) 

sebanyak 88 orang, Sarjana (S1)  sebanyak 167 orang,  Diploma 

(D3) sebanyak 10 orang,   SLTA sebanyak  94 orang, SLTP 

sebanyak 9 orang, dan SD sebanyak 9 orang. 

Potensi SDM yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Hortikultura ini 

tersebar secara merata pada masing-masing Eselon II lingkup 

Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan kebutuhan instansi 

dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sasaran Direktorat 

Jenderal Hortikultura dan  Kementerian Pertanian.  Sebaran 

pegawai per unit Eselon II adalah sebagai berikut Sekretariat 

Direktorat Jenderal sebanyak 125 orang, Direktorat Perbenihan 

sebanyak 49 orang, Direktorat Buah dan Florikultura sebanyak 46 

orang, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat sebanyak 60 orang, 

Direktorat Perlindungan Hortikultura sebanyak 50 orang dan 

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebanyak 

52 orang. Rincian komposisi pegawai Direktorat Jenderal 

Hortikultura berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat 

dilihat pada Lampiran 2. 
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1.5. Dukungan Anggaran 

Pagu awal yang diterima oleh Direktorat Jenderal Hortikultura pada 

tahun 2016  adalah sebesar Rp1.240.515.926.000,-. Namun, 

seiring dengan pelaksanaan kegiatan,  terjadi refokusing dan 

pengurangan anggaran pada tahun 2016 antara lain: 1) perubahan 

anggaran melalui refokusing pada bulan Februari sehingga pagu 

setelah refokusing menjadi Rp1.147.915.366.000,-; 2) pengurangan  

anggaran menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016, 

dimana Kementerian Pertanian  terkena pemotongan anggaran 

senilai Rp3,923 trilliun. Untuk selanjutnya pemotongan anggaran 

lingkup Kementerian Pertanian mengacu pada Surat Mentan 

No.93/RC.110/M/6/2016 tanggal 29 Juni 2016, dimana Direktorat 

Jenderal Hortikultura terkena pemotongan senilai 

Rp97.618.000.000,- milyar pada bulan Agustus 2016 sehingga 

pagu akhir menjadi Rp1.050.297.366.000,-.  

Sebagian besar anggaran yang diterima oleh Direktorat Jenderal 

Hortikultura dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan di daerah 

dalam bentuk dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan 

pada 185 satker. 

Dari alokasi dana di Satker Pusat dan Daerah sebesar 

Rp.1.050.297.366.000,- digunakan untuk mendukung enam (6) 

kegiatan utama yaitu kegiatan; 1) Peningkatan Produksi Sayuran 

dan Tanaman Obat senilai Rp.632.973.489.000,-, 2) 

Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura senilai 

Rp66.708.528.000,-, 3) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura 

senilai Rp125.505.248.000,-, 4) Pengembangan Sistem 

Perlindungan Hortikultura  senilai Rp19.876.207.000,-, 5) 

Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 

pada Ditjen Hortikultura senilai Rp156.725.494.000,-, serta 6) 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senilai 

Rp48.508.400.000,-.  

Sedangkan untuk kegiatan di Pusat dari pagu senilai 

Rp153.568.043.000,- dialokasikan pada masing-masing unit Eselon 

II sebagai berikut; Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat senilai 
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Rp15.578.850.000,-, Direktorat Perbenihan Hortikultura senilai 

Rp15.796.544.000,-, Direktorat Perlindungan Hortikultura senilai 

Rp8.347.497.000,-.  Sekretariat Direktorat Jenderal senilai 

Rp94.982.272.000,-, Direktorat Buah dan Florikultura senilai 

Rp7.415.380.000,- dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Hortikultura senilai Rp11.447.500.000,-. 
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BAB II 

PERENCANAAN  KINERJA  
 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersusun atas 

beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan. Komponen-

komponen tersebut antara lain; Perencanaan Kinerja, Pengukuran 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Komponen Perencanaan 

Kinerja meliputi;                        a) Rencana Strategis (Renstra), c) 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK).  Dalam 

mendukung pelaksanaan kegiatan telah disusun Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP) yang digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan 

pencapaian sasaran.  Penilaian kinerja pegawai berdasarkan SKP 

dimulai sejak Tahun 2014 hingga saat ini.   Pelaksanaan tugas Eselon I 

dan II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura sesuai dengan Tupoksi 

dapat dilihat berdasarkan SKP seperti pada Lampiran 3. 

Berikut dipaparkan komponen terkait Perencanaan Kinerja Direktorat 

Jenderal Hortikultura: 

2.1 Rencana Strategis 2015 - 2019 

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Hortikultura 

2015-2019 disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN), Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor: 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategi 

Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019. Namun, seiring dengan 

dinamika pelaksanaan kegiatan dan perubahan struktur 

organisasi di lingkup Kementerian Pertanian, termasuk pada 

Direktorat Jenderal Hortikultura pada Tahun 2016  maka dilakukan 

revisi pada Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015-

2019.  Hal tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti 

adanya perubahan atau revisi pada Renstra Kementerian 

Pertanian Tahun 2015-2019 yang diterbitkan pada bulan April 
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2016, sesuai dengan Permentan Nomor 

09/Permentan/RC.020/3/2016 Tahun 2016. Sehingga penyusunan 

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016 ini 

mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 

(Edisi Revisi), Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 

2015-2019 (Edisi Revisi). 

Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura menjabarkan visi, misi, 

tujuan dan sasaran, strategi serta kebijakan sebagai berikut: 

2.1.1 Visi 

Visi Direktorat Jenderal Hortikultura adalah Terwujudnya 

Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Hortikultura.  

2.1.2  Misi 

Untuk mencapai Visi Direktorat Jenderal Hortikultura mengemban 

Misi sebagai berikut: 

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi; 

2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas 

Pertanian; 

3. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang Transparan, 

Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi. 

2.1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura adalah: 

1. Meningkatnya Stabilitas Produksi dalam Rangka Stabilisasi 

Harga; 

2. Berkembangnya Komoditas Pertanian Bernilai Ekonomi; 

3. Mendorong Majunya Agroindustri; 

4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, 

Khususnya Ditjen Hortikultura. 
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Untuk mencapai Tujuan tersebut, maka ditetapkan Sasaran yang 

ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu: 

1. Stabilnya Produksi Cabai dan Bawang Merah; 

2. Berkembangnya Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya 

Saing; 
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Tabel 1.  Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura  

VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 

Terwujudnya 
Kedaulatan Pangan 
dan  Kesejahteraan 
Petani Hortikultura 

1
. 

Mewujudkan Ketahanan 
Pangan dan Gizi 

1
. 

Meningkatkan Stabilisasi 
Produksi dalam rangka 
Stabilisasi Harga 

1
. 

Stabilnya Produksi Cabai 
dan Bawang Merah 

1. Koefisien Variasi Produksi Cabai 
Besar 

2. Koefisien Variasi Produksi Cabai 
Rawit 

3. Koefisien Variasi Produksi 
Bawang Merah 

4. Produksi Cabai Besar 
5. Produksi Cabai Rawit 
6. Produksi Bawang Merah 
 

2
. 

Meningkatkan Nilai Tambah 
dan Daya Saing Komoditas 
Pertanian 

2
. 

Berkembangnya 
Komoditas Pertanian 
Bernilai Ekonomi 

2
. 

Berkembangnya 
Komoditas Bernilai 
Tambah dan Berdaya 
Saing 

1. Produksi Mangga,  
2. Produksi Nenas,  
3. Produksi Manggis,  
4. Produksi Salak,  
5. Produksi Kentang,  
6. Produksi Jeruk  
7. Produksi Buah Lainnya,  
8. Produksi Sayuran Lainnya  
9. Produksi Tanaman Obat  
10. Produksi Florikultura 
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Adapun, visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal 

Hortikultura yang ditetapkan merupakan suatu upaya dalam rangka 

mencapai tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian. Kontribusi 

Direktorat Jenderal Hortikultura difokuskan pada pencapaian ke-

empat Misi Kementerian Pertanian terlebih pada Tujuan nomor 4 

s.d 5, seperti yang digambarkan pada tabel di bawah berikut: 

Tabel 2.  Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Direktorat 

Jenderal Hortikultura dengan Tujuan dan Sasaran 

Kementerian Pertanian 

Visi Misi Tujuan 
Kontribusi 

Ditjen 
Hortikultura 

T
e
rw

u
ju

d
n
y
a

 K
e

d
a
u

la
ta

n
 P

a
n
g
a

n
 d

a
n

 K
e
s
e

ja
h
te

ra
a

n
 P

e
ta

n
i 

Mewujudkan 
Ketahanan pangan 

dan gizi 
 

1. Terwujudnya Swasembada 
Padi, Jagung, Kedelai serta 
Meningkatnya Produksi Daging 
dan Gula  

 

2. Terpenuhinya Akses Pangan 
Masyarakat terhadap Pangan  

 

3. Bergesernya Budaya 
Konsumsi Pangan  

 

4. Meningkatnya Stabilisasi 
Produksi dalam rangka 
Stabilisasi Harga  

 
 

Meningkatkan Nilai 
Tambah dan Daya 
Saing Komoditas 

Pertanian 
 

5. Berkembangnya Komoditas 
Pertanian Bernilai Ekonomi  

 
 

6. Mendorong Majunya 
Agrobioindustri 

 

Mewujudkan 
Kesejahteraan 

Petani 

7. Meningkatnya Kualitas dan 
Pendapatan Petani 

 
 

Mewujudkan 
Kementerian 

Pertanian yang 
Transparan, 
Akuntabel, 

Profesional dan 
Berintegritas Tinggi 

 

8. Terwujudnya Reformasi 
Birokrasi Kementerian 
Pertanian 

 
 

Sumber: Renstra Ditjen Hortikultura Tahun 2015-2019 (Edisi Revisi) 
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2.1.4   Strategi 

Strategi yang dikembangkan dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan hortikultura 2015 – 2019 diuraikan secara lebih rinci 

sebagai berikut: 

1. Peningkatan Jumlah dan Mutu Benih Hortikultura melalui:  

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan 

penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi 

dan kelembagaan benih;  

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan 

varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan 

kelembagaan benih;  

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, 

serta produksi dan kelembagaan benih;  

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, 

serta produksi dan kelembagaan benih;  

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, 

serta produksi dan kelembagaan benih;  

2. Peningkatan produksi aneka jeruk, tanaman buah lain, serta 

florikultura melalui: 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan 

produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan 

tanaman merambat, serta florikultura;  

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi 

tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman 

merambat, serta florikultura;  
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c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, 

tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;  

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, 

tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;  

3. Peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, sayuran lain 

dan tanaman obat.  

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan 

produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan 

sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;  

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka 

cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, 

sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;  

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang 

merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta 

tanaman obat;  

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang 

merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta 

tanaman obat;  

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang 

merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta 

tanaman obat; 

4. Pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura.  

a. pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu 

tumbuhan;  

b. peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme 

pengganggu tumbuhan; 



Laporan Kinerja  Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016 

 

21 

 

c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian 

organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, 

sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim 

dan bencana alam;  

d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme 

pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan 

tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana 

alam;  

e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan 

florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak 

perubahan iklim dan bencana alam;  

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan 

florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak 

perubahan iklim dan bencana alam;  

5. Peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil 

hortikultura 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan 

pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan 

standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;  

b.  pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, 

pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta 

pemasaran dan investasi hortikultura;  

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan 

penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi 

hortikultura;  

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan 

penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi 

hortikultura;  
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e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan 

penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi 

hortikultura; 

f. koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta 

penerapan standar mutu di bidang hortikultura 

6. Peningkatan kualitas aparatur dan akuntabilitas layanan 

kelembagaan dalam Pengembangan Hortikultura 

a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta 

kerja sama di bidang hortikultura;  

b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;  

c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, 

pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan 

peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan 

masyarakat serta informasi publik;  

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian 

layanan rekomendasi di bidang hortikultura;  

2.1.5  Arah Kebijakan 

Kebijakan yang akan dilakukan dalam mencapai Visi dan Misi 

Pembangunan Hortikultura Tahun 2015-2019 fokus pada usaha 

pengembangan kawasan, pengembangan sistem perbenihan dan 

pengembangan sistem perlindungan, serta tata kelola manajemen. 

Adapun penjelasan mengenai arah kebijakan adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan Kawasan 

a. Peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan daya saing 

produk hortikultura secara berkelanjutan melalui intensifikasi 

maupun ekstensifikasi serta registrasi kebun/lahan usaha. 

b. Pemberdayaan kelembagaan petani/pelaku usaha menuju 

kemandirian usaha hortikultura 
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c. Peningkatan ketersediaan produk melalui pengaturan pola 

produksi dan penanganan pasca panen 

2. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura 

a. Penguatan kelembagaan perbenihan (BPSB, BBI/BBH, 

Laboratorium kultur jaringan, penangkar benih) 

b. Penumbuhan industri perbenihan dalam rangka penggandaan 

dan penyediaan/distribusi benih bermutu 

c. Fasilitasi regulasi perbenihan secara kondusif untuk 

kemandirian benih dalam negeri 

d. Penyediaan benih sumber untuk menghasilkan benih bermutu  

e. Pemasyarakatan dan promosi penggunaan benih bermutu 

3. Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura 

a. Pengelolaan OPT melalui pendekatan konsep PHT 

b. Fasilitasi pelaksanaan perlindungan Tanaman Hortikultura 

c. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perlindungan 

(BPTPH, Laboratorium PHP/Agens Hayati/Lab. Pestisida, 

Klinik PHT dan PPAH) 

d. Peningkatan Pengendalian OPT Ramah Lingkungan 

e. Fasilitasi regulasi perlindungan dalam rangka peningkatan 

mutu dan daya saing produk hortikultura  

f. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam  

4. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura 

a. Fasilitasi  Bangsal pascapanen  

b. Fasilitasi Sarana Prasarana Pascapanen 

c. Fasilitasi Sarana Prasarana Pengolahan 

d. Jumlah Cold Storage Hortikultura 

e. Fasilitasi Hortipark 

f. Fasilitasi Pemasaran Hortikultura 

g. Fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura 
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5. Tata Kelola Manajemen  

a. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja 

b. Peningkatan pengendalian internal 

c. Peningkatan pengelolaan data dan informasi 

d. Peningkatan pengelolaan aset  

e. Peningkatan aspek kehumasan  

f. Pengelolaan regulasi hortikultura  

g. Pengelolaan sumberdaya hortikultura 

 

2.1.6  Program dan Kegiatan 

Sesuai Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2015-1019 (Edisi 

Revisi) ditetapkan Program Direktorat Jenderal Hortikultura adalah 

Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura. 

Pencapaian Program tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan 

kegiatan yang dilaksanakan pada unit Eselon II lingkup Direktorat 

Jenderal Hortikultura sebagai berikut:  

1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat 

2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura 

3. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura 

4. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura 

5. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen 

Hortikultura 

6. Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura 
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2.1.7 Langkah Operasional  

Adapun langkah operasional yang akan dilakukan untuk mempertajam 

pencapaian strategi pembangunan hortikultura 2015 – 2019 dapat 

diurai sebagai berikut:  

1. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura 

a. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk buah 

secara berkelanjutan melalui intensifikasi maupun 

ekstensifikasi, melalui: 

- Peningkatan luas tanam untuk memenuhi konsumsi, 

bahan baku industri dan ekspor 

- Pengembangan 10.668 ha khusus untuk mendukung  

kawasan tanaman jeruk 

- Pengembangan 5.727 ha khusus untuk mendukung  

kawasan tanaman mangga, nenas, manggis, salak dan 

buah lainnya 

- Pengembangan 269.200 m2/tahun khusus untuk 

mendukung  kawasan florikultura 

- Perbaikan infrastruktur kebun/lahan usaha 

- Penerapan GAP /penerapan sistem budidaya 

organik/ramah lingkungan, termasuk pengembangan 250 

desa organik berbasis tanaman hortikultura dan registrasi 

kebun/lahan usaha. 

- Registrasi 1.020 lahan usaha/kebun 

- Penyediaan sarana prasarana budidaya 

- Fasilitasi 12.372 unit sarana prasarana pasca panen 

buah   

- Fasilitasi 483 unit sarana prasarana pasca florikultur 

-  Penerapan teknologi inovatif  
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b. Pemberdayaan kelembagaan petani/pelaku usaha menuju 

kemandirian usaha hortikultura, melalui: 

- Penguatan kelompok/gapoktan/asosiasi 

- Peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha 

- Penataan kelembagaan pelaku usaha dalam rantai pasok 

2. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat 

a. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk sayuran 

dan tanaman obat secara berkelanjutan melalui intensifikasi 

maupun ekstensifikasi, melalui: 

- Pengembangan 63.088 ha untuk mendukung kawasan 

tanaman cabai 

- Pengembangan 21.437 ha khusus untuk mendukung 

kawasan tanaman bawang merah 

- Pengembangan 5.706 ha khusus untuk mendukung 

kawasan tanaman sayuran lainnya 

- Pengembangan 421 ha khusus untuk mendukung 

kawasan tanaman obat 

- Perbaikan infrastruktur kebun/lahan usaha 

- Penerapan GAP /penerapan sistem budidaya 

organik/ramah lingkungan, termasuk pengembangan 250 

desa organik berbasis tanaman sayuran dan tanaman 

obat dan registrasi kebun/lahan usaha. 

- Registrasi 1.020 lahan usaha/kebun 

- Fasilitas Kelompok Penggerak Pembangun Hortikultura 

(Sayuran dan Tanaman Obat) di Wilayah Penyangga  

- Penyediaan sarana prasarana budidaya 

- Fasilitasi 41.264 unit sarana prasarana pasca panen 

sayuran dan tanaman obat  

- Penerapan teknologi inovatif  
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b. Pemberdayaan kelembagaan petani/pelaku usaha menuju 

kemandirian usaha hortikultura 

- Penguatan kelompok/gapoktan/asosiasi 

- Peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha 

- Penataan kelembagaan pelaku usaha dalam rantai 

pasok 

3. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura 

a. Peningkatan Pengendalian OPT Ramah Lingkungan  

- Gerakan pengendalian OPT secara ramah lingkungan 

- Fasilitasi model penerapan pengendalian OPT yang 

ramah lingkungan 

- Pengamatan lapang terhadap serangan OPT dan DPI 

- pemasyarakatan sistem perlindungan tanaman 

hortikultura ramah lingkungan 

- Sistem peringatan dini 

b. Penguatan dan Pengembangan Laboratorium PHP/Agens 

Hayati/Lab. Pestisida 

- Sertifikasi/ akreditasi Lab PHP/ Lab agens hayati/ Lab 

pestisida 

- Peningkatan kompetensi POPT 

- Peningkatan teknologi pengendalian OPT ramah 

lingkungan melalui kaji terap 

- Pengusulan sertifikasi produk  

c. Penguatan dan Pengembangan Klinik PHT dan PPAH 

- Fasilitasi pemberdayaan klinik PHT-PPAH 

- Perbanyakan produk bahan pengendali OPT 

- Pemasyarakatan pemanfaatan bahan pengendali OPT 

d. Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim dan 

Penanganan Bencana Alam (Banjir dan Kekeringan) 
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- Peramalan OPT  

- Analisa Dampak Perubahan Iklim (DPI) 

4. Pengembangan Sistem dan Industri Perbenihan Hortikultura 

a. Penyediaan benih : 

- Produksi Benih Bawang Merah : 8.585.651 Kg 

- Produksi Benih Kentang K Nol : 1.053.981 kg  

- Produksi benih Jeruk : 1.039.430 batang 

- Produksi benih tanaman buah lainnya 734.721 batang 

b. Penguatan Sistem Produksi benih bermutu melalui: 

- Penyediaan benih sumber 

- Penataan Blok Fondasi (BF) dan Blok Penggandaan 

Mata Tempel (BPMT)  

c. Penguatan Kelembagaan  

- Penumbuhan dan pengembangan produsen/penangkar 

benih 

- Peningkatan kompetensi pengelola dan fasilitas BPSB, 

BBI, Laboratorium kultur jaringan, produsen benih 

d. Penyediaan sarana prasarana perbenihan di balai-balai benih 

pemerintah/masyarakat 

e.   Sertifikasi, Pengawasan peredaran dan penggunaan benih 

bermutu 

5. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk 

Hortikultura 

a. Fasilitasi Pasca Panen dan Pengolahan 

- Bangsal pascapanen ( 142 Unit)  

- Sarana Prasarana Pascapanen (2.228 unit) 

- Cold Storage Hortikultura (16 unit) 
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- Sarana Prasarana Pengolahan (887 unit) 

b. Fasilitasi Pemasaran dan Peningkatan Mutu 

- Fasilitasi Pemasaran Hortikultura (156 kali)  

- Fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura (260 kali) 

- Fasilitasi Hortipark (20 Lokasi) 

6. Peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis 

lainnya pada Ditjen Hortikultura 

a. Pelayanan Manajemen Internal 

- Penyusunan Dokumen Perencanaan, Hukum, 

Kehumasan dan Kepegawaian serta keuangan dan 

Perlengkapan  

- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

Pengembangan Hortikultura 

- Penyusunan Laporan pemantauan produksi cabai dan 

bawang merah Penyusunan Laporan Kinerja  

- Pelayanan Manajemen  

b. Pelayanan Manajemen Eksternal 

- Lembaga pengembangan hortikultura; Penggerak 

Membangun Desa (PMD)/Kelompok tani pada area 

periurban 

- Pelayanan Bagi Dunia Usaha tentang Rekomendasi 

Bidang Hortikultura; 

- Penyebarluasan informasi Kebijakan Hortikultura 

2.2 Rencana Kinerja Tahunan  

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura 

telah sejalan dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan 

disesuaikan dengan sasaran strategis pada Rencana Strategis 

2015-2019 yang telah disepakati di tingkat Kementerian Pertanian.  
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Di dalam RKT telah ditetapkan target outcome yang akan dijadikan 

ukuran tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pencapaiannya. 

Dokumen IKSP dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal 

Hortikultura Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 4 dan 5.  

Target kinerja yang ditetapkan pada RKT memiliki nilai yang 

berbeda dengan target kinerja yang terdapat pada Perjanjian 

Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura. Hal ini dikarenakan RKT 

dibuat setelah pagu indikatif terbit yaitu di bulan November 2015. 

Sedangkan PK dibuat pada bulan Maret 2016 setelah pagu definitif 

terbit. Seiring dengan dinamika pengembangan hortikultura yang 

sedang berjalan, maka dilakukan perubahan sasaran strategis 

beserta indikator dan target kinerja yang dicantumkan pada PK 

Revisi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016.  

Tabel 3.  Rencana Kinerja Tahunan  
Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target  

1. Terpenuhinya 
konsumsi cabai, 
bawang merah, 
jeruk dan aneka 
produk 
hortikultura 
lainnya dalam 
negeri dan ekspor 

1. Jumlah produksi cabai 
besar (ton) 

1.132.750 Ton 

2. Jumlah produksi 
Cabai Rawit (ton) 

821.580 Ton 

3. Jumlah produksi 
Bawang Merah (ton) 

1.321.860 Ton 

4. Jumlah produksi Buah 
(ton) 

18.357.100 Ton 

5. Jumlah produksi 
Sayuran Lainnya (ton) 

11.105.864 Ton 

6. Jumlah produksi 
Tanaman Obat (ton) 

585.056 Ton 

7. Jumlah produksi 
Florikultura (ton) 

749.486.966 Tangkai 

8. Rata-rata Kehilangan 
Hasil Pascapanen (%) 

16,70 % 

Sumber: RKT Ditjen Hortikultura, 2016 
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2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 

Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan standar kinerja 

pada awal tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari Renstra 

Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015 - 2019. Standar kinerja 

tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). 

Perjanjian kinerja (PK) merupakan kesepakatan/kontrak kerja 

antara Direktur Jenderal Hortikultura dengan Menteri Pertanian 

untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung 

Program Kementerian Pertanian. Perjanjian Kinerja Direktorat 

Jenderal Hortikultura  pada awalnya telah ditandatangani pada 

bulan Desember Tahun 2015 dan dalam perjalanan waktu, 

Direktorat Jenderal Hortikultura  melakukan revisi sebanyak tiga kali 

yaitu pada bulan Februari,  Agustus dan November Tahun 2016. 

Pernyataan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura 

Tahun 2016 disajikan pada Lampiran 6, sedangkan Perjanjian 

Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016 dan edisi Revisi 

PK dapat dilihat pada Lampiran 7 dan 8. 

Adapun yang menjadi kesepakatan dalam PK Direktorat Jenderal 

Hortikultura Tahun 2016 sebagai berikut: 

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura  
Tahun 2016 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target  

1. Stabilnya Produksi 
Cabai dan 
Bawang Merah 

1. Koefisien Variasi 
Produksi Cabai Besar 

≤ 15 cv % 

2. Koefisien Variasi 
Produksi Cabai Rawit 

≤ 18 cv % 

3. Koefisien Variasi 
Produksi Bawang Merah 

≤ 20 cv % 

4. Produksi Cabai Besar 1.209 Ribu Ton 

5. Produksi Cabai Rawit 923 Ribu Ton 

6. Produksi Bawang Merah 1.292 Ribu Ton 

2. Berkembangnya 
Komoditas Bernilai 
Tambah dan 
Berdaya saing 

7. Produksi Mangga 2.520 Ribu Ton 

8. Produksi Nenas 1.880 Ribu Ton 

9. Produksi Manggis 119 Ribu Ton 

10. Produksi Salak 1.141 Ribu Ton 

11. Produksi Kentang 1.405 Ribu Ton 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target  

12. Produksi  Jeruk  2.005 Ribu Ton 

13. Produksi  Buah Lainnya 12.671 Ribu Ton 

14. Produksi  Sayuran 
Lainnya 

7.702 Ribu Ton 

15. Produksi  Tanaman Obat 624 Ribu Ton  

16. Produksi  Florikultura 780.563 Ribu 
Tangkai 

        Sumber: PK Revisi Ditjen Hortikultura Tahun 2016 

 

Pencapaian Sasaran Strategis  Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu 

Stabilnya Produksi Cabai dan Bawang Merah diukur melalui indikator 

kinerja; 1) Koefisien Variasi Produksi Cabai Besar, 2)  Koefisien 

Variasi Produksi Cabai Rawit dan 3) Koefisien Variasi Produksi 

Bawang Merah,  4) Produksi Cabai Besar, 5) Produksi Cabai Rawit 

dan 6) Produksi  Bawang Merah. Pencapaian Produksi Cabai dan 

Bawang merah serta koefisien variasi produksi dikontribusikan 

melalui kegiatan utama Peningkatan Produksi Sayuran dan 

Tanaman Obat. 

Sedangan untuk sasaran strategis kedua, Berkembangnya 

Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya Saing diukur melalui 

indikator kinerja:                     1) Produksi Mangga, 2) Produksi 

Nenas, 3) Produksi Manggis, 4) Produksi Salak, 5) Produksi 

Kentang, 6) Produksi Jeruk, 7) Produksi Buah Lainnya, 8) Produksi 

Sayuran Lainnya, 9) Produksi Tanaman Obat, dan 10) Produksi 

Florikultura. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

 

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan 

Gambaran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016 dapat 

diketahui dari hasil pengukuran kinerja yang terdapat pada Perjanjian 

Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan 

target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian 

kinerja tahun 2016 tersebut digunakan metode scoring yang 

mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: 

1) sangat berhasil (capaian >100%), 2) berhasil (capaian 80 - 100%), 

3) cukup berhasil (capaian 60 - 79%), dan   4) kurang berhasil 

(capaian < 60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.  

3.2 Pencapaian Kinerja  Tahun 2016 

Pengukuran capaian kinerja atas kegiatan pembangunan hortikultura 

yang telah difasilitasi melalui dukungan dana APBN pada Tahun 2016 

dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan 

dengan pencapaian realisasi target tersebut.  

Pengukuran realisasi indikator kinerja diperoleh dengan cara sebagai 

berikut:  

1. Indikator kinerja tercapainya koefisien variasi produksi cabai 

besar, cabai rawit dan bawang merah diperoleh melalui 

perbandingan antara simpangan baku (S) dengan rata-rata (X) 

nilai produksi yang dinyatakan dengan presentase. Rumus 

penghitungan koefisien variasi produksi cabai dan bawang merah 

disajikan pada Lampiran 9. 

Besarnya koefisien variasi tersebut akan berpengaruh terhadap 

kualitas sebaran data.  Jika koefisien variasi semakin kecil maka 

data produksi semakin homogen.  Sedangkan jika koefisien 

variasi semakin besar maka data produksi semakin heterogen.  
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Koefisien variasi produksi cabai dan bawang merah diharapkan 

dapat tercapai di bawah target yang ditetapkan.  

2. Indikator kinerja tercapainya produksi cabai besar, cabai rawit, 

bawang merah dan komoditas hortikultura lainnya diperoleh 

melalui hasil pengukuran/survey ubinan di lapangan oleh petugas 

BPS (Koordinator Statistik Kecamatan) dan Petugas Pertanian 

(Mantri tani/KCD) di wilayah kerja kecamatan masing-masing. 

Hasil pengukuran produktivitas dari lapangan selanjutnya 

dikumpulkan dan dilaporkan secara berjenjang dari tingkat 

kecamatan ke kabupaten/kota, dari kabupaten/kota ke provinsi 

dan dari provinsi ke pusat (Badan Pusat Statistik (BPS) dan 

Direktorat Jenderal Hortikultura) melalui Sistem Statistik Pertanian 

Hortikultura (SPH). 

Selanjutnya, luas tanam dan panen dihitung dan dikumpulkan oleh 

petugas pertanian (Mantri Tani/KCD) di masing-masing wilayah kerja 

kecamatan. Hasil penghitungan luas panen dilaporkan bulanan secara 

berjenjang dari tingkat kecamatan ke kabupaten/kota, dari 

kabupaten/kota ke provinsi dan dari provinsi ke pusat (BPS dan 

Direktorat Jenderal Hortikultura) melalui Sistem Statistik Pertanian 

Hortikultura (SPH). Penghitungan angka produksi dilakukan dengan 

cara mengalikan data produktivitas dan luas panen.   

Status angka produktivitas, luas panen dan produksi tahun 2016 yang 

digunakan dalam Laporan Kinerja ini adalah Angka Prognosa 2016. 

Angka prognosa ini merupakan angka realisasi produksi yang telah 

masuk berdasarkan laporan Rekapitulasi Provinsi Statistik Pertanian 

Hortikultura (RPSPH) yang dikirimkan oleh Dinas Pertanian provinsi 

sampai dengan bulan Oktober 2016 dan estimasi dari laporan yang 

belum masuk hingga bulan Desember 2016.  Angka prognosa tersebut 

masih akan mengalami perubahan sampai waktu penetapan Angka 

Tetap Hortikultura pada bulan Juni 2017. 

Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016 

secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 5 berikut : 
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  Tabel 5 .  Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura 

Tahun 2016 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target * Realisasi** % 
Kategori 

1
. 

Stabilnya 
Produksi 
Cabai dan 
Bawang 
Merah 

1. Koefisien Variasi 
Produksi Cabai 
Besar 

cv % ≤ 15 14,85 101,01 Sangat 
Berhasil 

2. Koefisien Variasi 
Produksi Cabai 
Rawit 

cv % ≤ 18 19,68 91,46 Berhasil 

3. Koefisien Variasi 
Produksi Bawang 
Merah 

cv % ≤ 20 19,79 101,06 Sangat 
Berhasil 

4. Produksi Cabai 
Besar 

Ton 1.209.455 1.147.232 94,86 Berhasil 

5. Produksi Cabai 
Rawit 

Ton 923.221 952.894 103,21 Sangat 
Berhasil 

6. Produksi Bawang 
Merah 

Ton 1.292.808 1.295.453 100,20 Sangat 
Berhasil 

2
. 

Berkembangn
ya Komoditas 
Bernilai 
Tambah dan 
Berdaya 
saing 

1. Produksi Mangga Ton 2.520.140 2.180.421 86,52 Berhasil 

2. Produksi Nenas Ton 1.879.799 1.795.213 95,50 Berhasil 

3. Produksi 
Manggis 

Ton 118.713 225.746 190,16 Sangat 
Berhasil 

4. Produksi Salak Ton 1.141.443 986.524 86,43 Berhasil 

5. Produksi Kentang Ton 1.405.016 1.289.652 91,79 Berhasil 

6. Produksi Jeruk  Ton 2.005.118 1.921.250 95,82 Berhasil 

7. Produksi Buah 
Lainnya 

Ton 12.670.725 13.245.255 104,53 Sangat 
Berhasil 

8. Produksi Sayuran 
Lainnya 

Ton 7.702.160 7.274.126 94,44 Berhasil 

9. Produksi 
Tanaman Obat 

Ton 623.878 755.844 121,15 Sangat 
Berhasil 

10. Produksi 
Florikultura 

Tangkai 780.563.807 787.250.426 100,86 Sangat 
Berhasil 

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2016 
Keterangan: *)  Berdasarkan angka dalam Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Hortikultura Tahun 

2016 
  **) Berdasarkan angka prognosa Tahun 2016 per tanggal 18 Oktober 2016 
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Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian kinerja Direktorat 

Jenderal Hortikultura dapat dikatakan Berhasil. Hal ini dikarenakan 

adanya komitmen dan upaya keras dari Direktorat Jenderal Hortikultura 

yang dilakukan melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan 

dan stake holders  untuk mewujudkan tercapainya kemajuan dan 

peningkatan kinerja pembangunan hortikultura. Disamping itu, telah 

dilakukan pula Upaya Khusus Cabai dan Bawang merah sebagai upaya 

strategis dalam rangka stabilisasi produksi dan harga Cabai dan Bawang 

Merah. 

Adapun, capaian kinerja sasaran strategis Stabilnya Produksi Cabai dan 

Bawang Merah belum seluruhnya tercapai. Target kinerja yang masuk 

dalam kategori Sangat Berhasil atau mampu mencapai/melebihi target 

adalah indikator  kinerja produksi cabai rawit, koefisien variasi  produksi 

bawang merah,  koefisien variasi produksi  cabai besar dan produksi 

bawang merah yaitu mencapai 103,21%, 101,06%, 101,01%, dan 

100,20%. Sedangkan, indikator kinerja koefisien produksi untuk cabai 

rawit dan produksi cabai besar belum tercapai sesuai harapan. 

Pencapaian kinerja koefisien variasi produksi serta produksi cabai dan 

bawang merah diilustrasikan seperti pada Gambar 1 dan 2 berikut. 
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Gambar 2.  
Capaian Indikator Kinerja Produksi Cabai Besar, Cabai Rawit, dan Bawang 

Merah Tahun 2016 dibandingkan Target Kinerja 

Gambar 1.  
Capaian Indikator Kinerja Koefisien Variasi Produksi Cabai Besar, Cabai 

Rawit, dan Bawang Merah Tahun 2016 dibandingkan Target Kinerja 
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Disamping itu, untuk target kinerja sasaran strategis Berkembangnya 

Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya saing juga belum 

sepenuhnya tercapai sesuai harapan. Indikator kinerja yang tercapai 

atau sangat berhasil adalah produksi manggis dengan realisasi 

sebesar 190,16%, produksi tanaman obat 121,15%, produksi buah 

lainnya 104,53%, dan produksi florikultura 100,86%. Sedangkan 

produksi mangga, nenas, salak, kentang, jeruk, dan sayuran lainnya 

belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Capaian kinerja 

produksi komoditas manggis, nenas, manga, salak, jeruk, buah 

lainnya, kentang, dan sayuran lainnya  diilustrasikan pada Gambar 3. 

Sedangkan, pencapaian kinerja florikultura dan tanaman obat disajikan 

pada Gambar 4. 

 
 

 

 

 

 

Gambar 3.  
Capaian Indikator Kinerja Produksi Mangga, Nenas, Manggis, Salak, Jeruk, 

Buah Lainnya, Sayuran Lainnya Tahun 2016 dibandingkan Target Kinerja 
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Namun demikian, capaian kinerja produksi pada tahun 2016 jika 

dibandingkan dengan produksi tahun 2015 seluruh komoditas 

hortikultura tersebut mengalami peningkatan. Berdasarkan angka 

prognosa 2016 produksi hortikutura mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan produksi tahun 2015 secara rinci sebagai 

berikut; Manggis 11,15%, Cabai Besar 9,76%, Cabai Rawit 9,54%, 

Tanaman Obat 9,46%, Kentang 5,77%, Bawang Merah 5,39%, Nenas 

3,79%, Jeruk 3,51%, Salak 2,21%, Florikultura 0,27%, Sayuran 

lainnya 0,11%, Buah Lainnya 0,08%, dan Mangga 0,07%. Peningkatan 

produksi komoditas hortikultura tersebut di atas disajikan pada 

Gambar berikut. 

 

Gambar 4.  
Capaian Indikator Kinerja Produksi Florikultura dan Tanaman Obat Tahun 2016 

dibandingkan Target Kinerja 
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3.3 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja  

Tahun 2016 
 

Berdasarkan pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura 

Tahun 2016, dari 16 (enam belas) indikator kinerja utama 

menghasilkan kinerja 8 (delapan) indikator dengan capaian kategori 

Sangat Berhasil (capaian melebihi 100%) meliputi Koefisien Variasi 

Produksi untuk Cabai Besar dan  Bawang Merah, Produksi Cabai 

Gambar 4.  

Perkembangan Produksi Hortikultura Tahun 2016 dibandingkanTahun 2015 
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Rawit, Bawang Merah, Manggis, Buah lainnya, Tanaman Obat dan 

Florikultura. Sedangkan, delapan indikator lainnya dengan kategori 

Berhasil yaitu Koefisien Produksi Cabai Rawit, serta Produksi Cabai 

Besar, Mangga, Nenas, Salak, Kentang, Jeruk dan Sayuran 

lainnya. Secara rinci, capaian kinerja Direktorat Jenderal 

Hortikultura Tahun 2016 dijelaskan sebagai berikut. 

3.3.1 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Stabilnya Produksi Cabai 

dan Bawang Merah 

1. Koefisien Variasi Produksi Cabai Besar 

Realisasi indikator kinerja Koefisien Variasi Produksi Cabai 

Besar Tahun 2016 adalah sebesar 14,85%. Nilai ini 

menunjukkan bahwa koefisien variasi produksi cabai besar telah 

mencapai target yaitu   ≤ 15%, dengan capaian kinerja 101,01% 

atau masuk kategori Sangat Berhasil.  Disamping itu, nilai 

koefisien variasi produksi tersebut jelas lebih rendah apabila 

dibandingkan dengan koefisien variasi produksi cabai besar 

tahun 2015 sebesar 18,89%. Namun demikian, nilai koefisien 

variasi produksi cabai besar terendah dicapai pada tahun 2011 

yaitu sebesar 10,83%.  

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target jangka 

menengah sebesar ≤14%, maka koefisien variasi produksi tahun 

2016 baru mencapai 94,28%. Hal ini menunjukkan bahwa 

Direktorat Jenderal Hortikultura perlu melakukan terobosan 

program dan kegiatan yang lebih signifikan untuk menjamin 

stabilisasi produksi cabai sepanjang tahun, dengan kata lain 

kontinuitas dan ketersediaan produksi setiap bulannya 

diharapkan dapat terjaga. Sehingga didapat nilai koefisien variasi 

yang semakin kecil dibawah target yang telah ditetapkan, 

dimana  produksi yang tersedia semakin homogen.  Secara rinci 

variasi produksi bulanan cabai besar disajikan pada Tabel 6. 

 

 



Laporan Kinerja  Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016 

 

42 

 

Tabel 6. Variasi Produksi Bulanan dan Capaian Koefisien Variasi 
Produksi Cabai Besar Tahun 2016 dan Beberapa Tahun 
Sebelumnya 

Bulan 
Produksi (Ton) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

1 75.602  68.655 75.843 86.225 78.383 76.130 

2 67.589  99.766 97.581 98.411 106.339 95.070 

3 72.512  96.451 92.023 98.775 118.024 113.856 

4 81.976  91.393 98.576 95.696 102.029 104.744 

5 84.444  84.175 98.848 96.988 96.264 84.850 

6 75.878  79.702 89.640 99.707 96.969 85.880 

7 78.997  84.460 90.200 98.693 85.560 91.602 

8 74.918  74.682 82.356 90.894 82.791 78.369 

9 83.400  76.398 83.763 89.843 73.517 87.592 

10 72.509  71.223 71.386 76.879 68.210 97.658 

11 62.179  64.615 65.782 69.478 67.141 112.790 

12 58.848  62.791 66.883 73.017 69.957 118.691 

Jumlah 888.852  954.310  1.012.879  1.074.603  1.045.182  1.147.232  

Rata-rata 74.071 79.526 84.407 89.550 87.098 95.603 

Standar 
Baku 

8.021  12.082  12.073  10.843  16.682  14.194  

Koefisien 
Variasi 

10,83  15,19  14,30  12,11  19,15  14,85  

Sumber: BPS dan Ditjen Hortikultura, 2016 
Keterangan: Produksi Tahun 2011 s.d 2015 merupakan angka tetap. Sedangkan 

Produksi Tahun 2016 merupakan angka prognosa 

 
 

Berdasarkan data pada Tabel 6 di atas, dapat terlihat bahwa 

produksi cabai besar belum merata sepanjang tahun, produksi 

setiap bulannya masih sangat bervariasi atau sebaran datanya 

sangat heterogen. Oleh karena itu, koefisien variasi bulanan 

untuk cabai besar cenderung tinggi terlebih di tahun 2015. Salah 

satu akibat dari tidak meratanya produksi adalah timbulnya 

gejolak harga terlebih pada hari raya keagamaan (efek supply 

demand) serta masuknya produk impor yang dapat merugikan 

petani. 

Penyebab belum meratanya produksi cabai besar sepanjang 

tahun dikarenakan oleh: 1) pola tanam cabai masih tergantung 

musim,                             2) ketersediaan lahan dan sumber air 

terbatas, 3) komoditas cabai mudah rusak dan tidak tahan lama 

atau masa simpan terbatas, 4) rantai pasok panjang hingga ke 
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konsumen, 5) tidak ada pengaturan harga serta pola konsumsi 

masyarakat Indonesia untuk cabai besar lebih mengarah ke 

produk segar.  

Keberhasilan pencapaian nilai koefisien variasi produksi cabai 

besar tahun 2016 disebabkan oleh berbagai upaya yang telah 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura antara lain 

kebijakan berupa manajemen pola tanam cabai di 33 provinsi. 

Dimana dalam  manajemen pola tanam tersebut telah dilakukan 

pengaturan bulanan dalam satu tahun yang mengacu pada 

tingkat kebutuhan secara proporsional khususnya dalam rangka 

menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan supply demand 

serta stabilisasi harga yang ekonomis dan tetap menguntungkan 

bagi petani.  

Kebijakan manajemen tanam tersebut memerlukan komitmen 

dan dukungan dari semua pihak, khususnya petani sebagai 

ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Selain pengaturan 

tanam, Direktorat Jenderal Hortikultura selalu menekankan 

penggunaan benih bersertifikat serta pemeliharaan tanaman dan 

penanganan OPT. Pemeliharaan tanaman yang baik tentunya 

akan meningkatkan produksi yang optimal. Dengan produksi 

yang optimal, kebutuhan cabai besar besar akan lebih mudah 

terpenuhi.  

Berdasarkan data pada Tabel 6 dan Gambar 5, pada bulan  

ramadhan dan hari raya  tahun 2016 produksi meningkat dari 

sebelumnya 84.850 ton di bulan mei menjadi sebesar 85.880 ton 

di bulan Juni kemudian naik menjadi 91.602 ton di bulan Juli. 

Sedangkan berdasarkan pantauan harga, rata-rata harga cabai 

besar mencapai Rp26.536,- dan pada saat lebaran rata-rata 

harga mencapai Rp31.448,-. Apabila dibandingkan dengan 

produksi di bulan ramadhan dan hari raya pada tahun 2015, 

produksi di bulan Juni dan Juli cenderung stagnan dengan rata-

rata harga cabai besar lebih tinggi mencapai Rp31.418,- untuk 

tingkat konsumen.  Pada saat lebaran rata-rata harga cabai 

besar mencapai Rp40.799,-. 
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Dari perkembangan produksi dan harga  tersebut, dapat terlihat 

bahwa kebijakan pola tanam yang diterapkan oleh Kementerian 

Pertanian merupakan suatu keberhasilan dan langkah nyata, 

karena mampu menciptakan kondisi ketersediaan aneka cabai 

yang merata sepanjang tahun serta harga yang cukup kondusif 

dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional. Selain itu 

dengan pengaturan pola tanam diharapkan ketersediaan 

produksi akan merata tercukupi sepanjang tahun, sehingga 

importasi produk tidak perlu dilakukan. Berikut  disajikan 

gambaran variasi produksi bulanan cabai besar periode tahun 

2011 – 2016.  

 

  

 

Upaya lainnya yang telah dan akan dilakukan oleh Direktorat  

Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga stabilisasi produksi 

cabai besar antara lain; 1) inisiasi kawasan baru di Pulau Jawa 

dan Indonesia bagian timur (Maluku, Sulawesi, Papua),  2) 

implementasi teknologi yaitu dengan penerapan screen house, 

irigasi tetes, rain shelter, penerapan GAP-SOP, GHP serta GMP 

dalam budidaya dan pascapanen aneka cabai, 3) fasilitasi sistem 

data informasi dan akses permodalan, 4) peningkatan kapasitas 

SDM seluruh stakeholders dalam sistem produksi cabai, 5) 

kerjasama dengan champion, 6) menginisiasi kerjasama  dengan 

 

Gambar 5. Perkembangan Produksi Bulanan Cabai Besar Tahun 

2011 - 2016 
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para champion aneka cabai di beberapa wilayah sentra produksi 

seperti Kabupaten Bandung, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, 

Kebumen, Temanggung, Magelang, Lombok Timur dan sentra 

lainnya dalam rangka menyediakan pasokan aneka cabai segar 

sebagai bentuk tanggung jawab dalam stabilisasi harga dan 

pasokan ke Jakarta, 7) fasilitasi kelompok penggerak pembangun 

hortikultura di wilayah penyanggah (program cabai polybag). 

Lebih lanjut, dalam hal budidaya dan pelaksanaan kegiatan pada 

pengembangan kawasan, Direktorat Jenderal Hortikultura selalu 

aktif dalam hal pembinaan, pendampingan serta monitoring 

evaluasi. Baik berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan 

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPTP, BPSB maupun mantri 

tani serta penyuluh petanian.  Masalah budidaya, serangan OPT, 

serta pemanfaatan benih bermutu merupakan isu-isu strategis di 

lapangan yang senantiasa langsung diselesaikan pejabat maupun 

staf teknis Direktorat Jenderal Hortikultura yang melakukan 

pembinaan, pendampingan dan monitoring di daerah dengan 

mengacu pada prinsip-prinsip budidaya ramah lingkungan dan 

GAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Penyerahan Bantuan Cabai Polybag kepada Masyarakat Dalam 

Rangka Stabilisasi Produksi dan Harga Cabai 
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2. Koefisien Variasi Produksi Cabai Rawit 

Variasi produksi bulanan cabai rawit pada tahun 2016 cukup 

berfluktuasi, dengan nilai koefisien variasi produksi sebesar 

19,68%  atau belum  mencapai target yang telah ditetapkan (≤ 

18%). Sehingga, capaian koefisien variasi produksi cabai rawit di 

tahun 2016 adalah sebesar 91,46% atau dikategorikan Berhasil. 

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai koefisien 

variasi produksi di tahun 2016 ini merupakan nilai koefisien 

variasi produksi tertinggi. Dimana sejak tahun 2011 hingga 2016 

nilai koefisien variasi produksi cabai rawit berturut-turut adalah 

sebesar 16,64%, 17,40%, 11,96%, 17,42%, 17,93% dan 

19,68%. 

Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target jangka 

menengah sebesar ≤ 19% maka nilai koefisien variasi produksi 

cabai rawit tahun 2016 baru mencapai 81,30%. Dengan 

demikian, untuk menjamin stabilisasi produksi cabai rawit ini, 

sama halnya dengan produksi cabai besar diperlukan upaya 

ekstra dan terobosan untuk menjaga kehomogenan volume 

produksi setiap bulannya sepanjang tahun. Berikut disajikan 

perkembangan variasi produksi bulanan cabai rawit selama 

tahun 2011 – 2016 pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Variasi Produksi Bulanan dan Capaian Koefisien Variasi 
Produksi Cabai Rawit Tahun 2016 dan Beberapa Tahun 
Sebelumnya 

Bulan 
Produksi (Ton) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

1 36.026 45.572 48.266 51.725 59.203 53.734 

2 38.220 53.267 47.596 53.547 67.984 60.340 

3 44.777 52.940 53.996 56.472 70.451 66.768 

4 47.964 70.360 56.367 68.900 85.658 71.348 

5 56.672 75.862 66.204 85.159 92.200 71.749 

6 60.209 69.700 70.718 75.514 89.625 75.155 

7 60.701 64.229 62.210 83.355 85.138 109.440 

8 56.285 62.653 65.522 78.219 82.450 86.745 

9 52.684 59.799 61.165 66.048 62.055 87.269 

10 52.294 52.025 62.445 61.933 59.317 89.758 

11 45.315 51.754 62.847 55.775 61.851 89.928 

12 43.080 44.053 56.165 63.827 54.005 90.661 

Jumlah 594.227  702.214  713.502  800.473  869.938  952.894  

Rata-rata 49.516 58.518 59.459 66.706 72.495 79.408 
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Bulan 
Produksi (Ton) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Standart 
Baku 

8.240 10.184  7.111  11.623  13.661  15.627  

Koefisien 
Variasi 

16,64 17,40  11,96  17,42  18,84  19,68  

Sumber: BPS dan Ditjen Hortikultura, 2016 
Keterangan: Produksi Tahun 2011 s.d 2015 merupakan angka tetap. Sedangkan Produksi 

Tahun 2016 merupakan angka prognosa 

Berdasarkan data pada Tabel 7 di atas, dapat terlihat bahwa nilai 

koefisien variasi bulanan cabai rawit terus meningkat sejak tahun 

2014 hingga tahun 2016. Koefisien variasi bulanan cabai rawit 

terendah dicapai pada tahun 2013 sebesar 11,96%, pada tahun 

tersebut terlihat bahwa produksi bulanan cenderung homogen 

dengan nilai produksi mendekati rata-rata produksi sebesar 

59.459 ton.  

Berdasarkan Gambar 7 di bawah ini terlihat bahwa 

perkembangan produksi bulanan cabai rawit pada tahun 2016 

sangat berfluktuasi, diawali dengan produksi paling rendah di 

bulan Januari sebesar 53.734 ton dikarenakan memasukin 

musim hujan dengan intensitas yang tinggi kemudian terus 

meningkat hingga mencapai puncak produksi di bulan Juli 

mencapai 109.440 ton. Namun, produksi pada bulan selanjutnya 

terus menurun hingga akhir tahun 2016. Puncak produksi 

tertinggi dicapai pada bulan Juli dikarenakan petani 

memanfaatkan momen bulan ramadhan dan hari raya dengan 

asumsi dapat memperoleh keuntungan besar. Kenyataannya 

adalah hampir sebagian besar petani di sentra produksi juga 

menanam di jadwal yang sama sehingga terjadi panen raya dan 

harga jatuh. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu tidak 

meratanya produksi cabai rawit sepanjang tahun. 
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Belum tercapainya koefisien variasi produksi cabai rawit pada 

tahun 2016 ini disebabkan oleh berbagai permasalahan antara 

lain; 1) Petani belum menerapkan atau mengikuti pengaturan 

pola tanam cabai yang telah direncanakan dan Direktorat 

Jenderal Hortikultura; 2) Budidaya cabai rawit lebih rentan 

terhadap serangan OPT, 3) Kondisi iklim yang tidak menentu, 

menyebabkan petani kadang menunda atau memajukan musim 

tanam dari jadwal yang sudah direncanakan, menyebabkan 

variasi produksi bulanan cabai rawit menjadi lebih beragam; 4) 

Proses pengadaan pada fasilitasi bantuan dukungan dana APBN 

yang tidak dapat diprediksi prosesnya (terkait gagal lelang) 

menyebabkan dinas pertanian dan petani tidak mengikuti jadwal 

tanam yang semula telah disepakati; 5) pertanaman cabai 

memerlukan ketrampilan dan perhatian khusus, terkait dengan 

perawatan dan hama penyakit yang biasa menyerang 

pertanaman. Oleh karena itu, petani yang terampil adalah salah 

satu kualifikasi yang diprioritaskan sebagai penerima bantuan. 

Namun demikian, ketrampilan SDM dalam satu kelompok tani 

tidak seragam menyebabkan produktivitas dan hasil produksi 

beragam; 6) Keterbatasan modal menyebabkan masih banyak 

petani yang melakukan budidaya  secara 

 

Gambar 7. Perkembangan Produksi Bulanan Cabai Rawit                   

Tahun 2011 - 2016 
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konvensional/tradisional, ketergantungan terhadap musim yang 

menyebabkan ketersediaan produk tidak merata sepanjang 

tahun, khususnya pada bulan-bulan di luar musim tanam 

sehingga terjadi defisit produk. 

 

 

 

 

 

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Hortikultura telah 

menetapkan  langkah perencanaan jangka panjang untuk 

pembangunan cabai rawit dengan disusunnya peta jalan 

pengembangan cabai rawit tahun 2016 – 2045 (Roadmap Cabai 

2016 – 2045). Kebijakan, strategi, rencana aksi dan program 

aksi telah disusun sebagai upaya untuk menjawab tantangan 

produksi cabai rawit merata atau dengan kata lain sebaran 

produksi mejadi lebih homogen sehingga nilai koefisien variasi 

produksi cabai rawit  dapat lebih rendah dari target yang telah 

ditetapkan. 

 

 

 

 

Gambar 8.  Pengaturan Pola Tanam dan Kerjasama dengan Champion 
yang diinisiasi oleh Ditjen  Hortikultura dalam rangka Menjaga 

Stabilitas Produksi Cabai Rawit Tahun 2016 
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Upaya lainnya yang telah dan akan dilakukan oleh Direktorat  

Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga stabilisasi produksi 

cabai rawit antara lain; 1) inisiasi kawasan baru di Pulau Jawa 

dan Indonesia bagian timur (Maluku, Sulawesi, Papua),  2) 

implementasi teknologi yaitu dengan penerapan screen house, 

irigasi tetes, rain shelter, penerapan GAP-SOP, GHP serta GMP 

dalam budidaya dan pascapanen aneka cabai, 3) fasilitasi sistem 

data informasi dan akses permodalan, 4) peningkatan kapasitas 

SDM seluruh stakeholders dalam sistem produksi cabai, 5) 

kerjasama dengan champion, 6) menginisiasi kerjasama  dengan 

para champion aneka cabai di beberapa wilayah sentra produksi 

seperti Kabupaten Bandung, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, 

Kebumen, Temanggung, Magelang, Lombok Timur dan sentra 

lainnya dalam rangka menyediakan pasokan aneka cabai segar 

sebagai bentuk tanggung jawab dalam stabilisasi harga dan 

pasokan ke Jakarta, serta 7) fasilitasi kelompok penggerak 

pembangun hortikultura di wilayah penyanggah (program cabai 

polybag).  Kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal 

Hortikultura sebagai upaya guna menghadapi kenaikan harga 

cabai dan stabilisasi pasokan di Jabodetabek. Fasilitasi bantuan 

yang diberikan ke masyarakat berupa tanaman cabai dalam 
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polybag. 

Pada program ini Direktorat Jenderal Hortikultura  telah 

menyediakan 280.000 benih cabai terdiri dari cabai merah besar, 

cabai merah keriting dan cabai rawit untuk 150 kelompok 

masyarakat. Program ini diarahkan guna meredam masalah 

kenaikan harga cabai yang dikeluhkan masyarakat. Tujuan 

program adalah mengedukasi masyarakat untuk menanam cabai 

guna pemenuhan kebutuhan skala rumah tangga,  serta 

pemanfaatan lahan yang sempit untuk menanam cabai.  

Sasaran penerima bantuan cabai polybag ini adalah masyarakat, 

kelompok  tani, dharma wanita ataupun kelompok tani wanita, 

perkantoran, serta asrama TNI/POLRI.  Tanaman yang 

diserahterimakan ke beberapa lapisan masyarakat ini berusia 60 

hari. Untuk cabai besar, diperkirakan akan panen 2 minggu 

setelah diterima. Sedangkan, untuk cabai rawit, masih 

dibutuhkan 1 bulan lagi untuk panen setelah diterima oleh 

masyarakat. Produktivitas rata-rata per tanaman mencapai 0,5 

kilogram per tahun.  

 

3. Koefisien Variasi Produksi Bawang Merah 

Koefisien variasi produksi bawang merah tahun 2016 terealisasi 

sebesar 19,79%, nilai koefisien ini telah sesuai harapan yaitu 

berada dibawah target yang telah ditetapkan yaitu ≤ 20% dengan 

capaian sebesar 101,06% atau masuk kategori  Sangat 

Berhasil. Dibandingkan dengan nilai koefisien variasi produksi 

tahun sebelumnya, nilai koefisien variasi produksi bawang merah 

tahun 2016 merupakan nilai terendah sepanjang tahun 2011 – 

2016 secara berturut-turut yaitu 34,92%, 30,11%, 22,29%, 

26,02%, 25,69% dan 19,79%. Data secara rinci disajikan pada 

Tabel 8 berikut. 
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Tabel 8. Variasi Produksi Bulanan dan Capaian Koefisien Variasi 

Produksi Bawang Merah Tahun 2016 dan Beberapa 

Tahun Sebelumnya 

Bulan 
Produksi (Ton) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

1 59.295 107.946 115.486 149.013 124.667 132.609 

2 35.430 73.350 68.136 66.234 107.208 129.842 

3 40.920 46.254 59.307 58.506 56.474 82.217 

4 65.102 57.994 77.632 83.949 99.635 91.995 

5 60.073 80.953 70.657 98.307 91.369 133.211 

6 68.579 92.116 89.464 140.637 130.209 119.886 

7 118.906 104.974 88.991 122.245 129.755 114.675 

8 118.736 114.083 109.625 114.597 122.545 132.009 

9 76.797 81.906 100.684 100.475 126.940 102.453 

10 80.303 100.921 87.930 102.696 87.944 92.475 

11 79.744 47.862 55.836 104.847 90.648 82.472 

12 89.238 55.837 87.025 92.480 61.790 81.610 

Jumlah 893.124  964.195  1.010.773  1.233.984  1.229.184  1.295.453  

Rata-rata 74.427 80.350 84.231 102.832 102.432 107.954 

Standart 
Baku 

25.988  24.192  18.777  26.757  25.732  21.365  

Koefisien 
Variasi 

34,92  30,11  22,29  26,02  25,12  19,79  

Sumber: BPS dan Ditjen Hortikultura, 2016 
Keterangan: Produksi Tahun 2011 s.d 2015 merupakan angka tetap. Sedangkan 

Produksi Tahun 2016 merupakan angka prognosa 

 

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target jangka 

menengah (akhir tahun RPJMN Tahun 2019), maka nilai 

koefisien variasi produksi bawang merah tahun 2016 baru 

mencapai 96,01%. Hal  ini menunjukkan bahwa perlu adanya 

rencana aksi untuk 3 tahun mendatang agar target jangka 

menengah dapat tercapai.                          

Berdasarkan data pada Tabel 8 terlihat bahwa sebaran data 

produksi bulanan bawang merah sangat beragam, dengan 

perbedaan tiap bulannya cukup tinggi seperti yang terjadi di 

tahun 2011 dimana pada bulan Februari produksi mencapai 

35.430 ton, selanjutnya meningkat hingga mencapai 118.906 ton 

di bulan  Juli dan menurun hingga akhir tahun 2011. Namun, 

pada tahun berikutnya trend produksi bulanan sedikit berbeda, 

diawali produksi pada bulan Januari cukup tinggi selanjutnya 

menurun hingga bulan ketiga dan kembali meningkat hingga 



Laporan Kinerja  Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016 

 

53 

 

bulan April s.d Agustus dan kembali menurun hingga bulan 

Desember. Berikut disajikan gambaran produksi bulanan 

bawang merah tahun 2011 hingga 2016.  

 

 

 

Jika dilihat dari tabel dan gambar diatas,  pola tanam reguler 

yang biasa dilakukan oleh petani bawang merah umumnya 

dilakukan pada Bulan April sampai dengan September, 

sehingga waktu panen raya terjadi pada bulan Juni dan 

Agustus, sedangkan Bulan Oktober hingga Januari petani tidak 

banyak melakukan penanaman atau dikenal sebagai bulan off 

season, dimana pada bulan tersebut pasokan pasokan bawang 

merah akan berkurang. Kondisi tersebut akan berimbas kepada 

ketidakstabilan harga baik di tingkat petani maupun harga yang 

diterima oleh konsumen.   

Pada tahun-tahun sebelumnya, langkah yang paling mudah 

ditempuh adalah dengan membuka keran impor sebagai upaya 

stabilisasi. Masuknya bawang merah impor memberikan pukulan 

yang cukup telak dan efek traumatik bagi petani bawang merah 

karena harga jual bawang merah petani jatuh ke level paling 

rendah dan   menimbulkan kerugian besar. Namun, sejak tahun 

2015 Direktorat Jenderal Hortikultura telah berkomitmen melalui 

 

Gambar 9. Perkembangan Produksi Bulanan Bawang Merah                   

Tahun 2011 - 2016 
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pelaksanaan upaya khusus peningkatan produksi dan 

produktivitas bawang merah, melalui peningkatan alokasi 

anggaran dan luasan kawasan bawang merah di pulau Jawa dan 

Indonesia bagian timur, dengan harapan kebutuhan bawang 

merah dapat dipenuhi secara mandiri. Upaya khusus yang telah 

dilakukan membuahkan hasil dengan tercapainya stabilisasi 

produksi bulanan bawang merah di tahun 2016.  

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keberhasilan 

pencapaian nilai koefisien variasi produksi bawang merah 

dibawah angka target yang ditetapkan merupakan hasil dari 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Hortikultura selama tahun 2016 dan 

beberapa tahun sebelumnya.  

Selain itu, stabilisasi produksi  bawang merah berhasil dicapai 

melalui  penerapan manajemen tanam bawang merah tahun 

2016 yang difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan sepanjang 

tahun, terutama saat off season dan menjelang hari-hari besar 

nasional. Sosialisasi dan edukasi baik ke petani, penyuluh, 

petugas dinas untuk melakukan pertanaman di luar musim terus 

dilakukan agar petani bisa mendapatkan harga baik setiap saat 

namun tidak memberatkan konsumen. Target pemerintah yaitu 

menjaga stabilitas pasokan dan harga bawang merah sepanjang 

tahun tanpa Impor. Hasilnya cukup signifikan, mampu 

mendorong perubahan pola tanam dari yang berbasis musim 

menjadi berbasis kebutuhan. Periode off season sudah tidak 

ada lagi karena telah diantisipasi dengan penambahan luas 

tanam baik swadaya maupun dukungan dana APBN serta 

APBD, sehingga produksi meningkat dan memenuhi kebutuhan 

nasional bahkan ekspor. 

Target koefisien variasi produksi bawang merah dapat  terwujud 

disebabkan seluruh pimpinan dan karyawan Direktorat Jenderal 

Hortikultura beserta stake holders  fokus pada peningkatan 

produksi dan produktivitas, peningkatan daya saing dengan 

efisiensi biaya produksi melalui mekanisasi dan penggunaan 

benih True Shallot Seed (TSS), penanganan pascapanen yang 
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tepat, serta akses pasar yang diperluas. Sarana pendukung 

seperti penerapan teknologi (alat mesin pertanian dan 

perbenihan), akses pembiayaan, SDM handal, kelembagaan, 

regulasi dan kebijakan yang tepat menjadi faktor penguat 

eksistensi bawang merah nasional. 

Adapun, fasilitasi bantuan tahun 2016 yang diberikan 

pemerintah untuk pengembangan kawasan bawang merah 

berupa sarana produksi (benih, pupuk, mulsa plastik, pestisida, 

insektisida, serta komponen pilihan lainnya disesuaikan dengan 

kebutuhan petani), alat dan mesin pertanian (kultivator, power 

sprayer, hand sprayer, dan pilihan alsintan lainnya disesuaikan 

dengan kebutuhan petani). Disamping itu juga, terdapat bantuan 

produksi benih bawang merah yang diberikan melalui instansi 

perbenihan maupun penangkar benih di sekitar sentra produksi.  

Dengan demikian, kedepan semua sentra produksi bawang 

merah diharapkan dapat memenuhi sendiri kebutuhan akan 

benih bawang merah yang akan ditanam di wilayahnya.  

Pengawalan terhadap pengembangan kawasan bawang merah 

juga dilakukan melalui kegiatan pengembangan sistem 

perlindungan. Hal ini merupakan upaya untuk melindungi 

pertanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan 

(OPT), sehingga produksi dan produktivitas bawang merah 

dapat maksimal. Disamping itu, dalam rangka menjamin 

stabilitas pasokan dan harga bawang merah maka Direktorat 

Jenderal Hortikultura telah menyusun Roadmap Bawang Merah 

2016-2045 untuk menjawab tantangan pengembangan bawang 

merah ke depan.   
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4. Produksi Cabai Besar 

Produksi Cabai Besar Tahun 2016 belum 

berhasil mencapai target sesuai harapan, 

dimana realisasi produksi Cabai Besar 

berdasarkan angka prognosa adalah sebesar 

1.147.232 ton atau mencapai 94,86% dari 

target sebesar  1.209.455 ton. Namun 

demikian,  bila dibandingkan dengan produksi tahun 2015, 

produksi Cabai Besar tahun 2016 meningkat 9,76% dan 

meningkat 12,42% dibandingkan rerata produksi  periode tahun 

2011-2016. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target 

produksi tahun 2019 atau target jangka menengah  (akhir 

RPJMN tahun 2019), capaian produksi 2016 hampir mencapai 

target jangka menengah (85,10%). Pencapaian indikator kinerja 

produksi Cabai Besar dibandingkan dengan target 2016 serta 

target jangka menengah diilustrasikan pada Gambar berikut. 

 

Gambar 10.  Kunjungan Kerja Mentan dan Dirjen Hortikultura dalam     

rangka Menjaga Stabilitas Produksi Bawang Merah Tahun 2016 
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Capaian untuk indikator kinerja produksi Cabai Besar tahun 2016 

mencapai 94,86%, tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2015. 

Hal ini disebabkan, pada tahun 2015 target indikator kinerja 

untuk produksi cabai digabungkan sebagai produksi aneka cabai 

yang merupakan gabungan total produksi dari Cabai Besar dan 

Cabai Rawit. Dimana pada tahun 2015 capaian indikator kinerja 

produksi aneka cabai berhasil mencapai 107,20%. Capaian 

kinerja produksi Cabai Besar belum mampu mencapai target 

yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan beberapa 

permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan cabai di 

Indonesia antara lain: 

 Permasalahan on-farm: 

1. Sentra produksi masih terfokus pada daerah tertentu 

(khususnya di Pulau Jawa dan Sumatra), sementara 

konsumen tersebar di seluruh Indonesia; 

2. Skala usaha sempit dan lahan tersebar, sehingga 

menyulitkan dalam pengumpulan dan distribusi, sementara 

Gambar 11.  
Capaian Realisasi Produksi Cabai Besar Tahun 2016 terhadap Target 

Produksi dan Target RPJMN 
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umur simpan cabai pendek karena sifatnya yang mudah 

rusak (perishable); 

3. Sistem budidaya masih dilakukan secara 

konvensional/tradisional, dimana sangat tergantung pada 

musim, sehingga ketersediaan produk tidak merata 

sepanjang tahun, khususnya pada bulan-bulan di luar musim, 

terjadi defisit produk; 

4. Kemampuan adopsi teknologi budidaya terbaru, misalnya 

penggunaan benih bermutu, teknik budidaya di luar musim 

dengan screen house masih terbatas, baik dari sisi SDM 

pelakunya, biaya dan dukungan kebijakan pemerintah, 

sehingga belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan 

konsumen; 

5. Penerapan GAP/SOP  budidaya belum optimal, sehingga 

tuntutan pasar/ konsumen terhadap produk yang bermutu, 

aman dikonsumsi dan diproduksi dengan cara yang ramah 

lingkungan belum sepenuhnya dapat dipenuhi; 

6. Penerapan Sekolah Lapang terkait dengan sistem produksi 

cabai secara menyeluruh belum optimal, misalnya Sekolah 

Lapang Pengendalian Hama Terpadu  (SLPHT) masih perlu 

peningkatan baik jumlah maupun kualitas kelompok tani 

pesertanya;  

7. Dukungan SDM dan infrastruktur yang belum maksimal, yakni 

kurangnya jumlah Petugas Pengendali Organisme 

Pengganggu Tumbuhan/Pengamat Hama dan Penyakit 

Tanaman (POPT PHP) yang khusus menangani komoditas 

hortikultura di daerah, minimumnya jumlah klinik PHT dengan 

sarpras yang memadai (misalnya Sarana dan prasarana 

Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit  

(LPHP)/Laboratorium Pestisida/ Laboratorium Agens Hayati 

yang ada umumnya sudah tidak bisa operasi,  anggaran yang 

masih terbatas (hanya cukup mengawal 6,5% dari luas 

kawasan pengembangan cabai, bawang merah dan 
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hortikultura lainnya), Sistem Informasi Manajemen (SIM) OPT 

belum optimal; 

8. Teknologi Pengendalian OPT ramah lingkungan spesifik 

lokasi masih terbatas, serta surveilans untuk pemenuhan 

persyaratan SPS-WTO masih terbatas. 

 Permasalahan off farm: 

1. Kepedulian stakeholders terhadap penanganan pascapanen 

masih rendah, sehingga penanganan pascapanen belum 

optimal yang menyebabkan daya saing produk lemah karena 

harga jual mahal, mutu produk rendah, susut tinggi dan masa 

simpan pendek; 

2. Insentif penanganan pascapanen yang masih kecil, dimana 

belum terlihat marjin harga antar kualitas produk 

menyebabkan kurang cepatnya adopsi teknologi pascapanen 

oleh stakeholders, khususnya petani; 

3. Salah satu pemicu gejolak inflasi nasional akibat kontinyuitas 

pasokan yang tidak baik; 

4. Dukungan infrastruktur pascapanen yang masih sangat 

rendah, misalnya fasilitas gudang penyimpan, kondisi pasar 

yang sangat minim, dukungan fasilitas rantai dingin (cold 

chain) sepanjang rantai pasok yang belum memadai; 

5. Persaingan pasar (internasional, regional) terutama kawasan 

perdagangan bebas, dimana daya saing cabai Indonesia 

yang rendah akan memicu masuknya produk impor dari 

negara produsen cabai lainnya; 

6. Sistem pasar yang belum adil dan sistem informasi belum 

transparan, dimana kendali tata niaga masih dominan 

dikuasai pedagang menyebabkan posisi tawar petani menjadi 

sangat rendah; 

7. Dukungan SDM yang masih kurang, misalnya petugas 

penyuluh lapang yang berlatar-belakang pendidikan teknologi 

pascapanen masih sangat minim. 

Penyebab kegagalan pencapaian produksi Cabai Merah ini 

tentunya tidak terlepas dari peningkatan maupun penurunan 
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yang terjadi pada produktivitas ataupun luas panen Cabai Besar 

sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 12 berikut. 

 

 

 

 

 

Trend produksi Cabai Besar selama periode 2011 sampai 2016 

memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Selama empat 

tahun sejak 2011 s.d 2014 terjadi peningkatan produksi, namun 

terjadi penurunan produksi (2,74%) di tahun 2015, selanjutnya 

kembali meningkat di tahun 2016. Peningkatan produksi Cabai 

Besar tertinggi terjadi di Tahun 2016 dengan pertumbuhan 

sebesar 9,76%. Sedangkan dinamika pertumbuhan luas panen 

untuk komoditas Cabai Besar menunjukkan trend yang fluktuatif, 

dimana pada tahun 2012 terjadi penurunan luas panen (0,65%), 

selanjutnya dari tahun 2013 hingga 2014 luas panen meningkat 

masing-masing 3,19% dan 3,73%. Namun, di tahun 2015 terjadi 

penurunan sebesar 6,13%  atau luas panen menjadi 120.847 ha 

dari seluas 128.734 ha di tahun 2014. Peningkatan produksi dan 

Gambar 12.  
Perkembangan Produksi dan Luas Panen Cabai Besar                              

Tahun 2011- 2016 
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luas panen yang terjadi di tahun 2016 untuk komoditas Cabai 

Besar merupakan dampak dari upaya khusus Peningkatan 

Produksi dan Produktivitas Aneka Cabai yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Hortikultura sejak Tahun 2015.  

Selain permasalahan yang dijelaskan di atas, pada pertanaman 

cabai sepanjang tahun 2016 tidak terlepas dari adanya serangan 

OPT yang berpengaruh pada kehilangan hasil atau produksi cabai 

nasional. Berikut adalah jenis serangan OPT beserta luas 

serangan yang terjadi pada pertanaman cabai yaitu; serangan 

lalat buah seluas 2.289,6 Ha, virus kuning seluas 3.483 Ha, 

antraknosa seluas 145,8 Ha, Trips seluas 2.282,4 Ha dan kutu 

daun seluas 1.814,9 Ha. Selain itu juga terdapat serangan OPT 

kompleks pada cabai dengan luasan serangan 16.991,4 Ha.  

Sehingga, kehilangan hasil cabai akibat serangan OPT pada 

cabai pada tahun 2016 adalah sekitar 135.931,2 ton.  

Selain serangan OPT juga terdapat pengaruh dampak bencana 

alam pada karena banjir pada tahun 2016 yang mengakibatkan 

rusaknya tanaman cabai seluas 2.285,8 ha dengan perkiraan 

kehilangan hasil pada cabai (cabai besar dan cabai rawit) akibat 

banjir sekitar 18.286,4 ton. Disamping itu, bencana alam karena 

kekeringan yang merusak tanaman cabai tahun 2016 yaitu seluas 

558 ha.  Perkiraan kehilangan hasil karena kekeringan sebesar 

4.464 ton. 

Kedepannya, dalam rangka menanggulangi permasalahan yang 

dihadapi dalam pengembangan cabai maka Direktorat Jenderal 

Hortikultura  telah menyusun program aksi untuk menjamin 

pencapaian sasaran stabilisasi produksi cabai pada tahun-tahun 

mendatang sebagai berikut: 1) Pengembangan aneka cabai, 

terutama di Pulau Jawa dan indonesia bagian timur (Sulawesi, 

Maluku, Papua) khusus untuk aneka cabai; 2) Pengembangan 

aneka cabai di daerah daerah sentra/potensi  dengan 1 unit 

kegiatan yang  terdiri dari komponen budidaya dan sarana 

pascapanen; 3) Komponen budidaya meliputi screen house 

berikut irigasi tetes beserta sarana produksi habis pakai berupa 

benih, pupuk kandang, mulsa plastik sebagai pilot project 

peningkatan produksi dan mutu dalam suatu kawasan serta 
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komponen pompa air dan alat mesin pertanian untuk mendukung 

pengembangan kawasan tersebut; 4) Komponen pascapanen 

meliputi  packing house, alat pengering, motor roda 3, keranjang 

panen, waring, dan timbangan;  5) Penerapan GAP-SOP, GHP 

serta GMP dalam budidaya dan pascapanen aneka cabai; 6) 

Penerapan gerakan pengendalian OPT Ramah lingkungan; 7) 

Fasilitasi sistem data informasi dan akses permodalan; 8) 

Peningkatan kapasitas SDM seluruh stake holders dalam sistem 

produksi cabai. 

Untuk mencapai upaya peningkatan produksi cabai besar, 

Direktorat Jenderal Hortikultura mengalokasikan target 

pengembangan kawasan aneka cabai seluas 13.093 ha, dengan 

anggaran sebesar Rp.362.440.197.000,- sampai dengan laporan 

per tanggal 20 Januari 2017 telah terealisasi seluas 13.075 Ha 

dan keuangan terealisasi sebesar Rp.342.002.504.927,- 

 

5. Produksi Cabai Rawit 

Produksi Cabai Rawit  pada tahun 2016 

telah berhasil mencapai target yang 

direncanakan, dimana target produksi 

cabai rawit sebesar 923.221 ton dan 

Direktorat Jenderal Hortikultura dapat 

merealisasikan sebesar 952.894 ton 

atau mencapai 103,21% (Sangat 

Berhasil). Produksi tahun 2016 meningkat 9,54% jika 

dibandingkan dengan produksi tahun 2015 sebesar 869.938 ton. 

Namun demikian, sama halnya dengan cabai besar, capaian 

indikator kinerja cabai rawit tidak bisa dibandingkan dengan 

capaian kinerja tahun sebelumnya, disebabkan berbedanya 

indikator kinerja yang ditetapkan sebelumnya yaitu tergabung 

dalam indikator kinerja produksi aneka cabai. Selanjutnya, 

capaian produksi tahun 2016 jika dibandingkan dengan target 

jangka menengah di tahun 2019 adalah sebesar 97,85% atau 

hampir mencapai target. Gambaran pencapaian indikator kinerja 
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produksi cabai rawit dibandingkan target 2016 dan target jangka 

menengah disajikan pada Gambar berikut. 

 

 

 

 

Produksi cabai rawit selama enam tahun terakhir sangat 

berfluktuasi. Rata-rata produksi cabai rawit dalam periode 2011 - 

2016 adalah sebesar 772.208 ton dengan rata-rata pertumbuhan 

produksi mencapai 10,04% per tahun. Produksi tahun 2016 jika 

dibandingkan dengan rerata produksi meningkat sebesar 

23,40%. Keberhasilan peningkatan produksi cabai rawit sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi pada luas panen 

maupun produktivitas. Berikut disajikan gambaran hubungan 

peningkatan produksi, dan luas panen cabai rawit dalam enam 

tahun terakhir pada Gambar 14. 

 

Gambar 13.  
Capaian Realisasi Produksi Cabai Rawit Tahun 2016 terhadap Target 

Produksi dan Target RPJMN 
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Pada Gambar 14 terlihat bahwa produksi cabai rawit selama 

enam tahun terakhir menunjukkan trend positif, dengan rata-rata 

pertumbuhan produksi mencapai 5,32% per tahun. Produksi 

tahun 2016 merupakan capaian produksi tertinggi dibandingkan 

tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan 

produksi tertinggi  yaitu sebesar 18,17% terjadi di tahun 2012 

dengan produksi sebesar 702.215 ton dari sebelumnya sebesar 

594.227 ton di tahun 2011. Sama halnya dengan dinamika 

pertumbuhan produksi, pertumbuhan luas panen cabai rawit 

juga menunjukkan trend positif, walaupun pada tahun 2015 

terjadi penurunan luas panen sejumlah 13 ha (0,01%) dari 

134.882 ha menjadi 134.869 ha, namun kembali meningkat 

(3,71%) pada tahun 2016 menjadi seluas 139.875 ha.  

Tercapainya target produksi cabai rawit ini disebabkan oleh 

intensifnya dukungan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam 

pengembangan cabai rawit di tahun 2015 hingga 2016. 

Pengembangan kawasan cabai rawit secara massive telah 

dilakukan di pulau Jawa maupun Indonesia bagian timur, hal ini 

dilakukan sebagai upaya terciptanya kemandirian dan 

Gambar 14.  
Perkembangan Produksi dan Luas Panen Cabai Rawit                           

Tahun 2011- 2016 
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kedaulatan pangan di wilayah Indonesia Timur. Selain itu, dalam 

hal budidaya dan pelaksanaan kegiatan pada pengembangan 

kawasan cabai rawit, Direktorat Jenderal Hortikultura selalu aktif 

dalam hal pembinaan, pendampingan serta monitoring evaluasi. 

Baik berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas 

Pertanian Kabupaten/Kota, BPTP, BPSB maupun mantri tani 

serta penyuluh petanian. Masalah budidaya, serangan OPT, 

serta pemanfaatan benih bermutu merupakan isu-isu strategis di 

lapangan yang senantiasa langsung diselesaikan pejabat 

maupun staf teknis Direktorat Jenderal Hortikultura yang 

melakukan pembinaan, pendampingan dan monitoring di daerah 

dengan mengacu pada prinsip-prinsip budidaya ramah 

lingkungan dan GAP.  

Pada tahun 2016, alokasi anggaran yang diberikan untuk 

pengembangan kawasan cabai rawit menyatu dalam kegiatan 

pengembangan kawasan aneka cabai yaitu sebesar 

Rp.362.440.197.000,-  Dengan target pengembangan seluas 

13.093 ha, realisasi keuangan sampai dengan 20 Januari 2017 

mencapai Rp.342.002.504.927,- sedangkan realisasi fisik luasan 

aneka cabai mencapai 12.626 ha. 

 

6. Produksi Bawang Merah 

Pada Tahun 2016 tercapai realisasi 

produksi Bawang Merah sebesar 

1.295.453 ton dari target seluas 1.292.808 

ton atau mencapai 100,20% (Sangat 

Berhasil).  Dengan begitu, dapat dikatakan 

bahwa program dan kegiatan yang 

dilakukan sepanjang tahun 2016  berhasil 

mendukung peningkatan produksi bawang merah.  

Apabila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2015 

sebesar 1.229.184 ton, maka capaian produksi Bawang Merah 

tahun 2016 meningkat sebesar 5,39%.  Selain itu, produksi 

tahun 2016 meningkat cukup signifikan mencapai 17,29% jika 
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dibandingkan dengan rata-rata produksi selama enam tahun 

terakhir sebesar 1.104.452 ton. Namun demikian, capaian 

produksi Bawang Merah tahun 2016 apabila dibandingkan 

dengan target produksi jangka menengah (akhir tahun RPJMN  

2019) sebesar 1.484.976 ton, maka produksi bawang merah 

baru mencapai 87,24%. Melihat belum tercapainya persentase 

capaian bawang merah di tahun 2016 dibandingkan target tahun 

2019, Direktorat Jenderal Hortikultura perlu melakukan berbagai 

upaya yang lebih besar dan nyata dalam rangka meningkatkan 

produksi bawang merah selama tiga  tahun ke depan. Capaian 

produksi bawang merah tahun 2016 dibandingkan terhadap 

target produksi 2016 dan target jangka menengah disajikan pada 

Gambar 15. 

 

 

 

Walaupun capaian produksi bawang merah secara nasional 

mampu melebihi target, namun demikian terdapat adanya 

serangan OPT yang menyerang pertanaman bawang merah, 

berikut disampaikan jenis serangan OPT beserta luas serangan 

yang terjadi sepanjang tahun 2016: serangan OPT ulat bawang 

seluas 4.294,2 Ha, trotol seluas 2.180,9 Ha, layu fusarium seluas 

Gambar 15.  
Capaian Realisasi Produksi Bawang Merah Tahun 2016 terhadap Target 

Produksi dan Target RPJMN 
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464 Ha, mati pucuk seluas 432,1 Ha, dan embun tepung seluas 

183 Ha.  Disamping itu, terjadi serangan OPT kompleks pada 

bawang merah seluas 8.077,5 Ha. Kehilangan hasil bawang 

merah akibat serangan OPT sekitar 80.775 ton. Selain serangan 

OPT juga terdapat pengaruh dampak bencana alam karena 

banjir pada tahun 2016 yang mengakibatkan rusaknya tanaman 

bawang merah seluas 134 ha dengan perkiraan kehilangan hasil 

akibat banjir pada bawang merah sekitar 1.340 ton.  

Produksi Bawang merah dalam enam tahun terakhir ini 

menunjukkan trend peningkatan, walaupun di tahun 2015 

menurun 0,39% dari produksi sebesar 1.233.984 ton di tahun 

2014 menjadi 1.229.184 ton.  Namun, produksi bawang merah 

kembali mengalami peningkatan (5,39%) di tahun 2016. 

Peningkatan produksi ini tidak terlepas dari pengaruh 

peningkatan produktivitas dan luas panen bawang merah 

sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 16. 

 

 

 

 

 

Gambar 16.  
Perkembangan Produksi dan Luas Panen Bawang Merah                           

Tahun 2011- 2016 
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Gambar 16  di atas menunjukkan adanya korelasi positif antara 

luas panen bawang merah dengan produksi bawang merah, 

dimana pada Gambar diatas luas panen menjadi faktor yang 

cukup dominan dalam peningkatan produksi bawang merah. 

 

 

 

 

Keberhasilan peningkatan produksi bawang merah ini 

disebabkan adanya upaya khusus yang telah dilakukan sejak 

tahun 2015 hingga beberapa tahun ke depan untuk memperluas 

pertanaman dan meningkatkan produksi bawang merah melalui; 

1) Pengembangan dan penumbuhan kawasan pada sentra 

produksi dengan penekanan pada pengembangan berbasis 

kelompok tani di pulau Jawa dan Indonesia Timur, 2) 

Pengembangan perbenihan dengan kemandirian benih, 3) 

Pengelolaan sistem produksi merata sepanjang tahun, melalui 

produksi di luar musim  (off season) di sentra utama yang 

didukung oleh teknologi pengairan dan budidaya off season, 

pengembangan sentra produksi di luar Pulau Jawa serta 

pengaturan pola produksi,  4) Penerapan sistem jaminan mutu 

pada proses produksi, 5) Peningkatan usaha penanganan pasca 

Gambar 17.  Kunjungan Kerja Dirjen Hortikultura Bersama dengan 
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melakukan ke Kabupaten 

Nganjuk, Jawa Timur (Agustus, 2016) 
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panen, pengolahan hasil dan pemasaran produk, melalui fasilitasi 

bantuan sarana pasca panen dan pengolahan hasil (bangsal 

pascapanen, cold storage, alat pengolahan hasil skala home 

industry), fasilitasi kemiraan dan jaringan usaha, 6) Peningkatan 

kapabilitas SDM, melalui optimalisasi dan sinkronisasi kegiatan 

penyuluhan dan  kelembagaan tani (asosiasi/gapoktan/koperasi 

tani), 7) Sinergisme penelitian dan pengembangan, melalui 

dukungan penelitian off season,  studi kelayakan usaha, 

dukungan kebijakan dan pengembangan di daerah, serta 8) 

Pembatasan impor bawang merah.  

Untuk mencapai upaya peningkatan produksi bawang merah, 

Direktorat Jenderal Hortikultura mengalokasikan target 

pengembangan kawasan bawang merah seluas 4.890 ha, dan 

anggaran sebesar Rp.190.186.444.000 sampai dengan laporan 

per tanggal 20 Januari 2017 telah terealisasi seluas 4.887 Ha 

dan keuangan terealisasi sebesar Rp.180.912.805.457,-. 

 

3.3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Berkembangnya 

Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya Saing 

1. Produksi Mangga 

Mangga adalah komoditas buah 

yang cukup potensial dan 

mempunyai pangsa pasar ekspor 

yang cukup menjanjikan. 

Berdasarkan angka prognosa tahun 

2016, produksi mangga mencapai 

2.180.421 ton, realisasi ini lebih 

rendah dibandingkan target tahun 2016 sebesar 2.520.140 

ton (86,52%) atau belum mencapai target. Meskipun 

demikian produksi mangga dinyatakan Berhasil karena jika 

dibandingkan dengan tahun 2015, produksi mangga 

meningkat sebesar 0,07%.  Dalam enam tahun terakhir 

(periode 2011-2016), rata-rata pertumbuhan produksi 

mangga sebesar 0,87%. Sedangkan, produksi 2016 terhadap 
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rerata produksi enam tahun mengalami penurunan cukup 

tinggi sebesar 3,03%. Hal ini dapat dilihat dari trend produksi 

mangga setiap tahunnya yang berfluktuasi dan cenderung 

menurun.  Capaian produksi mangga dibandingkan target 

2016 serta target jangka menengah diilustrasikan  pada 

Gambar 18. 

Trend produksi mangga menunjukkan fluktuasi setiap 

tahunnya, meningkat cukup tinggi (11,51%) dari 2.131.139 

ton di tahun 2011 menjadi 2.376.333 ton tahun 2012, lalu 

turun (7,72%) menjadi 2.192.928 ton tahun 2013, dan 

kembali meningkat 10,87% di tahun 2014 namun kembali 

menurun sebesar 10,39% di tahun 2015. Trend yang 

cenderung berfluktuasi dengan penurunan yang sangat 

signifikan ini dikhawatirkan menjadi penyebab tidak 

tercapainya target produksi tahun 2019.  Untuk melihat 

korelasi antara perkembangan produksi dan luas panen 

mangga, berikut disajikan grafik perkembangannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  18.  
Capaian Realisasi Produksi Mangga Tahun 2016 terhadap Target 

Produksi dan Target RPJMN 
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Berdasarkan Gambar 19, terlihat bahwa fluktuasi produksi 

manga tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan luas panen. 

Pada saat luas panen meningkat cukup signifikan di tahun 

2011 hingga 2014, produksi manga cenderung berfluktuasi. 

Selanjutnya, pada tahun 2015 hingga 2016 pertumbuhan 

produksi dan luas panen cenderung linier.  

 

 

 

Faktor-faktor penyebab penurunan produksi mangga antara 

lain dampak perubahan iklim yang tidak menentu dengan 

frekuensi curah hujan yang cukup tinggi sehingga 

mengakibatkan proses pembungaan terhambat dan rontok 

sebelum menjadi buah, adanya serangan OPT yang 

menyerang pertanaman mangga. Selain itu, pada pertanaman 

existing produktivitas pohon mangga yang berproduksi 

semakin menurun, hal ini disebabkan umur tanaman tersebut 

rata-rata sudah di atas 15-20 tahun, sehingga pengembangan 

kawasan baru sangat diperlukan. Sentra produksi mangga di 

Kabupaten Majalengka dan Indramayu merupakan salah satu 

contoh sentra produksi yang mengalami penurunan produksi 

dikarenakan pertanamannya yang sudah menua dan tidak lagi 

Gambar 19. 
Perkembangan Realisasi Produksi  dan Luas Panen Mangga Tahun 

2011-2016 
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produktif. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Hortikultura, 

telah berupaya dengan memberikan bantuan upaya 

pemantapan pada kawasan mangga existing agar dapat 

dilakukan revitalisasi dengan tanaman baru sehingga sentra-

sentra produksi mangga potensial dapat menghasilkan buah 

secara produktif lagi dalam 4 -5 tahun mendatang. Fasilitasi 

pengembangan kawasan mangga pada tahun 2016 termasuk 

dalam kegiatan kawasan buah seluas 1.719 Ha lainnya 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp36.425.477.000,- 

teralisasi sebesar Rp29.209.593.055,- atau 80,19%. Target 

pengembangan mangga seluas 350 ha telah berhasil 

terealisasi seluruhnya. Sedangkan, pemantapan atau 

pemeliharaan kawasan mangga dilakukan pada 4 sentra 

produksi yaitu di Kab. Majalengka, Cirebon, Sumedang dan 

Gresik. 

 

2. Produksi Nenas 

Nenas adalah komoditas buah yang 

cukup potensial untuk memenuhi 

kebutuhan industri olahan.  Pangsa 

pasar nenas sebagian besar 

didominasi oleh produk olahan.  

Berdasarkan angka prognosa tahun 

2016, produksi nenas mencapai 

1.795.213 ton lebih rendah 

dibandingkan target tahun 2016 sebesar 1.879.799 ton 

(95,50%) atau belum mencapai target.  Meskipun demikian 

produksi nenas dinyatakan berhasil karena jika dibandingkan 

dengan tahun 2015 terjadi peningkatan produksi sebesar 

3,79%. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target 

jangka menengah sebesar 1.948.287 ton, maka  produksi 

nenas tahun 2016 baru mencapai 92,14% atau masih cukup 

jauh untuk memenuhi target tersebut. Untuk itu, kedepan perlu 

dilakukan upaya-upaya yang lebih besar dan nyata untuk 

dapat mendukung peningkatan produksi nenas sehingga 
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mampu memenuhi pasar domestik dan international. 

Gambaran capaian produksi nenas dibandingkan target 2016 

serta target jangka menengah disajikan pada Gambar 20. 

 

 

 

Fluktuasi produksi nenas selama enam tahun terakhir ini 

dipengaruhi oleh peningkatan maupun penurunan yang 

terjadi pada luas panen nenas seperti yang diilustrasikan 

pada Gambar 21. Trend produksi nenas dalam periode 2011 

- 2016 menunjukkan peningkatan di awal tiga tahun pertama 

dimana pada tahun 2011 sebesar 1.540.626 ron, kemudian 

meningkat 15,66% pada tahun 2012 sebesar 1.781.894 ton.  

Pada tahun 2013, produksi nenas mencapai produksi 

tertinggi sebesar 1.882.802 ton, namun pada 2014 dan 

2015, menurun secara signifikan secara berturut-turut 

sebesar  2,51% dan 5,77% menjadi 1.835.483 ton dan 

1.729.600 ton. Sedangkan, perkembangan luas panen 

menunjukkan peningkatan pada 2 tahun pertama, 

selanjutnya luas panen menurun sejak 2013 hingga tahun 

2015 masing-masing sebesar 7%, 1,20% dan 19,02%. 

Hingga akhirnya di tahun 2016 luas panen nenas mencapai 

Gambar 20.  
Capaian Realisasi Produksi Nenas Tahun 2016 terhadap Target  

Produksi dan Target RPJMN 
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15.648 ha, meningkat 23,74% dari semula 12.646 ha di 

tahun 2015. 

 

 

 

 

Penyebab belum tercapainya target produksi nenas di tahun 

2016 dikarenakan berkurangnya fasilitasi bantuan 

pemerintah untuk pengembangan kawasan nenas di sentra 

produksi nenas. Pada tahun 2011 hingga 2015 terdapat 

bantuan pengembangan kawasan nenas seluas 71 ha, 123 

ha, 25 ha, 60 ha dan 60 ha namun di tahun 2016 hanya 

seluas 23 ha (Kubu raya dan Kediri). Capaian output fisik 

kawasan nenas tahun 2016 tidak sesuai dengan harapan, 

hal ini disebabkan adanya Satker yang tidak mampu 

melaksanakan kegiatan dikarenakan adanya kendala teknis 

seperti halnya di Provinsi Sumatera Selatan, dimana 

terdapat target pengembangan seluas 150 ha, namun tidak 

dapat direalisasikan karena kesulitan dalam pengadaan 

benih nenas.  

Target pengembangan nenas tahun 2016 awalnya seluas 47 

ha, namun setelah revisi DIPA akibat refocusing dan 

penghematan maka terdapat perubahan target menjadi 187 

Gambar 21.  
Perkembangan Realisasi Produksi  dan Luas Panen Nenas Tahun  

2011-2016 
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ha, dengan adanya penambahan pengembangan nenas di 

Sumatera Selatan seluas 150 ha dan dan pengembangan 

seluas 17 Ha di Kab. Kediri dan seluas 20 ha di Kab. Kubu 

Raya.  Namun demikian, disebabkan terkena pemotongan 

maka seharusnya terdapat pengurangan jumlah target untuk 

Kab. Kubu Raya menjadi seluas 15 ha dan Kediri seluas 8 

ha. Sehingga pengembangan nenas tahun 2016 hanya 

berhasil terealisasi seluas 23 ha. 

Selain itu, penyebab lain belum optimalnya produksi nenas 

adalah perawatan atau pemeliharaan pertanaman pada 

sentra-sentra produksi sudah mulai tidak intensif seperti di 

awal pengembangan, banyaknya tanaman yang sudah tidak 

produktif dan belum direvitalisasi, serta adanya alih 

komoditas. 

3. Produksi Manggis 

Manggis adalah komoditas buah 

andalan ekspor Indonesia.  

Permintaan manggis ke beberapa 

negara di Timur Tengah dan Eropa 

selama 5 (lima) tahun ke depan 

cukup meningkat.  Berdasarkan 

angka prognosa tahun 2016, produksi manggis mencapai 

225.746 ton lebih tinggi dibandingkan target tahun 2016 

sebesar 118.713 ton (190,16%) atau telah melampaui target, 

masuk dalam kategori Sangat Berhasil.  Selama periode 

2011 hingga 2016, rata-rata produksi manggis mengalami 

peningkatan cukup tinggi sebesar 21,10 %. Hal ini dapat 

dilihat dari trend produksi manggis setiap tahunnya. 

Meskipun demikian pada tahun 2013 dan 2014, persentase 

produksi manggis mengalami penurunan berturut-turut 

sebesar 26,64% dan 17,80%.  Penurunan persentase 

produksi manggis antara tahun 2013-2014 disebabkan 

dampak perubahan iklim pada kurun waktu tersebut. 

Meskipun demikian, trend produksi manggis secara umum 

terus meningkat hingga tahun 2016. 
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Sementara itu, produksi tahun 2016 apabila dibandingkan 

terhadap target produksi jangka menengah tahun 2019 

(akhir tahun RPJMN) sebesar 155.679 ton, produksi 

manggis telah mencapai 180,41%. Capaian produksi 

manggis dibandingkan target disajikan pada Gambar 22. 

 

 

 

Peningkatan produksi manggis di tahun 2016 disebabkan 

antara lain oleh penerapan budidaya yang baik dan benar 

sesuai SOP dan GAP khususnya pada kelompok tani yang 

mendapat fasilitasi bantuan untuk pengembangan manggis 

sejak tahun 2010, peningkatan penggunaan benih unggul 

bersertifikat dari program bantuan benih buah, terkendalinya 

tanaman dari gangguan OPT dan dampak Iklim. Meskipun 

demikian peningkatan produksi belum sepenuhnya didukung 

oleh akses pasar yang lebih luas serta dukungan harga jual 

yang baik. Sehingga, kedepan diperlukan adanya dukungan 

penguatan jaringan pasar (domestik dan internasional), 

kelembagaan usaha dan perbaikan teknologi pascapanen 

dalam rangka peningkatan mutu produk dan daya saing.  

Gambar  22. 
Capaian Realisasi Produksi Manggis Tahun 2016 terhadap Target 

Produksi dan Target RPJMN 
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Selain hal tersebut diatas, peningkatan produksi manggis 

juga dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi pada luas 

panen manggis seperti yang diperlihatkan pada Gambar 23. 

 

 

 

 

 

Berdasarkan  Gambar 23,  terlihat bahwa luas panen 

manggis cenderung meningkat sejak tahun 2011 hingga 

tahun 2013, namun menurun sebesar 16,50% di tahun 2014 

dari seluas 139.602 ha menjadi 114.755 ha. Selanjutnya, 

luas panen kembali meningkat hingga tahun 2016 menjadi 

seluas 225.746 ha. 

Peningkatan produksi manggis didukung pula oleh adanya 

pengembangan kawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat 

Jenderal Hortikultura sejak tujuh tahun kebelakang. 

Sedangkan pada tahun 2016, pengembangan kawasan 

manggis seluas 223 Ha. Terdapat pengurangan target pada 

kab. Lebak semula dialokasikan pengembangan manggis 

seluas 25 ha, namun disebabkan adanya pemotongan 

anggaran maka luas pengembangan hanya menjadi 1 ha. 

Gambar 23.  
Perkembangan Realisasi Produksi  dan Luas Panen Manggis 

Tahun 2011-2016 
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4. Produksi Salak 

Produksi salak tahun 2016 

ditargetkan sebesar 1.141.443 ton, 

sementara realisasi produksi salak 

sebesar 986.524 ton (86,43%) atau 

masuk kategori Berhasil. Apabila 

dibandingkan dengan capaian 

produksi tahun 2015 sebesar 

965.198 ton, maka produksi  tahun 2016 meningkat 2,21%. 

Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target jangka 

menengah tahun 2019 sebesar 1.176.030 ton, produksi 

tahun 2016 baru mencapai 83,89%. Gambaran produksi 

salak tahun 2016 dibandingkan dengan target disajikan pada 

Gambar 24 berikut. 

 

 

 

 

 

Korelasi hubungan antara produksi salak dan luas panen 

dalam periode 2011 hingga 2016 disajikan pada Gambar 25.  

Gambar 24. 
Capaian Realisasi Produksi Salak  Tahun 2016 terhadap Target 

Produksi dan Target RPJMN 
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Produksi salak dalam periode 2011-2016 menunjukkan trend 

penurunan. Produksi salak menunjukkan fluktuasi setiap 

tahun, menurun tajam dari 1.082.125 ton tahun 2010 

menjadi 1.030.401 ton pada tahun 2013, lalu meningkat 

signifikan sebesar 8,59% atau mencapai 1.118.953 ton di  

tahun 2014. Selanjutnya, produksi  kembali mengalami  

penurunan di tahun 2015 hingga 2016 masing-masing 

menjadi 965.198 ton dan 986.524 ton.  

Produksi salak selama kurun waktu tahun 2011 - 2016 

mengalami penurunan disebabkan oleh bencana alam yang 

terjadi di sentra produksi salak, yaitu Kabupaten Sleman dan 

Magelang yang menyebabkan banyak tanaman salak 

terkena puso. Meskipun produksi salak di tahun 2016 belum 

mampu mencapai target seperti yang diharapkan, namun 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi 

peningkatan produksi yang disebabkan meningkatnya 

penerapan budidaya yang baik dan benar (sesuai SOP dan 

GAP) khususnya pada kelompok tani yang mendapat 

fasilitasi bantuan untuk rehabilitasi pohon salak yang terkena 

dampak bencana alam. Sedangkan pengembangan salak 

Gambar 25. 
Perkembangan Realisasi Produksi dan Luas Panen Salak Tahun 

2011-2016 
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pada tahun 2016 hanya terdapat di Kab. Lumajang seluas 

10 ha.  

5. Produksi Kentang 

Produksi kentang  tahun 2016 belum berhasil mencapai 

target yang direncanakan, dimana 

target produksi kentang sebesar 

1.405.016 ton dan Direktorat Jenderal 

Hortikultura  merealisasikan sebesar 

1.289.652 ton atau mencapai 95,61% 

(Berhasil). Produksi tahun 2016 

tersebut meningkat 5,77% jika 

dibandingkan dengan produksi tahun 

2015 sebesar 1.219.270 ton. Selanjutnya, jika dibandingkan 

dengan target jangka menengah di tahun 2019 sebesar 

1.508.623 ton, maka capaian produksi kentang tahun 2016 

baru mencapai 85,49% atau masih memerlukan upaya keras 

untuk dapat mencapai target. Ilustrasi capaian produksi 

kentang tahun 2016 dibandingkan target 2016 dan target 

jangka menengah disajikan pada Gambar 26.  

 

 Gambar  26.  
Capaian Realisasi Produksi Kentang Tahun 2016 terhadap Target 

Produksi dan Target RPJMN 
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Produksi kentang dalam enam tahun terakhir ini 

menunjukkan trend peningkatan, walaupun di tahun 2015 

menurun 9,54% dari produksi sebesar 1.347.815 ton di 

tahun 2014 menjadi 1.219.270 ton.  Namun, produksi 

kentang kembali mengalami peningkatan di tahun 2016. 

Adapun, rata-rata pertumbuhan produksi kentang adalah 

sebesar 6,68%. Peningkatan dan penurunan produksi 

kentang sangat dimungkinkan mendapat pengaruh dari 

perubahan luas panen kentang selama enam tahun 

kebelakang. Korelasi perkembangan tersebut disajikan pada 

Gambar 27. 

Faktor-faktor penyebab belum tercapainya  produksi kentang 

pada tahun 2016 antara lain adanya pengaruh perubahan 

iklim yang ekstrem menyebabkan produksi pada 

pertanaman kentang tidak optimal. Curah hujan yang tinggi 

menyebabkan banyaknya serangan hama dan umbi kentang 

membusuk sebelum waktu panen, selain itu pada beberapa 

lokasi dengan lahan lereng  terkena bencana alam tanah 

longsor ataupun erosi. Disamping itu, adanya bencana alam 

yang terjadi di beberapa sentra produksi seperti yang terjadi 

pada sentra produksi kentang di Kabupaten Brastagi terkena 

erupsi Gunung Sinabung sehingga pertanaman rusak 

menyebabkan kontribusi kentang di Provinsi Sumut pada 

produksi kentang nasional menurun. Sedangkan 

pengembangan kentang pada tahun 2016 terdapat pada 17 

kabupaten yaitu di Kabupaten Garut, Probolinggo, 

Lumajang, pasuruan, Karo, Tanah Datar, Kerinci, Merangin, 

rejang Lebong, Kepahian, Bolaang Mongondow Timur, 

Minahasa Selatan, Gowa, Bantaeng, Jeneponto, Jayawijaya 

dan Puncak Jaya dengan total luasan 251 ha. 
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6. Produksi Jeruk  

Capaian produksi Jeruk pada tahun 

2016 sebesar 1.921.250 ton atau 

baru mencapai 95,82% (Berhasil) 

dari target yang d itetapkan sebesar 

2.005.118 ton. Produksi jeruk tahun 

2016 mengalami peningkatan 

sebesar 3,51% jika dibandingkan 

dengan produksi tahun 2015 sebesar 1.856.076 ton. 

Sementara, apabila dibandingkan dengan target jangka 

menengah tahun 2019, produksi jeruk di tahun 2016 baru 

mencapai 89,28% dari target sebesar 2.151.982 ton. 

Gambaran produksi jeruk tahun 2016 dibandingkan dengan 

target disajikan pada Gambar 28. 

Dalam periode tahun 2011 hingga 2016, capaian produksi 

jeruk cenderung berfluktuasi, dimana tahun 2011 produksi 

sebesar 1.818.949 ton, menurun 11,39% menjadi 1.611.769 

ton di tahun 2012, namun mengalami peningkatan 2,67% 

menjadi 1.654.732 ton tahun 2013, kemudian meningkat 

Gambar 27 
Perkembangan Realisasi Produksi dan Luas Panen Kentang  

Tahun 2011-2016 
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16,43% menjadi 1.926.544 ton tahun 2014, selanjutnya 

produksi menurun di tahun 2015 menjadi 1.856.076 ton, 

untuk kemudian di tahun 2016 kembali mendongkrak naik 

3,51%. 

 

 

 

Penurunan produksi jeruk pada dua tahun terakhir  

disebabkan pengaruh penurunan luas panen yang cukup 

signifikan, seperti diilustrasikan pada Gambar 29. 

Tidak tercapainya target produksi jeruk disebabkan 

pengaruh perubahan iklim yang tidak menentu dengan 

frekuensi curah hujan yang cukup tinggi sehingga 

mengakibatkan proses pembungaan terhambat dan rontok 

sebelum menjadi buah.  Selain itu adanya serangan OPT 

yang menyerang pertanaman jeruk di beberapa sentra 

produksi, serta tingkat produktivitas pohon jeruk yang 

berproduksi semakin menurun disebabkan umur tanaman 

jeruk sudah di atas 10-15 tahun, sehingga pengembangan 

kawasan dengan tanaman yang baru sangat diperlukan.  

Gambar 28. 
Capaian Realisasi Produksi Jeruk Tahun 2016 terhadap Target 

Produksi dan Target RPJMN 
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Pengembangan jeruk pada tahun 2016 dialokasikan dengan 

anggaran sebesar Rp63.982.485.000,- kondisi laporan per 

tanggal 20 Januari 2017. Target pengembangan kawasan 

jeruk seluas 2.923 ha, hanya terealisasi seluas 2.709 ha. 

 

7. Produksi Buah lainnya 

Komoditas buah lainnya pada laporan kinerja ini yaitu semua 

komoditas buah selain Jeruk, Mangga, Manggis, Nenas, dan  

Salak.  

Capaian produksi buah lainnya pada 

tahun 2016 sebesar 13.245.255 ton 

telah melebihi target yang ditetapkan 

yaitu 12.670.725 ton atau mencapai 

104,53% (Sangat Berhasil). Produksi 

buah lainnya pada tahun 2016 

dibandingkan produksi tahun 2015 mengalami peningkatan 

sebesar 0,08%.  

Gambar 29. 
Perkembangan Realisasi Produksi  dan Luas Panen Jeruk  

Tahun 2011-2016 
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Sementara, jika dibandingkan dengan target produksi buah 

lainnya tahun 2019 (akhir tahun RPJMN) sebesar 

13.164.105 ton maka produksi buah lainnya tahun 2016 

telah mencapai 100,62% atau telah berhasil melampaui 

target tiga tahun mendatang. Capaian produksi buah lainnya 

tahun 2016 dibandingkan target diilustrasikan pada Gambar 

30. 

 

 

 

 

Produksi buah lainnya selama enam tahun terakhir 

menunjukkan trend peningkatan, meskipun menurun pada 

tahun 2013 sebesar 4,47% dari 11.921.042 ton tahun 2012 

menjadi 11.387.815 ton. Namun selanjutnya, produksi buah 

lainnya kembali mengalami peningatan yang cukup 

signifikan selama tiga tahun kedepan, yaitu secara berturut-

turun mencapai 12.378.914 ton tahun 2014, sebesar 

13.234.577 ton tahun 2015 dan sebesar 13.245.255 ton 

tahun 2016. Peningkatan buah lainnya dipengaruhi pula oleh 

turun naiknya luas panen selama periode 2011-2016. 

Gambar 30. 
Capaian Realisasi Produksi Buah Lainnya Tahun 2016 terhadap Target 

Produksi dan Target RPJMN 
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Korelasi hubungan antara produksi dan luas panen pada 

buah lainnya disajikan pada Gambar 31. 

Adapun, buah lainnya yang mendapat dukungan anggaran 

pembangunan APBN tahun 2016 antara lain durian, jambu 

kristal, pisang, melon, pepaya, dan buah naga. 

 

 

 

  

 

Keberhasilan peningkatan produksi buah lainnya disebabkan 

adanya kontribusi produksi yang didominasi oleh buah 

pisang, rambutan, pepaya, nangka atau cempedak dan 

semangka. Serta, dampak dari hasil penerapan budidaya 

sesuai GAP dan SOP, serta penanganan pascapanen yang 

baik sesuai GHP pada pertanaman yang dikembangkan 

beberapa tahun kebelakang sejak tahun 2010.  

Namun demikian, hasil produksi tahun 2016 bukanlah murni 

hasil pengembangan kawasan di tahun berjalan. Hal ini 

dikarenakan tanaman buah baru dapat dipanen setelah 1 – 

5 tahun kedepan setelah tanam. Oleh karena itu, data 

produksi buah lainnya tahun 2016 merupakan hasil dari 

Gambar 31. 
Perkembangan Realisasi Produksi dan Luas Panen Buah 

lainnya  Tahun 2011-2016 
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tanaman yang telah masuk usia produktif dan ditanam 

beberapa tahun yang lalu. Adapun, pertanaman di tahun 

2016 untuk kelompok buah semusim (melon, pepaya, 

nenas, pisang, buah naga, jambu kristal, salak, dan markisa) 

akan mulai berproduksi pada tahun 2018 dan 2019, 

sedangkan buah tahunan (jeruk, mangga, sawo, nangka, 

srikaya, apel dan alpukat) akan berproduksi setelah tahun 

2020. Hal ini menyebabkan data produksi buah tersebut 

tidak bisa disajikan sebagai laporan kinerja tahun 2016. 

 

8. Produksi Sayuran lainnya 

Produksi sayuran lainnya pada 

tahun 2016 berdasarkan 

angka prognosa adalah 

sebesar 7.274.126 ton atau 

baru mencapai 94,44% dari 

target sebesar 7.702.160 ton. 

Capaian produksi sayuran 

lainnya ini merupakan capaian 

produksi dari 21 jenis sayuran selain cabai besar, cabai 

rawit, bawang merah dan kentang, yaitu meliputi bawang 

putih, bawang daun, kol/kubis, kembang kol, petsai/sawi, 

wortel, lobak,  kacang merah, kacang panjang, paprika, 

jamur, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, 

bayam, melinjo, petai dan jengkol.  

Pencapaian  produksi sayuran lainnya pada tahun 2016 

belum dapat memenuhi target produksi yang ditetapkan atau 

baru masuk kategori Berhasil. Sementara, jika 

dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2015 sebesar 

7.265.840 ton, terjadi peningkatan sebesar 0,11%. Lebih 

lanjut, apabila dibandingkan dengan target jangka 

menengah tahun 2019, produksi tahun 2016 baru dapat 

memenuhi 88,70%. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu 

suatu upaya dalam rangka peningkatan kapasitas  produksi 

sayuran lainnya untuk tiga tahun kedepan. Capaian produksi 
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tahun 2016 dibandingkan target diilustrasikan pada Gambar 

32 berikut. 

 

 

 

Belum optimalnya pencapaian target produksi sayuran 

lainnya disebabkan oleh adanya dampak perubahan iklim 

sepanjang tahun 2016, serangan hama, bencana banjir di 

beberapa kawasan pengembangan sayuran lainnya, dan 

alih komoditas ke cabai dan bawang merah yang menjadi 

prioritas pengembangan sayuran tahun 2016. 

Berdasarkan angka produksi prognosa tahun 2016, 

beberapa penyumbang terbesar atas pencapaian target 

produksi sayuran lainnya adalah komoditas kol/ kubis, 

kentang, tomat, petsai atau sawi, bawang daun, terung dan 

wortel.  

Produksi sayuran lainnya dalam enam tahun terakhir ini 

menunjukkan trend fluktuasi setiap tahunnya.  Produksi 

sayuran lainnya pada tahun 2012 mengalami peningkatan 

0,14% menjadi 7.550.021 ton dari 7.539.533 ton, selanjutnya 

meningkat 1,95% menjadi 7.4697.013 ton di tahun 2013, 

dan menurun 3,06% menjadi 7.461.697 ton tahun 2014, 

Gambar 32. 
Capaian Realisasi Produksi Sayuran lainnyaTahun  2016 terhadap 

Target Produksi dan Target RPJMN 
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selanjutnya tahun 2015 menurun  2,62% menjadi 7.265.840 

ton, untuk kemudian di tahun 2016 produksi sayuran lainnya 

meningkat menjadi 7.274.126 ton. 

Fluktuasi produksi sayuran lainnya tidak terlepas dari 

pengaruh peningkatan maupun penurunan pada luas panen 

sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Produksi Tanaman Obat 

Capaian produksi tanaman obat tahun 2016 sebesar 

755.844  ton atau mencapai 121,15% (Sangat Berhasil)  

dari target produksi yang ditetapkan sebesar 623.878 ton. 

Produksi tanaman obat tahun 2016 meningkat 9,46% 

dibandingkan dengan produksi tahun 2015 sebesar 690.499 

ton. Sementara, apabila dibandingkan dengan dengan target 

jangka menengah tahun 2019 sebesar 675.009 ton, maka 

produksi tanaman obat tahun 2016 telah berhasil melampaui 

target (111,98%) atau surplus produksi sebesar 674.165 ton. 

Gambar 33.  
Perkembangan Realisasi Produksi dan Luas Panen Buah lainnya  

Tahun 2011-2016 
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Capaian produksi tanaman obat dibandingkan dengan target 

disajikan pada Gambar 34. 

 

 

 

 

Adapun komoditas tanaman obat yang berperan penting 

sebagai kontributor utama kesuksesan capaian target 

tanaman obat yaitu jahe, dan kunyit. 

Jahe merupakan komoditas tanaman obat jenis rimpang 

yang selama beberapa tahun terakhir memiliki angka 

produksi paling tinggi dalam kelompok komoditas tanaman 

obat, yaitu berkontribusi sebesar 30%-50% terhadap 

pencapaian target produksi.  Pengembangan jahe 

merupakan salah satu fokus pengembangan tanaman obat 

di Indonesia, mengingat komoditas ini memiliki permintaan 

yang sangat tinggi untuk konsumsi segar dan bahan baku 

industri jamu maupun minuman herbal. Pada tahun 2016 

pengembangan jahe dilakukan pada 18 kabupaten seluas 

Gambar 34. 
Capaian Realisasi Produksi  Tanaman Obat Tahun 2016 terhadap 

Target Produksi dan Target RPJMN 
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90 ha, terjadi penurunan luasan pengembangan 

dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 540 Ha di 27 

kabupaten. 

Komoditas lainnya yang cukup berperan baik yaitu kunyit 

dengan angka produksi rata-rata dalam lima tahun terakhir 

mencapai 105.845 ton dan menyumbang sebesar 20% 

hingga 30% pada capaian produksi tanaman obat.  

Realisasi capaian produksi tanaman obat yang melampaui 

target produksi tahun 2016 ini didukung oleh adanya 

program saintifikasi jamu di puskesmas dan Rumahsakit, 

gaya hidup masyarakat yang kembali ke alam (back to 

nature), meningkatnya permintaan dari industri jamu 

terutama di Pulau Jawa dan semakin maraknya pengobatan 

berbasis herbal dan pelayanan kecantikan berbasis jamu. 

Trend positif tersebut mendorong masyarakat untuk 

berbudidaya tanaman obat secara swadaya. 

Produksi tanaman obat dalam enam tahun terakhir ini 

menunjukkan trend peningkatan  dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 19,3 ton/ha. Peningkatan produksi ini 

tidak terlepas dari pengaruh peningkatan produktivitas dan 

luas panen tanaman obat sebagaimana diilustrasikan pada 

Gambar 35. 
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10. Produksi Florikultura 

Produksi komoditas florikultura yang dibahas pada laporan 

kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016 ini  adalah 

produksi bunga potong.  

Target produksi florikultura tahun 2016 adalah sebesar 

780.563.807 tangkai, sedangkan capaian produksi florikultura 

mencapai 787.250.426 tangkai atau mencapai 100,86% (Sangat 

Berhasil). Produksi pada tahun 2016 ini meningkat 0,27% jika 

dibandingkan produksi tahun 2015 sebesar 785.166.361 tangkai. 

Sedangkan, jika dibandingkan dengan target jangka menengah 

sebesar 851.931.784 tangkai, maka produksi florikultura baru 

berhasil mencapai 92,41%. Dengan demikian, untuk tiga tahun 

mendatang perlu dilakukan usaha keras dalam rangka 

meningkatkan capaian produksi florikultura. Berikut disajikan 

ilustrasi capaian produksi florikultura dibandingkan target pada 

Gambar 36. 

 

Gambar 35. 
Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen 

Tanaman Obat  Tahun 2011-2016 
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Selama enam tahun terakhir, trend produksi florikultura 

khususnya bunga potong porsi produksi terbesar didominasi oleh 

keempat komoditas yaitu krisan, mawar, sedap malam dan 

anggrek. Pelaku usaha florikultura sebagian besar sudah mandiri 

dan sukses melakukan usahataninya. Namun demikian, 

pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Hortikultura tetap 

memberikan alokasi bantuan pengembangan kawasan di tahun 

2016 untuk krisan, dracaena, tanaman hias lansekap dan melati 

dengan total luasan 61.200 m2. 

Produksi florikultura dalam periode 2011-2016 memperlihatkan 

trend yang positif yaitu produksi terus meningkat setiap 

tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan produksi 10,43% per 

tahun. Produksi tahun 2016 jika dibandingkan dengan rata-rata 

produksi selama enam  tahun terakhir yaitu sebesar 683.519.548 

tangkai mengalami peningkatan sebesar 15,18%. Peningkatan 

produksi tertinggi terjadi di tahun 2012, dari produksi florikultura 

sebesar 486.851.880 tangkai tahun 2011, menjadi 616.858.615 

tangkai tahun 2012. Pengaruh perkembangan luas panen dan 

Gambar 36.  
Capaian Realisasi Produksi  Florikultura Tahun 2016 terhadap Target 

Produksi dan Target RPJMN 
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produktivitas terhadap produksi florikultura dalam enam tahun 

terakhir diilustrasikan pada Gambar 37 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Analisis Capaian Produksi Berdasarkan Data 

Primer di Lapangan 

Untuk mengukur realisasi pencapaian kinerja atas kegiatan 

pembangunan hortikultura yang telah difasilitasi melalui dukungan 

dana APBN  pada tahun 2016 sebesar Rp1.050. 297.366.000,- 

maka pada laporan kinerja ini berupaya untuk dapat menyajikan 

hasil outcome dari Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi dan 

Nilai Tambah  Hortikultura dalam rangka mencapai sasaran 

strategis Direktorat Jenderal Hortikultura. 

Hasil pengembangan kawasan hortikultura pada tahun 2016 pada 

sebagian besar pertanaman belum berproduksi. Hasil pertanaman 

sampai dengan akhir tahun 2016 hanya berasal dari komoditas 

sayuran yang berhasil ditanam pada bulan Juni s.d Agustus 2016 

dan panen di bulan Agustus s.d Desember 2016. Namun, data 

produksi tersebut pun belum dapat ditampilkan secara utuh pada 

laporan kinerja ini, dikarenakan pencatatan dan atau administrasi 

Gambar 37.  
Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen 

Florikultura Tahun 2011-2016 
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masih belum optimal dilakukan oleh kelompok tani pelaksana 

bantuan.  Oleh karena itu, data primer hasil pengembangan 

kawasan di daerah pada tahun 2016 ini belum dapat dilaporkan 

secara akurat.  

Disamping itu, hasil produksi berdasarkan pengembangan kawasan 

hortikultura yang dilaksanakan di daerah pada tahun 2016 ini tidak 

sepenuhnya mencerminkan keseluruhan realisasi capaian produksi 

yang telah ditargetkan sesuai pada PK Direktorat Jenderal 

Hortikultura. Dikarenakan target produksi hortikultura yang terdapat 

pada PK tersebut mengacu pada trend produksi hortikultura secara 

nasional, bukan berdasarkan hasil pengembangan kawasan 

hortikultura di tahun berjalan. Bantuan yang diberikan oleh 

pemerintah merupakan stimulan dalam pembangunan hortikultura, 

Direktorat Jenderal Hortikultura membantu lebih lanjut dalam 

penerapan kebijakan yang mendukung kemajuan pembangunan 

kedepan, melakukan pengawalan kegiatan, pembinaan, monitoring 

serta evaluasi. 

Realisasi produksi hortikultura melalui pengembangan kawasan 

hortikultura dengan dukungan dana APBN dan APBNP tahun 2016  

sesungguhnya hanya menyumbang sekitar 1-10% dari keseluruhan 

target produksi yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pelaku usaha hortikultura di Indonesia baik petani/kelompok tani 

sudah mampu secara swadaya melakukan usahatani hortikultura. 

Walaupun dukungan dana bantuan ataupun stimulan dari 

pemerintah untuk pembangunan hortikultura kepada 

petani/kelompok tani memiliki porsi yang kecil, produksi hortikultura 

secara keseluruhan sangat baik dan mampu memenuhi kebutuhan 

pasar domestik bahkan menembus pasar international. Disamping 

itu, peran swasta terhadap pengembangan hortikultura juga cukup 

marak beberapa tahun belakangan ini. Dibuktikan dengan makin 

luasnya peran swasta yang mulai melakukan diversifikasi usaha 

mengembangkan bisnis hortikultura, bahkan ekspor komoditas 

hortikultura ke mancanegara. 

Namun demikian, dalam rangka mewujudkan peningkatan produksi 

dan nilai tambah hortikultura, pemerintah  melalui Direktorat 
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Jenderal Hortikultura pada tahun 2016 dan beberapa tahun 

sebelumnya tidak hanya fokus pada penambahan luas areal 

hortikultura dan atau pengembangan kawasan. Tetapi juga 

berupaya terus memperbaiki tingkat produktivitas, mutu produk dan 

nilai tambah hortikultura dengan menekankan pada upaya 

peningkatan SDM/pelaku usaha hortikultura melalui berbagai 

peningkatan ketrampilan SDM baik bagi petani, pelaku usaha 

maupun penyuluh pertanian,  penerapan teknologi terbarukan, 

pemasyarakatan benih varietas unggul,  registrasi kebun/lahan 

usaha, sosialisasi dan pembinaan penerapan budidaya sesuai SOP 

dan GAP, penerapan pascapanen sesuai GHP, serta peningkatan 

kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. 

Berikut disajikan capaian hasil produksi yang dilakukan melalui 

pengembangan kawasan hortikultura tahun 2016 pada Tabel 9 

berikut: 
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Tabel 9.   Capaian Kinerja Pengembangan Hortikultura Tahun 2016 berdasarkan Data Primer 

No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Target 

Produksi 

Target 
Luas 

Tanam 

Realisasi 
Luas Tanam 

Produktivitas 
Prediksi Produksi 

(realisasi luas 
tanam*provitas) 

Prediksi 
Waktu Panen 

(Tahun) 

1. 

Stabilnya 
Produksi Cabai 
dan Bawang 
Merah 

  
Produksi Aneka 
Cabai (ton) 

  13.020 ha 12.626 ha       8,35     ton/ha 105.427 ton 2016 dan 2017 

1 
Produksi Cabai 
Besar (ton) 

1.209.455 6.482 ha 6.156 ha       8,35     ton/ha 51.402 ton 2016 dan 2017 

2 
Produksi Cabai 
Rawit (ton) 

923.221 6.609 ha 6.470 ha       5,93  
    
ton/ha 

38.367 ton 2016 dan 2017 

3 
Produksi Bawang 
Merah (ton) 

1.292.808 4.890 ha 4.807 ha     10,22    ton/ha 49.127   ton 2016 dan 2017 

2. 
  
  
  
  

Berkembangnya 
Komoditas 
Bernilai Tambah 
dan Berdaya 
Saing 
  
  
  
  

1 
Produksi Mangga 
(ton) 

2.520.140 350 ha 350 ha       9,07  ton/ha 3.147 ton 2020 

2 
Produksi Nenas 
(ton) 

1.879.799 187 ha 23 ha   117,53  ton/ha 2.703 ton 2018 

3 
Produksi Manggis 
(ton) 

118.713 223 ha  223 ha       7,55  ton/ha 1.683 ton 2023 

4 
Produksi Salak 
(ton) 

1.141.442 10 ha 10 ha     39,16  ton/ha 391 ton 2018 

5 
Produksi Kentang 
(ton) 

1.405.016  200 ha 200 ha     17,67  ton/ha 3.534 ton 2016 dan 2017 
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No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Target 

Produksi 

Target 
Luas 

Tanam 

Realisasi 
Luas Tanam 

Produktivitas 
Prediksi Produksi 

(realisasi luas 
tanam*provitas) 

Prediksi 
Waktu Panen 

(Tahun) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6 
Produksi Jeruk 
(ton) 

2.005.118 2.923 ha 2.730 ha     29,94  ton/ha 81.746 ton 2019 

7 
Produksi Buah 
lainnya (ton): 

12.670.725 1.719 ha 1.384 ha           

  -  Durian    304 ha 304 ha     12,68  ton/ha 3.854 ton 2021 

  -  Pisang   177 ha 177 ha     68,22  ton/ha 12.075 ton 2016 dan 2017 

  -  Pepaya    70 ha 70 ha     82,23  ton/ha 5.756 ton 2017 

  -  Jambu Kristal    45 ha 45 ha     20,76  ton/ha 934 ton 2018 

  -  Melon    80 ha 80 ha     18,37  ton/ha 1.469 ton 2016 dan 2017 

  -  Buah Naga *)    5 ha 5 ha   
 

  
 

2017 

 b. 
Sayuran lainnya  
(ton) 

7.702.160 1.402 ha 1.207  ha           

  - Bawang putih   867 ha 717 ha       8,83  ton/ha 6.331 ton 2016 dan 2017 

  - Sayuran Daun **)   186 ha  165 ha         2016 dan 2017 

  - Wortel    85 ha 85 ha     22,75  ton/ha 1.934 ton 2016 dan 2017 

  
- Sayuran Dataran 
Rendah **) 

  29 ha 15 ha         2016 dan 2017 

  
- Sayuran 
Pekarangan **) 

  29 ha 20 ha           

  - Jamur   6 ha 5 ha 0,63  ton/ha  3,15   ton   
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No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Target 

Produksi 

Target 
Luas 

Tanam 

Realisasi 
Luas Tanam 

Produktivitas 
Prediksi Produksi 

(realisasi luas 
tanam*provitas) 

Prediksi 
Waktu Panen 

(Tahun) 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 c. Florikultura (M2) 780.563.807 61.200 m2  61.200 m2         2016 dan 2017 

  - Krisan   17.200 m2 17.200 m2     44,98  
  
tangkai/
m2 

773.656 tangkai 2016 dan 2017 

  - Dracaena     6.000 m2 6.000 m2     49,96  
tangkai/
m2 

299.760 tangkai 2016 

  - Landscape     3.000 m2 3.000 m2     41,93  
tangkai/
m2 

125.790 tangkai 2015 

  - Melati    35.000 m2 35.000 m2       5,30  
tangkai/
m2 

185.500 tangkai 2015 

 d. 
Tanaman obat 
(ton) 

623.878 100 ha 80 ha         2016 

  -  Jahe    90 ha 75 ha     22,00  ton/ha 1.650  ton 2016 

  - Kapulaga    10 ha 5 ha     17,20  ton/ha 86 ton 2016 

 

Keterangan : *)   Angka Produktivitas berdasarkan data BPS belum dapat diperoleh karena buah naga belum dihitung produksi 

dan produktivitasnya berdasarkan sistem BPS 

**) Angka Produktivitas merupakan campuran aneka komoditas sayuran yang tidak dapat dirata-rata karena 

berbeda karakteristiknya 

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2016  
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3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan 

Sumber Daya 

Pembangunan hortikultura selama beberapa tahun ke belakang 

menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, hal ini ditunjukkan 

dengan kinerja hortikultura yang memperlihatkan kecenderungan 

meningkat setiap tahunnya. Mengacu pada efisiensi penggunaan 

sumberdaya, maka pada sub bab ini akan dibahas mengenai 

keterkaitan alokasi anggaran yang diterima oleh Direktorat Jenderal 

Hortikultura selama pada tahun 2016 dihubungkan dengan 

pencapaian kinerja. Adapun keterkaitan tujuan organisasi, sasaran 

strategis, capaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura serta 

pendanaan pada tahun 2016 disajikan pada Tabel 10. 

Berdasarkan data pada Tabel 10, pada tahun 2016 pagu anggaran 

yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura untuk 

melaksanakan Program “Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah 

Hortikultura” adalah sebesar 1,050 triliun rupiah. Berdasarkan 

pendanaan tersebut, terdapat beberapa target kinerja yang wajib 

dicapai meliputi koefisien variasi produksi cabai dan bawang merah, 

serta produksi komoditas hortikultura lainnya. Secara garis besar, 

semua target tersebut diatas sudah berhasil tercapai kecuali untuk 

koefisien variasi produksi cabai rawit, produksi cabai besar, 

produksi mangga, produksi nenas, produksi salak, produksi kentang 

dan produksi jeruk yang masih berada di bawah target yang 

ditetapkan. Selain itu pula, hasil capaian produksi tahun 2016 lebih 

baik jika dibandingkan dengan capaian realisasi produksi tahun 

sebelumnya.  

Sebelumnya, untuk melihat efisiensi penggunaan sumber daya, 

maka akan dibandingkan terlebih dahulu pendanaan atau input 

yang diterima oleh Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2016 

dan capaian kinerjanya. Pada tahun 2015 anggaran yang diterima 

untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

hortikultura adalah sebesar 1,145 triliun rupiah dan di tahun 2016 

meningkat menjadi 1,050 triliun rupiah. Sedangkan untuk capaian 

kinerjanya dikarenakan tidak semua indikator kinerja yang 



Laporan Kinerja  Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016 

 

102 

 

digunakan sama maka tidak dapat dibandingkan secara langsung. 

Namun demikian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada 

Bab III, Capaian Kinerja Direktorat Hortikultura pada Tahun 2016 

secara keseluruhan meningkat atau lebih tinggi dibandingkan 

dengan kinerja tahun 2015. Perkembangan produksi hortikultura 

tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 tumbuh berkisar antara paling 

rendah 0,08% hingga tertinggi 11,15%. 
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Tabel 10. Keterkaitan Tujuan Organisasi, Sasaran, dan  Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura  
       Tahun 2016 

 

 
Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2016 
Keterangan: Realisasi produksi tahun 2016 merupakan angka prognosa 
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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan alokasi 

anggaran yang diterima pada tahun 2016 sebesar 

Rp1.050.297.366.000,-, Direktorat Jenderal Hortikultura mampu 

mencapai target kinerja sasaran produksi yang telah ditetapkan, 

dengan didukung pula oleh capaian kinerja perbenihan, 

perlindungan, pengolahan dan pemasaran hortikultura serta 

dukungan manajemen teknis. 

Sesungguhnya, pada analisis atas efisensi penggunaan 

sumberdaya dimana analisis input pendanaan dibandingkan 

outcome pada kelompok komoditas hortikultura tidak dapat 

menggambarkan pencapaian kinerja sepenuhnya. Hal ini 

dikarenakan beberapa outcome hasil pelaksanaan program dan 

kegiatan di tahun berjalan tidak dapat terukur pada tahun yang 

sama. Outcome tersebut baru akan terlihat di tahun mendatang 

atau sesuai dengan karakteristik komoditas. Contohnya adalah 

pada komoditas buah, dengan fasilitasi bantuan pengembangan 

kawasan yang diberikan di tahun 2016 hasil produksi baru dapat 

diketahui 5-7 tahun mendatang. Begitupula untuk komoditas 

lainnya, baik sayuran, tanaman obat maupun florikultura jika 

kemungkinan jadwal tanam baru dilakukan di akhir tahun anggaran, 

maka panen baru akan dilakukan pada tahun mendatang. 

Selanjutnya, penambahan alokasi anggaran yang sangat besar di 

tahun 2016  dialokasikan untuk upaya khusus pengembangan 

aneka cabai dan bawang merah sebagian besar tanam di  triwulan 

III hingga IV tahun 2016, sehingga hasil produksi akan masuk 

kedalam data produksi  tahun 2017. Selain itu, pagu anggaran 

Direktorat Jenderal Hortikultura tidak sepenuhnya digunakan untuk 

mendukung peningkatan produksi hortikultura secara keseluruhan. 

Terdapat sebagian kecil alokasi anggaran yang digunakan untuk 

pengawalan upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan 

kedelai. 

Sehingga, pada pembangunan hortikultura trend peningkatan 

ataupun penurunan anggaran, tidak serta merta akan diikuti dengan 
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peningkatan dan atau penurunan kinerja outcome di tahun yang 

sama.  

 

3.6 Analisis Capaian Kegiatan Pengembangan 
Hortikultura Lainnya Pendukung Pencapaian 
Stabilnya Produksi Cabai dan Bawang Merah 
serta Berkembangnya Komoditas Bernilai 
Tambah dan Berdaya Saing 
 

Selain Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran yang berkontribusi 

langsung terhadap sasaran strategis stabilnya produksi cabai dan 

bawang terdapat juga kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh 

Direktorat Jenderal Hortikultura mendukung pencapaian sasaran 

strategis stabilisasi produksi cabai dan bawang merah maupun 

berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing. 

Capaian kegiatan dimaksud sebagai berikut: 

3.6.1 Ketersediaan Benih 

Dalam upaya pencapaian stabilnya  produksi aneka cabai, bawang 

merah serta komoditas unggulan lainnya seperti kentang dan jeruk, 

maka Direktorat Jenderal Hortikultura melaksanakan kegiatan 

pengembangan sistem perbenihan hortikultura dengan tujuan untuk 

meningkatkan ketersediaan benih bermutu pada pengembangan 

hortikultura. Kegiatan pengembangan sistem perbenihan 

dialokasikan melalui dana dekonsentrasi untuk kegiatan di Balai 

Benih Induk Hortikultura serta Balai Pengawasan dan Sertifikasi 

Benih Hortikultura.  

Adanya penajaman kegiatan pada pengembangan komoditas yang 

menjadi mandat Ditjen Hortikultura juga berimplikasi terhadap 

penajaman pencapaian target kegiatan perbenihan 2016. 

Komoditas yang menjadi fokus Ditjen Hortikultura adalah Bawang 

dan Cabai. Namun demikian meski bukan komoditas utama, namun 

kegiatan perbenihan 2016 juga memberi porsi kepada capaian 

produksi komoditas kentang,  jeruk, serta tanaman buah lainya.    
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Adapun ketersediaan benih hortikultura secara nasional pada tahun 

2016 dibandingkan dengan ketersediaan pada tahun sebelumnya 

adalah sebagai berikut; 1) ketersediaan benih bawang merah 

meningkat 3,90%,  2) ketersediaan benih kentang meningkat 

1,92%, 3) ketersediaan benih jeruk  meningkat 2,96%, 4) 

ketersedian benih cabai meningkat 14,40%. Gambaran 

perkembangan ketersediaan benih hortikultura pada tahun 2015 

dan tahun 2016 disajikan pada Tabel 11. 

Tabel 11. Perkembangan Ketersediaan Benih Hortikultura 

Tahun 2015 dan 2016 

No Komoditas 
Ketersediaan benih  % kenaikan 

ketersediaan 
benih 2015 2016 

1 Benih bawang 
merah (kg) 

28.821.234  29.944.110  3,90 

2 Benih kentang (kg) 27.341.451  27.866.407  1,92 

3 Benih cabai (kg) 93.753  107.253         14,40 

3 Benih jeruk (batang) 4.671.563  4.809.841  2,96 

  Sumber: Direktorat Perbenihan Hortikultura, Ditjen Hortikultura, 2016 

 

Secara umum ketersediaan benih pada 2016 mengalami 

peningkatan. Namun diakui bahwa tidak semua mengalami 

peningkatan sebesar 4% sebagai angka yang dipakai referensi 

ketersediaan benih hortikultura. Peningkatan ketersediaan benih 

paling tinggi adalah pada benih cabai. Dengan adanya peningkatan 

ketersediaan benih tersebut, dapat digambarkan bahwasanya 

masyarakat khususnya petani hortikultura sudah mulai memahami 

dan manfaat penggunaan benih bermutu. Kondisi ini memacu 

penangkar dan atau produsen benih untuk meningkatkan produksi 

benih hortikultura sesuai dengan keinginan pasar dari segi jumlah 

dan jaminan mutu benih.  

Secara rinci penjelasan masing-masing ketersediaan benih 

hortikultura dapat dilihat pada uraian berikut: 
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1. Benih Bawang Merah 

Bawang merah menjadi salah satu 

komoditas strategis di Direktorat 

Jenderal Hortikultura pada Tahun 

2016, oleh karena itu penyediaan 

benih bawang merah bermutu 

menjadi bagian utama untuk dapat 

mencapai peningkatan produksi 

bawang merah. Penangkar benih 

bawang merah sebagian besar masih berada di sentra utama 

kawasan bawang merah seperti Propinsi Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Jawa barat, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. 

Penumbuhan penangkar bawang merah di luar daerah sentra 

sudah dilakukan sebelum tahun 2016. Hal ini dimaksudkan untuk 

dapat mencapai kemandirian benih bawang merah di seluruh 

wilayah Indonesia.  

Ketersediaan benih bawang merah tahun 2016 meningkat 3,90% 

dari ketersediaan tahun 2015. Penyediaan benih bawang merah 

ini juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan 

kawasan bawang merah tahun 2016 seluas 4.890 ha di 82 

kabupaten/kota. Meningkatnya ketersediaan benih bawang 

merah karena beberapa faktor yaitu; fasilitasi pemerintah pusat 

berupa bantuan benih sumber, bantuan gudang benih, upaya 

peningkatan kompetensi penangkar melalui pelatihan teknologi 

perbanyakan benih bawang merah, sosialisasi peraturan 

perbenihan serta pendampingan dan pembinaan.  

2. Benih Cabai 

Cabai merupakan salah satu komoditas strategis yang menjadi 

fokus Direktorat Jenderal Hortikultura. Penyediaan benih cabai 

bermutu menjadi bagian utama untuk mencapai peningkatan 

produksi cabai.  Penyediaan benih cabai dilakukan oleh 

penangkar seperti di Propinsi Jawa Barat, DI Yogyakarta dan 

Sumatera Barat, namun  sebagian besar dilakukan produsen 

benih swasta yang menyebar di Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Barat, salah satunya didorong dengan adanya Tengah dan DI 
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Yogyakarta. Banyaknya produsen benih cabai Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 juncto 

Permentan Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 tentang 

Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih 

Hortikultura, yang menyatakan bahwa produsen benih berbadan 

usaha dapat melakukan sertifikasi secara  mandiri, apabila telah 

memiliki sertifikat sistem mutu yang diterbitkan oleh lembaga 

sertifikasi sistem mutu yang terakreditasi oleh KAN.  Produsen 

benih cabai yang telah memiliki sertifikat mutu adalah PT Bisi 

Internasional Tbk, PT East West Seed Indonesia, PT Agri 

Makmur Pertiwi, PT Benih Citra Asia, PT Tunas Agro Persada, 

CV Aditya Sentana Agro, CV Aura Seed Indonesia, UPBS Balitsa 

Lembang, PT Prabu Agro Mandiri dan PT Oriental Seed. 

Meskipun tidak ada alokasi APBN khusus untuk perbenihan 

cabai, namun ketersediaan benih cabai mengalami peningkatan 

yang signifikan. Salah satu faktor yang diduga menjadi faktor 

peningkatan produksi benih cabai  adalah adanya upaya khusus 

pengembangan aneka cabai oleh pemerintah yang luasannya 

mencapai kurang lebih seluas 13.093 ha pada tahun 2016. 

Peningkatan ketersediaan benih cabai tahun 2016 meningkat 

14,40%  dari ketersediaan benih cabai  tahun 2015.  

Ketersediaan benih cabai pada tahun 2016 sebesar 107.253 kg 

mampu melebihi kebutuhan benih cabai nasional yaitu sebesar 

95.445 kg atau pencapaian ketersediaan benih cabai terhadap 

kebutuhan benih mencapai 112 %.  Upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk peningkatan ketersediaan benih cabai adalah 

pembinaan serta mensosialisasikan peraturan perbenihan 

kepada penangkar dan produsen benih. 
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3. Benih Kentang 

Kentang merupakan salah satu bahan 

pangan alternatif. Penggunaan kentang 

untuk bahan makanan dan sayuran 

maupun sebagai bahan olahan lainnya 

dari tahun ke tahun terus meningkat 

sejalan dengan kebijakan pemerintah 

untuk melakukan diversifikasi pangan, 

peningkatan pendapatan masyarakat dan semakin beragamnya 

preferensi konsumen. Oleh karena itu pengembangan kentang 

perlu terus ditingkatkan melalui peningkatan produksi dan luas 

tanam kentang dan salah satunya didukung dengan peningkatan 

ketersediaan benih melalui peningkatan produksi dan mutu 

benih. 

Peningkatan ketersediaan benih kentang pada tahun 2016 

sebesar 1,92 % dari tahun 2015. Produksi benih kentang 

dilakukan oleh penangkar dan Balai Benih Hortikultura yang 

menyebar di Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jambi, Lampung, Sumatera 

Barat, Sumatera Utara dan Bengkulu. Sampai saat ini 

ketersediaan benih bermutu tanaman kentang masih jauh dari 

kebutuhan nasional. Untuk meningkatkan ketersediaan benih 

bermutu dan meningkatkan kapasitas produsen/penangkar benih 

tanaman kentang telah dilakukan pelatihan/apresiasi/magang 

penangkar, fasilitasi benih sumber,  fasilitasi screen house benih 

kentang, dan pembinaan langsung ke lapangan. 
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4. Benih Jeruk 

Jeruk merupakan salah satu komoditas 

strategis di Direktorat Jenderal 

Hortikultura Tahun 2016, penyediaan 

benih jeruk menjadi kunci utama dalam 

keberhasilan budidaya tanaman jeruk.  

Penyediaan benih jeruk dilakukan oleh 

penangkar serta instansi yang memiliki 

fungsi untuk memproduksi benih sumber jeruk seperti Balai 

Penelitian Tanaman Jeruk dan Subtropika (Balitjestro) dan BBH 

yang menyebar di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, 

Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, 

Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur 

dan Sulawesi Barat. Penyediaan benih jeruk bermutu dilakukan 

sesuai dengan permintaan petani setempat terutama untuk 

kawasan pengembangan jeruk. 

Peningkatan ketersediaan benih jeruk sebesar 2,92 % dari 

Tahun 2015. Meski dengan anggaran yang terbatas, upaya-

upaya yang telah dilakukan adalah pembinaan kepada 

penangkar, fasilitasi benih sumber, peningkatan pengetahuan 

dalam produksi benih sesuai standar, fasilitasi pemeliharaan BF 

dan BPMT jeruk, penyediaan batang bawah, dan pemeliharaan 

screen house jeruk. 

 

3.6.2 Pengamanan Produksi dari Serangan OPT 

Peningkatan produksi hortikultura unggulan pada Tahun 2016 

tercapai atas peran serta pelaksanaan kegiatan pendukung 

pengembangan sistem perlindungan hortikultura. Kegiatan tersebut 

dilakukan dalam rangka menjamin pengamanan produksi hortikultura 

dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang 

dilakukan melalui upaya pengelolaan serangan OPT dan Dampak 

Perubahan Iklim (DPI) seperti banjir dan kekeringan, sehingga 

kehilangan hasil hortikultura akibat serangan OPT dan DPI dapat 
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ditekan pada taraf tidak menimbulkan kerugian secara ekonomi, dan 

produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan SPS-WTO, aman 

dikonsumsi dan berdaya saing tinggi di pasar domestik maupun 

intenasional. 

Capaian pengamanan produksi hortikultura dari serangan OPT pada 

tahun 2016 adalah sebesar 98,01%, telah berhasil melebihi target 

yang ditetapkan yaitu minimal 95%. Keberhasilan pengamanan 

produksi hortikultura ini antara lain disebabkan menurunnya luas 

serangan OPT, dimana pada tahun 2016 proporsi luas serangan 

OPT terhadap luas panen  rata-rata sebesar 1,99% dari target 

maksimal 5%. Capaian tersebut relatif lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan rata-rata pencapaian tahun 2015 yaitu sebesar 2,05%. 

Dengan demikian program perlindungan hortikultura pada tahun 

2016 mempunyai peran besar dalam mendukung pencapaian 

produksi dan nilai tambah hortikultura.  

Berikut secara berturut-turut capaian pengamanan produksi 

beberapa tahun ke belakang. Pada tahun 2013 capaian proporsi luas 

serangan OPT terhadap luas panen sebesar 1,52%, sehingga 

pengamanan produksi terukur sebesar 98,48%. Pada tahun 2014, 

capaian proporsi luas serangan OPT terhadap luas panen sebesar 

1,62%, sehingga pengamanan produksi terukur sebesar  98,38%. 

Selanjutnya, di tahun 2015 capaian proporsi luas serangan OPT 

terhadap luas panen naik menjadi 2,05%, sehingga pengamanan 

produksi terukur sebesar 97,95%. Tahun 2016, proporsi luas 

serangan OPT terhadap luas panen turun menjadi sebesar 1,99%, 

sehingga pengamanan produksi terukur sebesar 98,01%. Rincian 

proporsi luas serangan OPT terhadap luas panen pada tanaman 

buah, sayuran, florikultura dan tanaman obat dua tahun terakhir 

disajikan pada Tabel berikut: 
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Tabel 12. Perkembangan Luas Serangan OPT Dibandingkan Luas 
Panen Hortikultura Tahun 2013-2016 

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura 

*)  Nilai LS / LT, proporsi luas serangan terhadap luas tanam 
 Luas tanam : diasumsikan 2% lebih besar dari luas panen 
*)  Data sementara, belum semua data terkumpul (data OPT dan data luas tanam) 
 Sayuran : Cabai besar, cabai rawit, bawang merah, kentang 

   Buah : mangga, manggis, jeruk 

 

Tahun  2016  keadaan iklim Indonesia terjadi La-Nina dimana 

curah hujan meningkat, kondisi ini memicu serangan OPT 

terutama penyakit pada tanaman. Serangan OPT tersebut dapat 

ditekan dan diantisipasi mulai dari preventif  hingga panen   

melalui  Gerakan Pengendalian OPT.     

Luas serangan OPT yang terjadi pada tahun 2016 pada 

pertanaman cabai adalah seluas 13.015,7 ha (jenis OPT lalat 

buah, virus kuning, antraknosa, trips dan kutu daun) dan luas 

serangan OPT kompleks pada cabai  16.991,4 Ha.  Sehingga, 

kehilangan hasil cabai akibat serangan OPT pada cabai sekitar 

No. Uraian 
Nilai LS/LT *) (+/-),        

2016* 
-2015 2013 2014 2015 2016* 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Buah-buahan 
Luas tanam, LT (ha) 
Luas serangan OPT, LS 
(ha) 
Porsi LS/LT (%) 

 
132.785,76 

2.567,05 
1,93 

 
120.952,40 

3.147,54 
2,60 

 
548.770,61 

4.315,75 
0,79 

 
334.989,6 

794,4 
0,24 

- 0,55 

2. Sayuran 
Luas tanam, LT (ha) 
Luas serangan OPT, LS 
(ha) 
Porsi LS/LT (%) 

 
552.000 

20.568,20 
3,73 

 
623.767,56 

20.901,1 
3,35 

 
699.282 
18.655,7 

2,67 

 
550.923,6 
19.567,59 

3,55 

 
+0,88 

3. Florikultura 
Luas tanam, LT (ha) 
Luas serangan OPT, LS 
(ha) 
Porsi LS/LT (%) 

 
3.360.000 

6.600 
0,19 

 
1.332.621,6 

3.918 
0,29 

 
3.998,02 

183,6 
4,59 

 
2.415,04 

93,67 
3,88 

-0,71 

4. Tanaman Obat 
Luas tanam, LT (ha) 
Luas serangan OPT, LS 
(ha) 
Porsi LS/LT (%) 

 
38.400 

92,6 
0,24 

 
32.316 

82,4 
0,25 

 
22.720,68 

35,1 
0,15 

 
33.065,62 

90,9 
0,27 

+0,12 

 Rerata 1,52 1,62 2,05 1,99  
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135.931,2 ton. Sedangkan, serangan OPT pada komoditas 

bawang merah adalah seluas 7.554 ha (jenis OPT ulat bawang, 

trotol, layu fusarium, mati pucuk dan embun tepung), dan luas 

serangan OPT kompleks pada bawang merah seluas 8.077,5 Ha, 

sehingga kehilangan hasil akibat serangan OPT pada bawang 

merah sekitar 80.775 ton.  

Selain serangan OPT, kehilangan hasil pada komoditas 

hortikultura juga terjadi dikarenakan adanya dampak bencana 

alam seperti banjir dan kekeringan yang mengakibatkan rusaknya 

tanaman cabai seluas 2.285,8 ha dan bawang merah seluas 134 

ha. Perkiraan kehilangan hasil pada cabai (cabai besar dan cabai 

rawit) akibat banjir sekitar 18.286,4 ton. Sedangkan, perkiraan 

kehilangan hasil akibat banjir pada bawang sekitar 1.340 ton. 

Disamping itu, bencana alam karena kekeringan yang merusak 

tanaman cabai tahun 2016 yaitu sebesar 558 ha, dengan 

perkiraan kehilangan hasil sebesar 4.464 ton. 

Pencapaian kinerja atas pengamanan produksi dari serangan 

OPT tahun 2016 dikarenakan keberhasilan peran sistem 

perlindungan hortikultura yang telah dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Hortikultura melalui beberapa kegiatan di daerah antara 

lain kegiatan fasilitasi sarana prasarana laboratorium dan klinik 

PHT,  gerakan pengendalian OPT hortikultura dan rekomendasi 

dampak perubahan iklim. Secara rinci berikut adalah penjelasan 

dukungan kegiatan perlindungan hortikultura yang dilaksanakan di 

pusat mapun daerah oleh Satker lingkup Direktorat Jenderal 

Hortikultura Tahun 2016; 

1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Laboratorium dan Klinik 

PHT 

Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Laboratorium dan 

Klinik PHT merupakan fasilitasi bantuan yang diberikan untuk 

menambah perlengkapan maupun media perbanyakan pada 

laboratorium PHP maupun klinik PHT yang ada di sentra 

produksi hortikultura. Pada tahun 2016 diberikan fasilitasi 

sarana dan prasarana pada LPHP/LAH/Laboratorium pestisida 

sebanyak 119 unit yang berada di 25 UPTD BPTPH.  
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Kegiatan yang dilakukan berupa pengembangan teknologi 

pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan yang 

diimplementasikan sebagai perbanyakan pengembangan 

agensia hayati dan biopestisida di tingkat kelompok tani 

pengembang agens hayati dan pestisida nabati (dengan 

berbagai nama lokal seperti Pos pembinaan, serta fasilitasi 

sarana prasarana laboratorium pengembang agens 

hayati/pestisida nabati. 

 

 

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong 

peningkatan mutu produk LPHP/LAH, dimana sejak tahun 2014 

Direktorat Perlindungan Hortikultura telah menginisiasi sertifikasi 

ISO 9001:2008 pada beberapa LPHP/LAH di Indonesia. LPHP 

yang telah berhasil tersertifikasi pada tahun 2014 yaitu 

sebanyak 2 LPHP/LAH (LPHP Pandak, Bantul Daerah Istimewa 

Yogyakarta, dan LPHP Temanggung, Provinsi Jawa Tengah), 

selanjutnya tahun 2015 disertifikasi 3 LPHP/LAH yaitu LPHP 

Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, LAH Bukit Tinggi Provinsi 

Sumatera Barat, dan LAH Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. 
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Sedangkan pada tahun 2016 telah disertifikasi LPHP Hulu 

Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

2. Gerakan Pengendalian OPT 

Untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hortikultura, 

telah dilakukan upaya pengelolaan dan pengendalian OPT 

melalui gerakan pengendalian OPT dengan pemanfaatan bahan 

pengendali OPT yang ramah lingkungan sesuai sistem 

Pengendalian Hama Terpadu. Gerakan pengendalian OPT 

ditargetkan dapat terlaksana sebanyak 287 kali di 25 provinsi 

dan pusat, namun sampai dengan kondisi laporan per tanggal 

20 Januari 2017 hanya terealisasi sebanyak 271 kali atau 

94,43%.  

Hasil dari gerakan pengendalian OPT hortikultura berdasarkan 

sistem PHT pada tahun 2016 ini mampu menekan luas 

serangan OPT hortikultura, yaitu proporsi luas serangan 

terhadap luas panen rata-rata mencapai 1,99 % dari target yang 

ditetapkan maksimal 5%. 
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Kondisi saat ini, pada komoditas hortikultura khususnya 

tanaman semusim penggunaan pestisida kimiawi masih sangat 

tinggi.  Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi penggunaan 

pestisida kimia maka perlu terus dilakukan upaya 

pengembangan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan. 

Salah satu prinsip pengendalian adalah pengendalian 

hayati/biologis. Pengendalian hayati adalah pengendalian hama 

dengan memanfaatkan organisme hidup lain musuh alami 

(predator, parasitoid, dan patogen penyebab penyakit pada 

serangga hama). Keberhasilan pengendalian hayati ini tidak 

terlepas dari penggunaan musuh alami serangga hama. Dengan 

adanya musuh alami yang mampu menekan populasi hama, 

diharapkan di dalam agroekosistem terjadi keseimbangan 

populasi antara hama dengan musuh alaminya, sehingga 

populasi hama tidak melampaui ambang toleransi tanaman. 

Salah satu upaya dalam konservasi musuh alami yaitu dengan 

penggunaan tanaman perangkap/border seperti tanaman 

jagung, tagetes, orok – orok, dan lainnya. Penanaman tanaman 

perangkap/border berguna bagi musuh alami sebagai tanaman 

pelindung dan refurgia/habitat musuh alami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Model Gerakan Pengendalian 
OPT pada Tanaman Bawang 
Merah menggunakan Border 

Tanaman Jagung 

Model Gerakan 
Pengendalian OPT pada 

Tanaman Cabai 
menggunakan Tanaman 

Tagetes 
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Tuntutan konsumen akan produk hortikultura bermutu dan 

aman konsumsi merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, 

sehingga mendorong pemerintah dan stakeholder untuk 

mengurangi dan atau meninggalkan penggunaan pestisida 

dan beralih pada pertanian berbasis organik. Oleh karena itu, 

pemerintah melalui peran serta instansi perlindungan 

tanaman berusaha untuk meningkatkan penyediaan pestisida 

biologi di lapangan. Hal ini relevan dengan paradigma baru 

pembangunan pertanian, yaitu pertanian bioindustri.  Salah 

satu upaya dalam meningkatkan daya saing produk 

hortikultura dan dengan berlakunya ketentuan SPS-WTO 

yang mengikat dalam perdagangan global produk pertanian, 

maka setiap negara anggotanya diminta untuk memenuhi 

tuntutan yang dipersyaratkan oleh pasar internasional yaitu 

tersedianya produk-produk hortikultura yang bermutu yang 

diyakini tidak terinfeksi atau bebas dari kandungan OPT dan 

residu pestisida.  Pada tahun 2016, telah berhasil 

dilaksanakan analisa residu pestisida pada produk 

hortikultura, yaitu sebanyak  29 sampel buah dan florikultura 

(mangga, manggis, strawberi, jeruk, melon, krisan dan 

melati), dan 31 sampel sayuran lokal yaitu bawang merah, 

cabai merah, bawang daun, paprika dan kentang. Hasil 

analisa residu pestisida pada produk hortikultura umumnya 

masih di bawah BMR.  

3. Rekomendasi Dampak Perubahan Iklim 

Pengembangan usaha tani pertanian sangat tergantung oleh 

faktor musim, tak terkecuali komoditas hortikultura. Iklim dan 

cuaca merupakan sumber daya alam yang belum mampu 

dikendalikan oleh manusia. Oleh karena itu,  tindakan yang 

paling tepat untuk memanfaatkan sumberdaya iklim dan 

mengurangi dampak dari sifat ekstrimnya adalah penyesuaian 

kegiatan pertanian dengan perubahan musim pada masing-

masing wilayah. 

Salah satu dampak perubahan iklim yang sering terjadi adalah 

banjir dan kekeringan. Saat ini, penanganan untuk 
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mengantisipasi dan menanggulangi dampak pengaruh iklim 

dilakukan dengan cara menyusun rencana pengelolaan 

hortikultura yang adaptis terhadap DPI, meliputi pemeliharaan 

lokasi di luar daerah DPI, memperbanyak pemupukan organik, 

penggunaan benih unggul yang toleran banjir/kekeringan, dan 

menyesuaikan pola tanam dengan kondisi musim, serta 

menyiapkan sarana embung dan pompanisasi untuk membuang 

air bila terjadi banjir dan mengairi kebun saat mengalami 

kekeringan. 

Direktorat Jenderal Hortikultura telah melakukan upaya 

antisipasi dan mitigasi dalam rangka menekan kehilangan hasil 

hortikultura akibat DPI melalui pelaksanaan kegiatan analisa 

hasil penerapan teknologi adaptasi dan mitigasi DPI di 14 

provinsi dan peramalan OPT hortikultura yang dilakukan oleh 

Balai Besar Peramalan OPT (BBPOPT) Jatisari. Selain itu, 

kegiatan pendukungnya meliputi inventarisasi data dan 

informasi tentang iklim, serta koordinasi penanganan DPI. 

Selanjutnya, ditargetkan dari hasil pelaksanaan kegiatan 

adaptasi dan mitigasi iklim tersebut dapat menghasilkan 15 

rekomendasi yang akan bermanfaat pada pengamanan 

produksi hortikultura nasional.  Namun demikian, capaian dari 

hasil pelaksanaan kegiatan hanya mampu menerbitkan 12 

rekomendasi atau mencapai 80% dari target. Belum 

maksimalnya capaian tersebut disebabkan adanya 

penghematan dan atau shelf blocking yang menyebabkan 

beberapa satker daerah tidak dapat merealisasikan kegiatan 

analisa DPI. Selain itu juga, kemampuan untuk analisis korelasi 

antara unsur iklim terhadap OPT masih kurang. 

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

kegiatan perlindungan hortikultura antara lain; 1) Analisa 

serangan OPT dan rekomendasi pengendaliannya belum 

dilakukan optimal sehingga respon terhadap permasalahan OPT 

dinilai masih lambat, 2) Informasi dan analisa DPI terkait 

terjadinya bencana alam (banjir dan kekeringan) dan timbulnya 

OPT baru belum banyak ditangani secara optimal, dan 3) 

Sosialisasi keberadaan fungsional khususnya POPT perlu 
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ditingkatkan untuk pembinaan karier PNS sehingga dapat 

meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, 4) 

Pengembangan sistem perlindungan OPT hortikultura pada 

UPTD BPTPH masih belum didukung sarana laboratorium dan 

fasilitas klinik PHT yang memadai, sehingga pengamanan 

produksi hortikultura dari serangan OPT belum tercapai 

maksimal. 

Kedepan, untuk menjawab tantangan pasar bebas maka produk 

hortikultura harus mampu memiliki nilai tambah dan berdaya 

saing sehingga mampu menjadi tuan di rumah sendiri dan 

bersaing di pasar global. Upaya tindak lanjut yang akan dan 

telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam 

rangka memperbaiki kinerja perlindungan hortikultura sebagai 

kegiatan yang mampu menjadi pengungkit produksi hortikultura 

unggulan nasional antara lain yaitu; 1) Menyempurnakan sistem 

pelaporan dan rekap data serangan OPT, sehingga dapat 

bermanfaat untuk mengetahui hubungan unsur iklim dengan 

perkembangan OPT dan dapat menjadi bahan rekomendasi 

dalam kegiatan DPI, 2) Pengadaan alat dan bahan untuk 

kegiatan perlindungan dalam rangka meningkatkan hasil 

produksi yang akan berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan petani, oleh karena itu diperlukan perencanaan 

dan koordinasi yang baik antara satker, ULP dan tim teknis 

kegiatan, sehingga output yang dihasilkan tersedianya sarana 

perlindungan sesuai rencana, efektif, efisien, ekonomis dan 

tertib aturan (3 E + 1 T), 3) Melakukan forum koordinasi pada 

tingkat lapang terhadap pengenalan dan perbanyakan serta  

pemanfaatan Agens Hayati dan Biopestisida pada petani dan 

petugas lapang dengan menggunakan alat peraga, 4) 

Memberikan bimbingan dan pembinaan serta peningkatan 

kemampuan/ketrampilan petani dan petugas dalam upaya 

pengelolaan OPT berdasarkan sistem PHT, 5) Meningkatkan 

koordinasi antara petugas  Pusat, Provinsi dan Kabupaten 

dalam rangka pelaporan pelaksanaan kegiatan, sehingga hasil 

pelaksanaan kegiatan dapat terlaporkan secara up to date 

sesuai dengan kondisi capaian di lapangan, 6) Peningkatan 
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pengetahuan dan keterampilan petugas lapang (POPT-PHP) 

terutama petugas lapang yang baru dalam pengamatan 

serangan OPT dan pengendalian OPT.  

   

3.6.3 Peningkatan Mutu Produk, Daya Saing dan Nilai Tambah 

Hortikultura 

Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Hortikultura yang secara langsung berdampak 

pada peningkatan mutu produk, daya saing dan nilai tambah 

hortikultura adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan Desa Organik 

Peningkatan produksi hortikultura pada tahun 2016 tidak 

hanya dilakukan melalui kegiatan pengembangan kawasan, 

namun terdapat kegiatan lainnya yang secara signifikan 

memiliki potensi dan nilai tambah dalam mewujudkan 

keberhasilan peningkatan program pembangunan hortikultura. 

Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilakukan baru dimulai pada 

tahun 2016 ini mengacu pada sistem pengembangan desa 

organik berbasis tanaman buah dan sayuran maupun 

tanaman obat. Komoditas hortikultura yang dikembangkan 

pada desa tersebut harus berdasarkan pada prinsip 

pengelolaan usahatani secara organik. Dengan harapan,  

produk hortikultura yang dihasilkan memiliki mutu produk yang 

baik dan memiliki nilai tambah karena dijamin aman konsumsi 

dan bebas residu pestisida. 

Pelaksanaan pengembangan desa organik pada tahun 2016 

ditargetkan sebanyak 250 desa dengan rincian desa organik 

berbasis buah dan florikultura sebanyak 100 desa, sedangkan 

desa organik berbasis sayuran dan tanaman obat sebanyak 

150 desa. Berdasarkan laporan kinerja output fisik pada 

aplikasi SMART/ PMK 249 per tanggal 20 Januari 2017, 

realisasi pengembangan desa organik sayuran baru berhasil 

terlaksana sebanyak 146 desa. Di Kabupaten Bima ada 2 

desa yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan SDM, dan 
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2 desa lagi di Kabupaten Ciamis karena adanya pemotongan 

anggaran. Adapun pelaksanaan pengembangan desa organik 

buah dan florikultura berhasil terlaksana seluruhnya yaitu 100 

desa, sehingga realisasi pengembangan desa organik berhasil 

terlaksana sebanyak 246 desa. 

2. Kebun Buah dan Lahan Usaha Teregistrasi 

Penerapan GAP pada komoditas hortikultura telah 

dilaksanakan di berbagai kawasan. GAP mengatur berbagai 

aspek mulai dari aspek lahan, penggunaan benih, budidaya, 

serta pengendalian OPT. Sebagai bukti penerapan GAP suatu 

kebun/lahan usaha harus melakukan proses registrasi 

kebun/lahan yang mengacu kepada Pedoman Umum 

Registrasi Kebun/Lahan Usaha. Selanjutnya, setelah melalui 

semua tahapan proses register, maka dapat diterbitkan nomor 

register untuk kebun/lahan tersebut. Kebun/lahan usaha yang 

telah mendapat nomor registrasi diharapkan dapat 

mendapatkan sertifikasi seperti Prima, Global GAP maupun 

berbagai standar mutu lainnya. Direktorat Jenderal 

Hortikultura telah melaksanakan kegiatan registrasi 

kebun/lahan usaha sejak tahun 2011, sampai dengan tahun 

2016 ini jumlah registrasi kebun/lahan usaha yang berhasil 

untuk kebun buah sebanyak 7.938 kebun, sedangkan 

registrasi lahan usaha florikultura sebanyak 334 lahan usaha. 

Selanjutnya, untuk komoditas sayuran dan tanaman obat 

sebanyak 4.229 lahan usaha.  

3. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pascapanen dan 

Pengolahan 

Penanganan pascapanen sangat penting dan berkontribusi 

nyata terhadap peningkatan mutu produk, daya saing dan nilai 

tambah.  Oleh karena itu, dalam rangka mendukung 

pengembangan penanganan pascapanen hortikultura, pada 

tahun 2016, Direktorat Jenderal Hortikultura telah 

mengalokasikan  pengadaan bangsal pascapanen yang 

keseluruhan berjumlah 29 Unit pada  25 provinsi,  sarana 

prasarana pascapanen sejumlah 408 unit pada 32 provinsi 
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dan Cold Storage sebanyak 1 unit yang dialokasikan di Kab. 

Probolinggo. Namun demikian, tidak semua pengadaan 

tersebut dapat terealisasi sesuai rencana, karena adanya 

perubahan anggaran di pertengahan tahun 2016. Hal ini 

terjadi antara lain pada Provinsi Sumatera Utara yang semula 

terdapat alokasi bangsal pascapanen 1 Unit dan Sarana 

pascapanen 15 Unit menjadi tidak ada, Provinsi Bangka 

Belitung yang semula terdapat pengadaan sarana prasarana 

pascapanen 10 unit menjadi tidak ada, Provinsi Bengkulu 

yang semula ada pengadaan bangsal pascapanen menjadi 

tidak ada. Sedangkan Provinsi Jawa Barat yang semula 

dialokasikan sarana pascapanen sebanyak 20 unit ada 

pengurangan menjadi 8 unit. Dengan demikian total alokasi 

semula bangsal pascapanen 29 unit yang terealisasi 

sebanyak 26 unit dan sarana prasarana pascapanen yang 

semula 408 unit menjadi 362 unit. Sedangkan Cold Storage 

sebanyak 1 unit yang dialokasikan di Kab. Probolinggo sudah 

terealisasi.  

Sedangkan, Fasilitasi Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura 

pada tahun 2016 awalnya direncanakan pada  32 Provinsi di 

Indonesia dengan jumlah 162 unit. Namun dengan adanya 

penghematan anggaran, maka target bantuan alat pengolahan 

produk portikultura menjadi hanya 120 unit untuk 24 propinsi. 

Adapun satker yang terkena pemotongan adalah Provinsi 

Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, 

Banten, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Papua Barat, 

sedangkan pada Provinsi Jawa Barat  terjadi pengurangan 

target output fisik dari 20 unit menjadi 8 unit.  

4. Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura 

Penerapan sistem standarsasi secara optimal sebagai alat 

pembinaan mutu hasil pertanian bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi proses produksi maupun produktivitas 

di bidang pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan 

daya saing dan mendorong kelancaran pemasaran komoditi 

hortikultura serta mendorong berkembangnya investasi. 
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Pada sektor pertanian, usaha peningkatan daya saing produk 

pertanian termasuk produk hortikultura telah dilakukan sejak 

beberapa tahun terakhir. Peningkatan produk hortikultura 

berdaya saing diarahkan melalui penerapan standar mutu 

mulai dari kegiatan di lapangan hingga sampai ke meja 

konsumen (from land to table). Peningkatan mutu dan 

standarisasi dilakukan melalui kebijakan Penerapan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) mulai dari tingkat petani dan pelaku 

usaha. Salah satu bagian dalam penerapan standar mutu 

yaitu penerapan sistem jaminan mutu Good Agricultural 

Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP), Good 

Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitary and 

Phytosanitary (SPS) untuk perkarantinaan pertanian, serta 

berbagai macam sertifikasi lainnya seperti Global GAP, 

Organic Farming, Keamanan Pangan/HACCP, serta Maximum 

Residue Limit (MRL) untuk produk komoditas strategis. 

Kebijakan pengembangan mutu dan standardisasi 

dilaksanakan melalui; 1) Pengembangan standardisasi mutu 

dan keamanan hasil pertanian (pengembangan SNI, Skema 

Sertifikasi dan Registrasi Mutu dan Keamanan Pangan 

Sertifikasi sistem mutu dan keamanan pangan, Kerjasama 

dan Harmonisasi standar), 2) Pembinaan Penerapan   sistem   

jaminan   mutu   dan   keamanan pangan (operasionalisasi 

pengawasan mutu dan keamanan pangan produk pertanian, 

3) Pemberian jaminan berupa registrasi PSAT, registrasi 

packing house.   

Dalam rangka sertifikasi produk hortikultura, tahapan yang 

dilakukan adalah penyiapan dokumen sistem mutu (doksistu) 

dan Sistem Kendali Internal (SKI) yang dilakukan melalui 

rapat/pertemuan koordinasi/bimbingan teknis yang melibatkan 

petugas, kelompok tani/gapoktan serta para pemangku 

kepentingan lainnya.  Dalam rangka pembinaannya, dilakukan 

juga kegiatan pendampingan penerapan jaminan mutu 

hortikultura.  Selain itu, kegiatan fasilitasi penerapan jaminan 

mutu hortikultura juga membutuhkan Sumber Daya Manusia 



Laporan Kinerja  Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016 

 

124 

 

(SDM) yang berkompeten dan berkualitas melalui  

peningkatan kapabilitas bagi para petugas dan petani.  

Berdasarkan target capaian kinerja, pada tahun 2016, 

kegiatan Fasilitasi Jaminan Mutu Hortikultura mempunyai 

target 50 dokumen. Dokumen Sistem Mutu (doksistu) yang 

sudah disusun merupakan bahan yang dapat digunakan 

dalam sertifikasi.  Tahapan selanjutnya adalah proses 

sertifikasi.  Beberapa daerah dapat melakukan sertifikasi pada 

tahun 2016, meski ada yang tidak dapat melakukan sertifikasi 

pada tahun 2016 karena keterbatasan anggaran. 

5. Pembinaan Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing 

Produk hortikultura memiliki sifat dan karakteristik tidak tahan 

lama, bulky, mudah rusak dan nilai ekonomis produknya 

tergantung pada tingkat kesegarannya. Dalam upaya 

mempertahankan kualitas produk hortikultura tersebut, 

diperlukan tindakan yang dapat memperpanjang umur simpan 

produk segar hortikultura serta mempertahankan value dari 

produk tersebut. Penanganan pascapanen ditujukan agar 

produk panen tidak mudah rusak, memperpanjang kesegaran 

serta kualitasnya tetap terjaga dengan baik agar bisa diproses 

lagi. Penanganan pascapanen memerlukan teknologi dan 

sarana yang baik. Selain penanganan pascapanen, 

pengolahan produk segar juga merupakan upaya untuk 

menjaga kualitas poduk agar dapat bertahan lebih lama dan 

menambah nilai tambah dan daya saing dari produk segar 

hotikultura tersebut. Dalam upaya peningkatan nilai tambah 

dan daya saing hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura 

melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura 

pada tahun 2016 melakukan upaya seperti pengadaan 

Bangsal  Pascapanen, Cold Storage, Sarana Prasarana 

Pengolahan dan Pascapanen. Dengan berbagai kegiatan 

tersebut maka diperlukan Pembinaan dalam Rangka 

Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hotikultura 

sebagai upaya untuk memelihara dan mengembangkan 

kegiatan penanganan pascapanen dan pengelolaan hasil 
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hortikultura agar dapat memenuhi standar produk yang 

dibutuhkan oleh konsumen dalam dan luar negeri. 

3.6.4 Perkembangan Ekspor dan Impor Hortikultura 

Laju  impor produk sayuran pada tahun 20162 telah berhasil 

ditekan oleh Pemerintah, volume impor berdasarkan laporan 

sampai dengan bulan Oktober tahun 2016  hanya sebesar 

711.666 ton dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 

901.426 ton atau menurun 21,05%. Urutan tertinggi dalam 

volume impor adalah bawang putih sebesar 376.019 ton 

senilai US$ 364.599 ribu, diikuti oleh kentang sebesar 78.526 

ton senilai US$ 64.691 ribu dan bawang bombay sebesar 

73.554 ton senilai US$ 45.023 ribu. Bawang putih dengan 

volume impor yang tinggi disebabkan komoditas tersebut 

sedang digiatkan lagi pengembangannya setelah mengalami 

penurunan dari swasembada yang dicapai pada tahun 1996. 

Sedangkan kentang yang diimpor adalah varietas yang sesuai 

untuk industri. Produksi kentang Indonesia yang 

dikembangkan oleh petani adalah jenis Granola atau  kentang 

sayur. 

Pada komoditas sayuran, volume ekspor dari yang terbesar ke 

terkecil yaitu kubis, cabai, polong-polongan, jagung manis dan 

kentang sebagai penyumbang devisa terbesar dengan total 

volume ekspor sebesar 126.191 ton senilai US$ 169.916 ribu 

pada tahun 2016.  Kubis sebagai penyumbang ekspor 

terbesar dengan volume sebesar 59.855 ton senilai US$ 

11.450 ribu, diikuti oleh komoditas cabai sebagai peringkat 

kedua dengan volume sebesar 12.074 ton senilai US$ 29.437 

ribu.  Selanjutnya, urutan ketiga ekspor polong-polongan 

sebesar 6.245 ton senilai US$ 9.770 ribu. Urutan keempat 

adalah jagung manis dengan volume ekspor sebesar 5.597 

ton senilai US$ 2.347 ribu, dan kentang dengan volume 

ekspor sebesar 5.124 ton senilai US$ 4.098 ribu dengan 

                                                 
2
 Angka Volume dan Nilai Ekspor dan Impor  Tahun 2016 merupakan data sampai 

dengan bulan Oktober 2016 
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negara tujuan ekspor diantaranya Thailand, Vietnam dan 

Malaysia. 

Buah nusantara juga telah berhasil menembus pasar di 

beberapa negara seperti manggis, pisang, nenas, salak, 

mangga dan jeruk. Saat ini  Manggis sebagai queen of fruit  

penyumbang ekspor terbesar dari kelompok komoditas buah, 

juga diekspor dengan volume ekspor di tahun 2016 mencapai 

29.938 ton dengan nilai ekspor US$ 18.684.033, dimana 

terjadi peningkatan dengan negara tujuan ekspor meliputi 

Timur Tengah, Hongkong, China, dan Malaysia. Manggis 

untuk ekspor dipasok oleh petani dari Kabupaten di wilayah 

Sumatera (Kab Limapuluhkota dan Kab Sijunjung), wilayah 

Jawa (Tasikmalaya, Sukabumi, Bogor).  

Selanjutnya, ekspor terbesar adalah pisang dengan volume 

ekspor sebesar 17.277 ton senilai US$ 19.449.857 dengan 

negara tujuan diantaranya Singapura, Korea, China, United 

Arab Emirates, dan Malaysia. Pisang yang diekspor sebagian 

besar berasal dari Kabupaten Malang, Lumajang, dan 

Lampung Selatan.  

Sedangkan, ekspor Nenas mencapai 1.536 ton senilai US$ 

1.243.482 dengan negara tujuan ekspor diantaranya Korea, 

Mesir, Hongkong, China, Malaysia dan United Emirates Arab. 

Ekspor nenas sebagian besar dalam bentuk olahan yang 

diproduksi oleh PT. Great Giant Pineaple yang merupakan 

produsen nenas terbesar di Indonesia (Subang) hingga Nusa 

Tenggara Barat (Lombok Tengah) dan Bali (Tabanan). 

Salak juga mampu menembus pasar luar negeri, dengan 

jumlah ekspor sebesar 821 ton senilai US$ 1,262,198. 

Kawasan salak yang menjadi pemasok utama eksportir dan 

pasar modern adalah Kabupaten Magelang dan Kabupaten 

Sleman. Saat ini salak dari petani Kec. Srumbung Kab. 

Magelang sudah diekspor ke beberapa negara yaitu China, 

Singapura dan Malaysia. Salah satu eksportir  yang telah 

bermitra adalah PT. Agung Mustia Selaras. Pasar ekspor 

salak ke depan akan ditingkatkan sampai mencapai 50% dari 
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potensi produksi nasional. Impor salak tidak dilakukan karena 

tidak ada negara pesaing yang menghasilkan salak sebaik 

salak dalam negeri dan pasokan salak untuk pasar domestik 

cukup tersedia. 

Ekspor mangga tahun 2016 sebesar 433 ton dengan  nilai                      

US$ 568.964 dan cenderung meningkat seiring dengan 

meningkatnya minat masyarakat terhadap mutu mangga dari 

Indonesia. Kawasan yang mengekspor mangga adalah Kab. 

Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Pasuruan, 

Madiun, Pemalang, Situbondo dan Probolinggo. 

Jeruk juga telah diekspor ke Malaysia, Singapura dan Timor 

Leste dengan volume ekspor sebesar 1.277 ton senilai US$ 

833.563. Kendati demikian, tingginya permintaan pasar dalam 

negeri menyebabkan volume impor jeruk jauh lebih besar 

dibandingkan volume ekspor yaitu sebesar 121.476 ton senilai 

US$ 162.458.116  

Sedangkan, untuk komoditas florikultura yaitu Dracaena telah 

mampu menembus pasar international. Dracaena merupakan 

salah satu bentuk ekonomi kreatif komoditas florikultura yang 

diusahakan oleh Gapoktan Alamanda yang bertempat di 

Sukabumi. Dari bahan-bahan Dracaena yang ada, dirangkai 

menjadi suatu bentuk kreatifitas yang beranekeragam. 

Beberapa rangkaian tanaman yang telah diekspor, antara lain 

adalah: Dracaena sanderiana (Putih, Hijau, Kuning), D. 

fragrans, D. compacta, D. fruticase, D. angustifolia. 

Permintaan akan rangkaian dracaena ini sangat tinggi dimana 

90% diutamakan untuk ekspor antara lain ke Singapura, 

Malaysia Jepang, Korea, Azarbaijan, Iran, Uni Emirat Arab, 

Saudi Arabia dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. 

Dalam satu tahun, Gapoktan Alamanda dapat mengekspor 

rangkaian dracaena sebanyak 3-4 container berukuran 40 feet 

bahkan dapat mencapai 4-7 container. Dracaena bentuk curly 

diekspor dengan harga jual $0,7 per rangkaian.  
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Pada komoditas florikultura, terdapat tiga komoditas yang 

dijadikan unggulan ekspor yaitu krisan, mawar, dan anggrek. 

Volume ekspor krisan sebesar 55 ton senilai US$  822.977 

dengan negara tujuannya yaitu Jepang dan Australia. Mawar 

diekspor dengan volume sebesar 49 ton senilai US$ 428.639. 

Sedangkan, volume ekspor anggrek pada tahun 2016 sebesar 

41 ton senilai US$ 334.023 dengan negara tujuan diantaranya 

Jepang, Amerika Serikat dan Singapura. Sedangkan, untuk 

komoditas tanaman obat pada tahun 2016 jahe menyumbang 

ekspor sebesar 20.895 ton senilai US$ 8.822.137. 

 

3.6.5 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan 

tahun 2015, maka nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura 

tahun 2015 adalah sebesar 70,50 atau masuk dalam kategori 

Sangat Baik (BB). Perkembangan nilai AKIP Direktorat Jenderal 

Hortikultura selama 5 tahun terakhir memperlihatkan trend 

peningkatan, yaitu 69,87 di tahun 2010; 74,47 di tahun 2011; 

77,00  di tahun 2012; 78,30 di tahun 2013; dan terakhir 79,89 

(Kategori A, Sangat Baik) di tahun 2014.  Hal ini menunjukkan 

komitmen Direktorat Jenderal Hortikultura untuk terus 

memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun.  

Penilaian hasil evaluasi AKIP pada tahun 2015 mengacu pada 

dasar hukum terbaru yaitu PERMENPAN RB Nomor 12 Tahun 

2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana terdapat 

perubahan rentang nilai angka, kategori dan interpretasi dari 

penilaian  atas implementasi SAKIP tersebut, sehingga dari sisi 

nilai angka hasil evaluasi tahun 2015 lebih rendah dibandingkan 

nilai AKIP tahun 2014, masuk dalam kategori yang berbeda 

namun memiliki interpretasi yang sama yaitu Sangat Baik.  
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3.7 Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut 

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan hortikultura selama 

tahun 2016, berbagai permasalahan dan hambatan, baik dari 

aspek manajemen maupun aspek teknis muncul bergantian di 

beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan. Begitu 

pula untuk kegiatan pembangunan hortikultura yang dilaksanakan 

di pusat. Permasalahan dan kendala tersebut sebagian besar 

memberikan pengaruh pada keberhasilan dan atau kegagalan 

pelaksanaan kegiatan pengembangan Hortikultura tahun anggaran 

2016. Berikut disampaikan beberapa permasalahan yang menjadi 

penyebab kegagalan pencapaian kinerja hortikultura pada tahun 

2016 antara lain: 

Permasalahan administrasi/manajemen: 

1. Adanya beberapa kali proses revisi DIPA akibat adanya 

penghematan anggaran dan shelf blocking yang menyebabkan 

pelaksanaan kegiatan terhambat;  

2. Terdapat beberapa satker mengalami keterlambatan antara 

lain; keterlambatan pengangkatan pejabat KPA (Provinsi 

Kalimantan Utara),  keterlambatan proses pengadaan seperti 

adanya sanggahan, audit investigasi, serta lelang ulang karena 

tidak adanya calon penyedia yang memasukkan penawaran 

yaitu pada Satker Kab. Kediri, Kab. Bima, Kab. Kampar, Kab. 

Temanggung, Kab. Banyuasin, Kab. Brebes, Kab. Cianjur, Kab. 

Tuban, Kab. Mamuju, Kab. Demak, Prov. Babel, Prov. Sumsel, 

Prov. Jambi, Prov. Jateng, Prov. Riau, Prov. Sumbar; 

3. Adanya pemblokiran untuk rencana pemotongan anggaran 

pada beberapa Satker yang kemudian tidak jadi dilakukan 

pemotongan pada satker tersebut yang  menyebabkan 

kegiatan terhambat; 

4. Sering terjadinya mutasi jabatan pada SKPD sehingga 

berpengaruh pada perubahan SK Pejabat Pengelola Satker 

yang memakan waktu cukup lama; 
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5. Terdapat beberapa SKPD yang mempunyai pagu hortikultura 

cukup besar tetapi kekurangan SDM dalam pelaksanaan 

kegiatannya. SDM yang ada lebih memprioritaskan kegiatan 

yang didanai APBD, atau komoditas/kegiatan dengan dana 

yang lebih besar dibandingkan dengan pagu pengembangan 

hortikultura; 

6. Kurangnya koordinasi antara petugas/pelaksana kegiatan di 

daerah dengan petugas/pelaksana di pusat, sehingga capaian 

target pelaksanaan kegiatan belum optimal. Disamping itu, 

masih ada Satker yang belum melaporkan capaian output fisik, 

sehingga capaian realisasi fisik tidak sesuai dengan capaian 

realisasi keuangan. 

  

Upaya Tindak Lanjut Terkait Administrasi: 

1. Melakukan penyempurnaan dokumen-dokumen perencanaan 

terkait semua kegiatan utama hortikultura, sekaligus 

pengawalan dan pembinaan pelaksanaan pengembangan 

kawasan secara fisik di lapangan; 

2. Penugasan eselon II, III, dan IV untuk monitoring serapan 

anggaran sesuai dengan SK Dirjen Hortikultura  Nomor  

211/Kpts/HK.320/4/2016 tentang pembentukan tim monitoring 

dan evaluasi untuk melakukan pendampingan baik secara 

teknis maupun manajerial, serta penugasan tim pengawalan 

upaya khusus cabai dan bawang merah sesuai SK Dirjen 

Hortikultura Nomor 2052/Kpts/HK.320/D/11/2016; 

3. Mengirim surat kepada seluruh satker agar segera melakukan 

percepatan anggaran,memberikan peringatan kepada satker 

yang mempunyai realisasi rendah dengan tidak memberikan 

alokasi anggaran di Tahun 2017; 

4. Pelaksanaan Workshop Evaluasi Semester I Pelaksanaan 

Pengembangan Hortikultura Tahun 2016, dalam rangka 

memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan serta mencarikan 

solusi atas permasalahan yang ada di lapangan.  Pada 

kesempatan pertemuan ini pula disarankan kepada Kepada 

seluruh pelaksana kegiatan agar dapat melakukan pendekatan 
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dengan pihak ULP di masing-masing daerah dalam rangka  

mempercepat proses pengadaan. Selanjutnya, memohon agar 

disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota segera 

menerbitkan SK Pejabat Pengelola Satker pada saat terjadi 

mutasi jabatan; 

5. Untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang, 

kepada seluruh pelaksana kegiatan dan pejabat pengadaan 

agar dapat membaca aturan yang berlaku, dan melaksanakan 

kegiatan sesuai jadwal pada ROK.  Disamping itu,  perlu 

dilakukan pencermatan POK di awal tahun, serta menghindari 

kesalahan pada perencanaan yang dapat menyebabkan revisi 

sehingga memperlambat pelaksanaan kegiatan; 

6. Optimalisasi kapasitas petugas perencana baik di pusat 

maupun daerah, sehingga revisi dan atau ralat DIPA maupun 

POK dapat diminimalisir; 

7. Peningkatan kompetensi petugas pelaporan, monitoring dan 

evaluasi serta petugas SAI baik di provinsi maupun 

kabupaten/kota dalam upaya memperbaiki tingkat pelayanan 

dan kinerja pelaporan realisasi keuangan maupun fisik 

kegiatan; 

8. Efisiensi dan harmonisasi cara kerja kesatkeran dan membuat 

skala prioritas kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan 

dukungan penganggaran yang memadai. Selain itu juga 

berusaha terus melakukan perbaikan pengelolaan manajemen 

kesatkeran utamanya pola koordinasi dan optimalisasi SDM  

pengelola kegiatan; 

9. Melakukan upaya-upaya perbaikan atas saran masukan 

pengawas fungsional.  Utamanya dalam perbaikan berbagai 

dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas hasil kegiatan 

antara lain melalui optimalisasi Tim SPI dan kegiatan 

pengendalian internal  pada Satker lingkup Ditjen Hortikultura. 
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Permasalahan terkait Teknis Budidaya: 

1. Sistem budidaya masih dilakukan secara 

konvensional/tradisional, dimana sangat  tergantung pada 

musim, sehingga ketersediaan produk tidak merata sepanjang 

tahun, khususnya pada bulan-bulan di luar musim sehingga 

terjadi defisit produk; 

2. Fasilitasi bantuan untuk pengembangan kawasan yang 

menggunakan sistem lelang capaian realisasi fisik masih 

terkendala beberapa hal misalnya menunggu waktu musim 

tanam yang tepat, kendala benih yang harus mendatangkan 

dari luar pulau serta masalah teknis lainnya; 

3. Kegagalan pencapaian target produksi pada beberapa 

komoditas hortikultura antara lain disebabkan adanya dampak 

perubahan iklim yang terjadi sepanjang tahun 2016, antara lain 

bencana banjir, kekeringan, dan serangan hama penyakit di 

sentra produksi hortikultura yang menurunkan hasil produksi 

bahkan puso pada pertanaman. Selain itu, kurangnya 

pemahaman tentang GAP/SOP menyebabkan kesadaran untuk 

melakukan pemeliharaan tanaman secara intensif dan 

melakukan registrasi kebun/lahan usaha masih sangat rendah. 

Selanjutnya, pada komoditas buah terjadi penurunan tingkat 

produksi pada sentra produksi yang disebabkan umur tanaman 

yang sudah tidak produktif; 

4. Skala usaha sempit dan lahan tersebar, sehingga menyulitkan 

dalam pengumpulan dan distribusi, sementara umur simpan 

produk hortikultura pendek karena sifatnya yang mudah rusak 

(perishable); 

5. Kemampuan adopsi teknologi budidaya terbaru, misalnya 

penggunaan benih bermutu, teknik budidaya di luar musim 

dengan screen house masih terbatas, baik dari sisi SDM 

pelakunya, biaya dan dukungan kebijakan pemerintah, 

sehingga belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan 

konsumen; 
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6. Penerapan GAP/SOP  budidaya belum optimal, sehingga 

tuntutan pasar/ konsumen terhadap produk yang bermutu,  

aman konsumsi dan diproduksi dengan cara yang ramah 

lingkungan belum sepenuhnya dapat dipenuhi; 

7. Pengembangan sistem perlindungan OPT hortikkultura masih 

belum sepenuhnya didukung oleh sarana laboratorium dan 

fasilitas klinik yang memadai, sehingga pengamanan produksi 

hortikultura dari serangan OPT belum tercapai secara 

maksimal; 

8. Penguatan sistem perbenihan hortikultura terutama dalam 

pembinaan dan penumbuhan penangkar benih hortikultura, 

pengawasan mutu  dan sertifikasi benih, serta penguatan 

kelembagaan dan fasilitasi pembinaan perbenihan belum 

optimal. Beberapa daerah juga masih tergantung pada 

pasokan benih; 

9. Kepedulian petani dan pelaku usaha hortikultura terhadap 

penanganan pascapanen masih rendah, sehingga penanganan 

pascapanen belum optimal yang menyebabkan mutu produk 

dan daya saing produk lemah. Hal ini dikarenakan insentif 

penanganan pascapanen yang masih kecil, belum terlihat 

marjin harga antar kualitas produk menyebabkan kurang 

cepatnya adopsi teknologi pascapanen oleh petani; 

10. Dukungan infrastruktur pascapanen yang ada masih sangat 

rendah, misalnya fasilitas gudang penyimpan (bangsal 

pascapanen atau cold storage), kondisi pasar yang sangat 

minim, serta dukungan fasilitas rantai dingin (cold chain) 

sepanjang rantai pasok yang belum memadai; 

11. Kapasitas kelompok tani atau lembaga pelaku usaha  masih 

terbatas/belum optimal. Sebagian  besar peran kelompok tani 

dan atau lembaga pelaku usaha masih terbatas pada sisi 

produksi dan belum berperan  dalam aspek lainnya seperti 

permodalan dan pemasaran. 
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Upaya Tindak Lanjut Terkait Permasalahan Teknis: 

1. Mengoptimalkan kerjasama dan peran serta Badan Litbang 

Pertanian untuk perakitan varietas unggul, perbaikan varietas 

unggul, penguatan sistem produksi benih sumber, serta 

percepatan diseminasi. Sedangkan dengan Instansi lainnya 

seperti Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk 

penyediaan sarana pengairan atau jaringan irigasi sederhana 

pada kebun dan lahan usaha hortikultura; 

2. Penerapan konsolidasi lahan usaha, penggunaan lahan 

marginal dan lahan terlantar untuk mengoptimalkan potensi 

sumber daya alam dalam rangka pengembangan produk 

hortikultura Indonesia;  

3. Pembinaan dan bimbingan dalam penerapan SOP (Standar 

Operasional Prosedur) yang berbasis GAP (Good Agricultural 

Practices) dan terintegrasi dengan pasar dan industri, serta 

transfer teknologi  terbarukan dalam usaha tani hortikultura; 

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM POPT dan 

sarana/laboratorium pengamatan OPT dalam rangka 

mengoptimalkan gerakan pengendalian, pengamatan terhadap 

dampak perubahan iklim, dan peningkatan pengembangan 

agens hayati di lokasi pengembangan hortikultura; 

5. Meningkatkan pembinaan terhadap penangkar benih 

hortikultura dan pemantapan sistem perbenihan khususnya 

dalam optimalisasi BBH dan BPSB-TPH. Selain itu, perlu 

penguatan sistem perbenihan antara lain meliputi; 

pemberdayaan kelembagaan perbenihan, perbaikan sistem 

informasi untuk mengatasi kebutuhan benih hortikultura, 

fasilitasi akses permodalan untuk pengembangan sistem 

perbenihan, dan penumbuhan penangkar benih di sentra-

sentra produksi.; 

6. Perbaikan teknologi pascapanen dan pengolahan mulai dari 

bantuan fasilitasi bangsal pascapanen, sarana prasarana 

pascapanen dan pengolahan, penerapan jaminan mutu 
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hortikultura, cold storage hortikultura serta pembinaan 

peningkatan nilai tambah dan daya saing produk;  

7. Penguatan kelembagaan usaha tani dalam aspek produksi, 

aspek pemasaran hasil dan pendanaan usaha tani; 

 

3.8 Akuntabilitas Keuangan 

Analisis pencapaian kinerja keuangan dilakukan untuk melihat 

sejauh mana pencapaian sasaran strategis yang telah tergambar 

dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dicapai dengan sumber 

keuangan yang ada. Pagu awal sesuai PK sebesar 

Rp1.240.515.926.000,- dan selanjutnya menjadi 

Rp1.147.915.366.000,- karena adanya refokusing sebesar 

Rp92.600.560.000,- Selanjutnya per bulan Agustus 2016, anggaran 

menjadi Rp1.050.297.366.000,- dikarenakan adanya penghematan 

anggaran atau self blocking sebesar Rp97.618.000.000,-. 

Realisasi keuangan berdasarkan laporan pemantauan keuangan 

online monitoring span per tanggal  20 Januari 2017 menurut jenis 

kewenangan adalah sebesar Rp954.261.468.772,- atau 90,86%, 

secara rinci dapat dilihat pada Tabel 13 Capaian ini belum optimal 

dikarenakan masih adanya outstanding kontrak yang belum selesai 

sebesar Rp1.817.050.751,-.   

Tabel 13.  Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah 
Tahun 2016 Menurut Kewenangan Instansi  

No Kegiatan 
Pagu           

 (Rp 000) 

Realisasi*) 

(Rp.000) (%) 

1. Pusat 153.568.043 137.102.866 89,28 

2. Daerah    

 Dekonsentrasi  135.892.289 121.218.353 89,20 

 
Tugas 
Pembantuan  

760.837.034 695.940.250 91,47 

TOTAL 1.050.297.366 954.261.469 90,86 

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura, per tanggal 20 Januari 2017  
diolah berdasarkan laporan online monitoring span (http://spanint.kemenkeu.go.id) 
 

http://spanint.kemenkeu.go.id/
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Adapun realisasi Tahun 2016 berdasarkan jenis belanja dan 
kegiatan utama dan dapat dilihat pada Tabel 14 dan 15 berikut: 

 
Tabel 14.  Realisasi Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal 

Hortikultura  Menurut Jenis Belanja TA.2016 

Jenis Belanja 
Pagu 

(Rp.000) 
Realisasi 
(Rp.000) 

% 

Belanja Pegawai 26.158.169 24.415.724 93,34 

Belanja Barang 1.019.833.246 925.463.486 90,78 

Belanja Modal 4.305.951 4.382.258 93,31 

Total 1.050.297.366 954.261.468 90,86 
Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura, per tanggal 20 Januari 2017 

                      (diolah berdasarkan laporan online monitoring span (http://spanint.kemenkeu.go.id) 

 
 

Tabel 15.  Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah  
Tahun 2016 Menurut Kegiatan Utama 

No Kegiatan 
Pagu            

(Rp 000) 

Realisasi*) 

(Rp.000) (%) 

1. Peningkatan Produksi Sayuran 
dan Tanaman Obat 

632.973.489 589.205.782 93,09 

2. Pengembangan Sistem 
Perbenihan Hortikultura 

66.686.528 58.273.732 87,38 

3. Pengembangan Sistem 
Perlindungan Hortikultura 

19.876.207 18.409.772 92,62 

4. Dukungan  Manajemen dan 
Teknis lannya pada Ditjen 
Hortikultura 

156.746.494 140.661.895 89,74 

5. Peningkatan Produksi Buah dan 
Florikultura 

125.511.248 107.137.911 85,36 

6. Pengolahan dan Pemasaran 
Hasil Hortikultura 

48.503.400 40.572.376 83,65 

TOTAL 1.050.297.366 954.261.468 90,86 

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura, per tanggal 20 Januari 2017 
                      (diolah berdasarkan laporan online monitoring span (http://spanint.kemenkeu.go.id) 

 

Berdasarkan proporsi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 

2016, dapat dilihat pada Gambar 38 terlihat bahwa sebagian besar  

anggaran dialokasikan untuk Peningkatan Produksi Sayuran dan 

Tanaman Obat yaitu sebanyak 60%, sedangkan porsi terkecil yaitu 2% 

dialokasikan untuk Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura. 



Laporan Kinerja  Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016 

 

137 

 

 

 

 
 

 

Adapun, penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura per 

triwulanan disajikan pada Tabel 16 dan Gambar 39. 

Tabel 16.  Serapan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura 
Tahun 2016 per Triwulanan 

Triwulan Pagu (Rp.000) 
Realisasi  Target 

(Rp.000) % (Rp.000) % 

TW I 1.147.915.366 11.094.689 0,89 286.978.841 25 

  TW II 1.147.915.366 315.105.293 25,40 573.957.683 50 

TW III   1.050.297.366 626.374.002 59,64 787.723.024 75 

TW IV   1.050.297.366 954.261.468 90,86   1.050.297.366 100 

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura 
Keterangan: Realisasi Tahun 2016 per tanggal 20 Januari 2017 
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Gambar 38.  Proporsi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura 
menurut Kegiatan Utama Tahun 2016  
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Dari Gambar diatas menunjukkan bahwa kemampuan penyerapan 

anggaran mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan target 

yang disebabkan oleh: 

1. Terdapat berbagai permasalahan manajemen dan pengelolaan 

kesatkeran misalnya di beberapa daerah terjadi pergantian 

pengelola kesatkeran KPA/PPK/bendahara/ULP sehingga 

berbagai kegiatan yang sudah di proses kemudian diralat; 

2. Adanya satker yang terlambat melaksanakan kegiatan 

disebabkan tidak ditetapkan pejabat KPA (Provinsi Kalimantan 

Utara); 

3. Terdapat beberapa satker mengalami keterlambatan dalam 

proses lelang antara lain disebabkan adanya sanggahan, audit 

investigasi, dan lelang ulang antara lain pada Satker Kab. Kediri, 

Kab. Bima, Kab. Kampar, Kab. Temanggung, Kab. Banyuasin, 

Kab. Brebes, Kab. Cianjur, Kab. Tuban, Kab. Mamuju, Kab. 

Demak, Prov. Babel, Prov. Sumsel, Prov. Jambi, Prov. Jateng, 

Prov. Riau, Prov. Sumbar; 
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Gambar 39. Serapan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura 
Tahun 2016 per-triwulanan. 
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4. Tidak sesuainya capaian realisasi dengan target disebabkan; a) 

efisiensi anggaran atau sisa kontrak yang disebabkan karena 

terjadinya harga penawaran yang lebih rendah dari harga di 

POK  serta tidak terserapnya perjalanan menghadiri pertemuan 

di luar kota, uang lembur dan belanja pegawai transito, antara 

lain seperti yang terjadi  di (1) Kab. Temanggung terdapat sisa 

kontrak senilai Rp4,27 Milyar, (2) Kab. Lombok Timur terdapat 

sisa lelang senilai Rp1,3 Milyar, (3) Provinsi Nusa Tenggara 

Barat terdapat sisa belanja kegiatan senilai Rp1,004 Milyar, dan 

(4) Kab. Sumenep terdapat sisa kontrak senilai Rp705 juta; c) 

adanya beberapa Satker yang tidak mampu melaksanakan 

kegiatan karena beberapa kendala teknis antara lain; (1) Kab. 

Brebes tidak dapat melaksanakan kegiatan perbanyakan benih 

bawang merah dan pengadaan alsintan senilai Rp6,89 Milyar, 

(2) Prov. Sumatera Selatan tidak mampu melaksanakan 

kegiatan pengembangan nenas seluas 150 ha dengan sisa 

anggaran Rp3,8 Milyar, (3) Kab. Bima tidak dapat melaksanakan 

kegiatan desa organik berbasis sayuran dan terdapat efisiensi 

dari nilai kontrak dengan total sisa anggaran senilai Rp3,26 

Milyar, (5) Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat melaksanakan 

kegiatan perbanyakan benih bawang merah oleh BBH Prov. 

Sulsel dan sisa-sisa pelaksanaan kegiatan total senilai Rp758 

juta;  

5. Adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 

2016  tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja 

Kementerian/ Lembaga (K/L) dalam rangka Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-

P) Tahun Anggaran 2016, tertanggal 26 Agustus 2016, Presiden 

menginstruksikan 85 Kementerian/Lembaga (K/L) untuk 

melakukan langkah-langkah penghematan dalam rangka 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan 

Instruksi tersebut, Kementerian Pertanian terkena penghematan 

sebesar Rp3,923 triliun, dan Direktorat Jenderal Hortikultura 

mendapat alokasi penghematan sebesar Rp112 Milyar, namun 

hanya terealisasi shelf blocking sebesar Rp97,6 Milyar. Dalam 
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rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga Tahun 

Anggaran 2016, lebih lanjut Presiden menginstruksikan masing-

masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara 

mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, yang 

akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan 

melalui blokir mandiri (self blocking); 

6. Adanya beberapa kali proses revisi DIPA akibat adanya 

perubahan anggaran dan self blocking yang menyebabkan POK  

revisi baru terbit bulan Februari (SP DIPA-

018.04.01.625875/2016 tanggal  25 Februari 2016), serta revisi 

terkait relokasi dana APBN-P tahun 2016 antar Satker-Satker 

lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura diterbitkan bulan Maret 

(SP DIPA-018.04.01.625875/2016 tanggal 22 Maret 2016), 

selanjutnya  revisi terkait penghematan anggaran atau shelf 

blocking bulan Mei (SP DIPA-018.04.01.625875/2016 tanggal 20 

Mei 2016), revisi ke-empat di bulan Juni (SP DIPA-

018.04.01.625875/2016 tanggal 9 Juni 2016), revisi ke-lima 

bulan Juli (SP DIPA-018.04.01.625875/2016 tanggal 25 Juli 

2016), selanjutnya revisi ke-enam di bulan September (SP DIPA-

018.04.01.625875/2016 tanggal 30 September 2016), revisi ke-

tujuh di bulan Oktober (SP DIPA-018.04.01.625875/2016 tanggal 

19 Oktober 2016),dan terkahir revisi ke-delapan di bulan 

November  (SP DIPA-018.04.01.625875/2016 tanggal 7 

November 2016). Proses revisi DIPA yangn dilakukan berulang 

kali ini menyebabkan  perubahan alokasi anggaran di beberapa 

satker yang berdampak pada keterlambatan kegiatan/proses  

lelang; 

7. Terdapat beberapa SKPD yang mempunyai pagu hortikultura 

cukup besar tetapi kekurangan SDM dalam pelaksanaan 

kegiatannya. SDM yang ada lebih memprioritaskan kegiatan 

yang didanai APBD, atau komoditas/kegiatan dengan dana yang 

lebih besar dibandingkan dengan pagu pengembangan 

hortikultura; 
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8. Masih adanya pengelola Satker dan atau pelaksana kegiatan 

yang belum mencermati POK, Pedoman Umum, Petunjuk Teknis 

dan Juklak secara cermat. Sehingga masih terdapat kegiatan 

yang tidak mengacu pada aturan dan atau ketentuan yang 

berlaku; 

9. Seringnya terjadi alih tugas atau mutasi SDM di lingkup SKPD. 

sehingga menghambat penyelesaian kegiatan. Hal ini terjadi 

pada petugas pelaporan baik SIMAK BMN, SAI maupun RSPH 

mengakibatkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan tidak 

terlaporkan secara baik dan sistematis; 

Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Hortikultura dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan 

hortikutura Tahun 2016 antara lain sebagai berikut: 

1. Penugasan eselon II, III, dan IV untuk monitoring serapan 

anggaran sesuai dengan SK Dirjen Hortikultura  Nomor  

211/Kpts/HK.320/4/2016 tentang pembentukan tim monitoring dan 

evaluasi untuk melakukan pendampingan baik secara teknis 

maupun manajerial, serta penugasan tim pengawalan upaya 

khusus cabai dan bawang merah sesuai SK Dirjen Hortikultura 

Nomor 2052/Kpts/HK.320/D/11/2016; 

2. Mengirim surat kepada seluruh satker agar segera melakukan 

percepatan anggaran,memberikan peringatan kepada satker yang 

mempunyai realisasi rendah dengan tidak memberikan alokasi 

anggaran di Tahun 2017; 

3. Pengukuran kinerja saat ini masih berdasarkan serapan, dan 

capaian output kegiatan. Oleh karena itu diharapkan pada seluruh 

Satker agar memaksimalkan dan mempercepat pelaksanaan 

kegiatan pada masing-masing kegiatan; 

4. Kepada seluruh pelaksana kegiatan  agar dapat melakukan 

pendekatan dengan pihak ULP di masing-masing daerah dalam 

rangka  mempercepat proses pengadaan; 

5. Agar Gubernur/Bupati/Walikota segera menerbitkan SK Pejabat 

Pengelola Satker pada saat terjadi mutasi jabatan; 
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Dalam rangka memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura 

kedepan, berikut adalah beberapa hal yang harus menjadi 

penekanan tindaklanjut ke depan atas permasalahan penyerapan 

anggaran ini; 

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara optimal.  

Sesuai PP 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa SPI adalah 

proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Diharapkan kegiatan 

di Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan SPI;    

2. Efisiensi dan harmonisasi cara kerja kesatkeran dan membuat 

skala prioritas kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan dukungan 

penganggaran yang memadai. Selain itu juga berusaha terus 

melakukan perbaikan pengelolaan manajemen kesatkeran 

utamanya pola koordinasi dan optimalisasi SDM  pengelola 

kegiatan.  

3. Mematuhi anjuran dan arahan Menteri Pertanian sesuai dengan 

target-target serapan triwulanan sehingga fokus kegiatan dapat 

lebih terarah utamanya dalam kaitannya dengan serapan dan 

realisasi kegiatan; 

4. Untuk pelaksanaan tahun 2017, identifikasi CP/CL dilakukan 

sebelumnya pada akhir tahun 2015, sehingga jadwal tanam 

dapat dilaksanakan di musim hujan pada bulan Januari-Maret. 

Hal ini untuk menghindari keterlambatan jadwal tanam seperti 

yang terjadi pada tahun-tahun sebelumya yaitu menunggu 

tanam di bulan November-Desember; 

5. Pengadaan barang dan jasa yang bersifat lelang agar 

melakukan persiapan lelang di akhir tahun 2016, sehingga pada 

awal tahun 2017 sudah dapat ditetapkan pemenang lelang dan 
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barang dapat didistribusikan kepada kelompok  tani yang akan 

melakukan tanam di bulan Januari-Maret 2017; 

6. Pengkaderan dan harmonisasi SDM harus tetap berjalan 

sehingga pada saatnya pengalih tugasan tidak terhambat. 
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BAB IV 
P E N U T U P 

 

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016 ini 

merupakan perwujudan penerapan akuntabilitas kinerja instansi sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban segenap pimpinan Direktorat Jenderal 

Hortikultura selaku penerima mandat Negara dalam melaksanakan 

pembangunan di sub sektor Hortikultura pada Tahun 2016. Upaya 

keras telah dilakukan melalui sinergi dengan seluruh pemangku 

kepentingan untuk mewujudkan tercapainya sasaran dan target kinerja 

hortikultura. 

Berdasarkan pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 

2016, dari 16 (enam belas) indikator kinerja utama menghasilkan 

kinerja 8 (delapan) indikator dengan capaian kategori Sangat 

Berhasil (capaian melebihi 100%) meliputi Koefisien Variasi Produksi 

untuk Cabai Besar dan  Bawang Merah, Produksi Cabai Rawit, Bawang 

Merah, Manggis, Buah lainnya, Tanaman Obat dan Florikultura. 

Sedangkan, delapan indikator lainnya dengan kategori Berhasil yaitu 

Koefisien Produksi Cabai Rawit, serta Produksi Cabai Besar, Mangga, 

Nenas, Salak, Kentang, Jeruk dan Sayuran lainnya. 

Adapun, capaian kinerja sasaran strategis Stabilnya Produksi Cabai 

dan Bawang Merah yang masuk dalam kategori Sangat Berhasil atau 

mampu mencapai/melebihi target adalah indikator  kinerja produksi 

cabai rawit (103,21%), koefisien variasi  produksi bawang merah (101, 

06%),  Koefisien variasi produksi  cabai besar (101,01%) dan produksi 

bawang merah (100,20%). Sedangkan, indikator kinerja yang belum 

tercapai sesuai harapan adalah koefisien produksi cabai rawit (91,46%) 

dan produksi cabai besar (94,86%). 

Disamping itu, untuk target kinerja sasaran strategis Berkembangnya 

Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya saing juga belum sepenuhnya 
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tercapai sesuai harapan. Indikator kinerja yang tercapai atau sangat 

berhasil adalah produksi manggis dengan realiasi sebesar 190,16%, 

produksi tanaman obat 121,15%, produksi buah lainnya 104,53%, dan 

produksi florikultura 100,86%. Sedangkan indikator produksi yang 

belum dapat memenuhi target yang ditetapkan adalah produksi jeruk 

(95,82%), produksi nenas (95,50%), produksi sayuran lainnya 

(94,44%), produksi kentang (91,79%), produksi mangga (86,52%) dan 

produksi salak (86,43%). 

Faktor utama penyebab tidak tercapainya target produksi buah adalah 

dampak perubahan iklim yang tidak menentu dengan frekuensi curah 

hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan proses pembungaan 

terhambat dan rontok sebelum menjadi buah.  Selain itu adanya 

serangan OPT yang menyerang pertanaman, serta menurunnya 

produktivitas buah pada sebagian besar sentra produksi yang 

disebabkan umur tanaman yang berproduksi rata-rata sudah di atas 15-

20 tahun. Oleh karena itu, pengembangan kawasan dengan tanaman 

yang baru sangat diperlukan.   

Alokasi anggaran yang diterima oleh Direktorat Jenderal Hortikultura 

pada dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016  

adalah sebesar Rp1.050.297.366.000,-, sampai dengan 20 Januari 

2017 terealisasi sebesar Rp954.261.468.772,- atau 90,86%. 

Secara umum keberhasilan pencapaian produksi hortikultura 

disebabkan oleh adanya dukungan yang telah dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Hortikultura, yaitu; 1) pengembangan dan penumbuhan 

kawasan pada sentra produksi dengan penekanan pada 

pengembangan berbasis kelompok tani di pulau Jawa dan Indonesia 

Timur, 2) Pengembangan perbenihan dengan kemandirian benih, 3) 

Pengelolaan sistem produksi merata sepanjang tahun, melalui produksi 

di luar musim  (off season) di sentra utama yang didukung oleh 

teknologi pengairan dan budidaya off season, serta pengaturan pola 

produksi khususnya untuk komoditas enaka cabai dan bawang merah,  

4) Penerapan sistem jaminan mutu pada proses produksi, 5) 

Peningkatan usaha penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan 

pemasaran produk, melalui fasilitasi bantuan sarana pasca panen dan 

pengolahan hasil (bangsal pascapanen, cold storage, alat pengolahan 
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hasil skala home industry), fasilitasi kemiraan dan jaringan usaha, 6) 

Peningkatan kapabilitas SDM, melalui optimalisasi dan sinkronisasi 

kegiatan penyuluhan dan  kelembagaan tani 

(asosiasi/gapoktan/koperasi tani), 7) Sinergisme dengan Badan Litbang 

pertanian untuk penelitian dan pengembangan varietas unggul serta  

teknologi terbarukan dalam pengembangan hortikultura dan dengan 

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk penyediaan dan 

perbaikan jaringan irigasi tersier di lahan usaha ataupun kebun 

hortikultura, 8) Penerapan jaminan mutu hortikultura dalam rangka 

meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk hortikultura. 

Keberhasilan atas pencapaian target kinerja pada Direktorat Jenderal 

Hortikultura merupakan hasil komitemen dan kerja keras dari pimpinan 

dan seluruh karyawan Direktorat Jenderal Hortikultura untuk 

mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan target yang telah 

direncanakan.  Akan tetapi kerja keras dan belajar dari kekurangan 

merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk menghasilkan 

perbaikan ke depan. Tidak lupa keberhasilan pembangunan hortikultura 

sebagaimana halnya subsektor lainnya dalam sektor pertanian banyak 

ditentukan oleh peran pemangku kepentingan pembangunan 

hortikultura, baik di pusat maupun daerah diluar Direktorat Jenderal 

Hortikultura meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, 

Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan 

Petani.  

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, pembangunan 

hortikultura masih menghadapi beberapa permasalahan. Terkait 

dengan upaya peningkatan produksi hortikultura  utama (aneka cabai, 

bawang merah, manga, nenas, manggis, salak, jeruk dan kentang), 

secara umum permasalahan tersebut, antara lain; 1) Sentra produksi 

masih terfokus pada daerah tertentu, 2) skala usaha sempmit dan lahan 

terpencar, 3) penambahan luas tanam sangat kecil, 4) risiko tinggi 

terhadap hama dan penyakit tanaman, 5) penyediaan dan penggunaan 

benih/bibit berkualitas masih terbatas, 6) ketidakpastian harga, 7) makin 

kurangnya tenaga kerja petani, dan 8) belum optimalnya peran 

kelembagaan petani. 
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Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, untuk tahun 2017 

Direktorat Jenderal Hortikultura  telah mulai melakukan berbagai upaya 

perbaikan guna meningkatkan kinerja pembangunan hortikultura ke 

depan, seperti: pemanfaatan dan perluasan areal tanam baik di lahan 

kering maupun di lahan milik subsektor/instansi lain 

(perkebunan/perhutani/ subsektor lain); optimalisasi tumpang sari; 

meningkatkan kegiatan penelitian menghasilkan varietas unggul tahan 

hama dan penyakit; penataan pola tanam; meningkatkan penggunaan 

benih/bibit unggul bersertifikat; mendorong peningkatan peran 

kelembagaan petani; meningkatkan pengetahuan dan kapasitas petani; 

meningkatkan peran penyuluh; meningkatkan koordinasi dengan 

Kementerian Perdagangan terkait pembatasan importasi komoditas 

hortikultura.. Rincian rencana aksi yang akan dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Hortikultura pada tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 10. 

Disamping itu, dalam rangka perbaikan pencapaian kinerja Direktorat 

Jenderal Hortikultura kedepan, maka akan dilakukan beberapa upaya 

tindaklanjut antara lain; 1) Penerapan SPI secara optimal, 2) 

Pencermatan pedoman, juklak dan POK agar kegiatan berjalan sesuai 

dengan rencana, 3) Penyempurnaan dokumen-dokumen perencanaan, 

sekaligus pengawalan dan pembinaan pelaksanaan pengembangan 

kawasan untuk pencapaian target output fisik di lapangan, 4) 

Pelaksanaan identifikasi CP/CL di tahun sebelumnya, agar proses 

lelang dan kontrak dapat dilakukan di awal tahun, sehingga  

pelaksanaan kegiatan tanam juga dapat dilakukan pada musim tanam 

di awal tahun,  5) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola 

kegiatan sub sektor hortikultura di pusat dan daerah, 6) Koordinasi 

secara intensif antara pelaksana kegiatan di pusat dan daerah, 7) 

Pengembangan urban farming, 8) mewujudkan mandiri benih bawang 

merah melalui peningkatan kapasitas balai benih, kebijakan harga jual 

benih murah untuk benih yang diproduksi oleh dana APBN, serta 

alokasi 10-20% luas kawasan untuk pengembangan produksi benih, 9) 

Penyediaan teknologi pengendalian OPT, dan gerakan pengendalian 

OPT, 10) peningkatan daya saing dan nilai tambah hortikultura melalui 

fasilitasi sarana prasarana pascapanen, pengolahan, serta penerapan  

sistem jaminan mutu. 
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Oleh karenanya kerjasama yang harmonis, sinergis, dan terintegrasi 

selalu diharapkan agar pembangunan hortikultura yang dilakukan oleh 

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal 

Hortikultura, serta instansi pemerintah lain dapat sejalan dengan peran 

swasta dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan harapan, hasil 

outcome pembangunan hortikultura ini dapat memberikan kontribusi 

yang positif pada peningkatan produksi hortikultura, pembangunan 

ekonomi nasional serta memperbaiki kesejahteraan petani hortikultura 

pada khususnya. Selain itu, segala macam saran, kritik dan masukan 

yang konstruktif untuk perbaikan program dan kegiatan Direktorat 

Jenderal Hortikultura ke depan sangat kami hargai.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1 

 
Struktur Organisasi 

Direktorat Jenderal Hortikultura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 1. 

 

 

 

 

 

 

 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

Ir. Yasid Taufik, MM 

 

Direktur Buah dan 
Florikultura 

Dr. Ir. Sarwo Edhi 

DIREKTUR JENDERAL 

Dr.Ir. Spudnik Sujono, K, MM 

 

 

 

 

Direktur Sayuran 
dan Tanaman Obat 

Ir. Yanuardi, MM 

 

Direktur Perlindungan 
Hortikultura 

Ir. Liliek Srie Utami, M.Sc 

Direktur Perbenihan 
Hortikultura 

Ir. Sri Wijayanti Yusuf,  

M.Agr.Sc 

Direktur  Pengolahan 
dan Pemasaran 

Hortikultura 

Ir. Sukarman 

STRUKTUR ORGANISASI 

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA 



 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. 

Komposisi Pegawai  
Direktorat Jenderal Hortikultura  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NO GOL/RUANG S3 S2 S1 D4 SM D3 D2 D1 SLTA SLTP SD JUMLAH 

1 IV/e 1                     1 

2 IV/d   2                   2 

3 IV/c   2                   2 

4 IV/b 1 16 4                 21 

5 IV/a 2 26 5                 33 

6 III/d   25 39           1     65 

7 III/c 1 15 23     3           42 

8 III/b   2 74           34     110 

9 III/a     20     2     12     34 

10 II/d           2     22     24 

KOMPOSISI PEGAWAI  DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2016 

 

MENURUT GOLONGAN RUANG DAN PENDIDIKAN AKHIR 

LAMPIRAN 2. 



NO GOL/RUANG S3 S2 S1 D4 SM D3 D2 D1 SLTA SLTP SD JUMLAH 

11 II/c           3     10 2   15 

12 II/b                 12 4 1 17 

13 II/a                 1 2 5 8 

14 I/d                   1 3 4 

15 I/c                       0 

16 I/b                       0 

17 I/a                       0 

JUMLAH 5 88 165 0 0 10 0 0 92 9 9 378 

 

TMT 1 Desember pegawai Ditjen Hortikultura ada 378 orang  

TMT 31 Desember pegawai Ditjen Hortikultura ada 378 orang                       

 



 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3. 

SKP Eselon I dan Eselon II lingkup 
Direktorat Jenderal Hortikultura 
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Lampiran 4. 

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 
Direktorat jenderal Hortikultura Tahun 

2016 
 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 
Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 

2016 
 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

 

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

maka Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura selaku unit 

organisasi Pemerintah harus menyusun Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT). 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal 

Hortikultura Tahun 2016 merupakan penjelasan mengenai 

rencana kinerja yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal 

Hortikultura di Tahun 2016. RKT Direktorat Jenderal Hortikultura 

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi 

unit Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mendukung 

pencapaian target dan sasaran strategis pada program dan 

kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016  yang 

diwujudkan dalam Indikator Kinerja Utama.  

Penyusunan RKT memfokuskan pada rencana kegiatan 

strategis Direktorat Jenderal Hortikultura dalam pengembangan 

hortikultura yang selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan 

bagi seluruh pelaksana kegiatan berdasarkan capaian tahun 

sebelumnya serta sebagai dasar dalam menyusun rancangan 

besaran pagu yang akan diusulkan.  Dengan disusunnya RKT 



2016 diharapkan dapat menjelaskan rencana pelaksanaan 

tugas dan fungsi serta kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura 

selama periode 1 (satu) tahun. 

 

Jakarta,       November 2015 

Direktur Jenderal, 

 

         Dr. Ir. Spudnik Sujono Kamino, MM 

  NIP. 19580206 198503 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Komoditas hortikultura mempunyai jenis dan varietas yang 

sangat beragam. Kementerian Pertanian telah menetapkan 

sebanyak 323 jenis komoditas hortikultura terdiri dari 60 jenis buah-

buahan, 80 jenis sayuran, 66 jenis biofarmaka (tanaman obat) dan 

117 jenis tanaman hias (florikultura) dan diperkirakan jenis 

komoditas hortikultura ini akan bertambah banyak di masa 

mendatang. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 90 jenis komoditas 

hortikultura yang terdata dalam statistik pertanian. Usaha 

hortikultura ini telah menjadi sumber pendapatan dan penghidupan 

petani dan pelaku usaha yang memberikan kontribusi positif 

terhadap indikator ekonomi makro. PDB sub sektor hortikultura 

pada tahun 2012 mencapai 103,8 trilyun rupiah dan diproyeksikan 

mengalami peningkatan menjadi 120 trilyun rupiah pada tahun 

2014. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sektor hortikultura pada 

tahun 2012 mencapai 109,34 dan diproyeksikan akan meningkat 

menjadi 110,06 di tahun 2014. 

 

Secara umum tantangan pengembangan hortikultura 

kedepan dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2015-2019 diantaranya: 

(1) Semakin ketatnya daya saing produk hortikultura (2) 

menyediaan lahan baru untuk pengembangan hortikultura (3) 

pengelolaan rantai dingin yang efisien dan efektif dari lahan 

produksi ke pusat-pusat pemasaran (4) Penurunan ketersediaan 

sumber daya dan akses modal investasi (5) krisis global financial 

yang menyebabkan permintaan menurun dan lain sebagainya. 

Beberapa permasalahan pengembangan hortikultura di 

Indonesia, diantaranya rendahnya produksi; produktivitas dan mutu 

produk hortikultura; sumberdaya manusia  yang kurang mampu 

atau trampil baik aspek manajerial maupun aspek teknis; payung 



hukum yang belum sepenuhnya menjadi acuan dalam program dan 

kegiatan hortikultura; kelembagaan hortikultura yang masih lemah; 

masih belum optimalnya penerapan teknologi pengembangan 

hortikultura. Hal ini menyebabkan produk hortikultura nasional 

kurang  berdaya saing baik untuk pasar domestik maupun ekspor. 

Oleh karena itu untuk mengatasi masalah dan meningkatkan 

kontribusi sub sektor hortikultura ke depan diperlukan dukungan 

semua pihak secara terintegrasi dan bersinergi sesuai tugas dan 

fungsinya. Selain itu yang tidak kalah penting, adalah  pengaturan 

penyelenggaraan sistem pembangunan hortikultura yang menuntut 

kejelasan kewajiban dan kewenangan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dan 

masyarakat. 

Pengembangan Hortikultura Tahun 2016 semakin ditegaskan 

bahwa  komoditas hortikultura akan menjadi isu strategis yang 

mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pelaku usaha yang 

berpengaruh terhadap inflasi dan kontribusinya terhadap 

pertumbuhan perekonomian nasional antara lain : bawang merah 

dan aneka cabai  sehingga pelaksanaan kegiatan usaha 

pencapaian target akan diprioritaskan pada komoditas ini. 

  

1.2. Maksud dan Tujuan 

 Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016 adalah memberi 

pedoman dan petunjuk bagi pelaksanaan progam dan kegiatan 

sehingga capaian kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan 

target dan sasaran.  

 

1.3. Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT Direktorat Jenderal 

Hortikultura, Kementerian Pertanian tahun 2014 adalah 
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tersusunnya RKT Ditjen Hortikultura sebagai arahan 

pelaksanaan kegiatan di lingkup Ditjen Hortikultura dalam 

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi 

teknis di bidang hortikultura. 

 

1.4. Dasar Hukum 

 Dasar hukum penyusunan RKT Sekretariat Direktorat 

Jenderal Hortikultura adalah: 

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang 

Hortikultura 

2) Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang  Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

3) Peraturan Menteri Pertanian No 43 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 

4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah  

5) Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. 

6) Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian 

Pertanian 2015-2019  

7) Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, 

Kementerian Pertanian 2015-2019. 
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II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 

 

 

2.1. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Hortikultura 

  Visi Pembangunan Hortikultura 2015 – 2019 adalah: 

“Terwujudanya Industri Hortikultura Ramah 
Lingkungan yang Kuat dan Mandiri untuk 

Kesejahteraan Petani” 

 

Misi Direktorat Jenderal Hortikultura 2015 – 2019 adalah : 

1) Melakukan percepatan pengembangan kawasan 

hortikultura yang ramah lingkungan 

2) Menguatkan Sistem dan Industri Perbenihan Hortikultura 

3) Menguatkan Sistem Perlindungan Hortikultura, serta  

mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim 

4) Mengembangkan pelaku usaha dan kelembagaan 

hortikultura yang profesional 

5) Menerapkan tata kelola pengembangan hortikultura yang 

bersih, dan transparan dan profesional. 

6) Mendukung pengembangan bio–industri hortikultura 

berkelanjutan 

7) Mendorong kerjasama dan kemitraan usaha serta 

perdagangan komoditas hortikultura yang transparan, 

jujur dan berkeadilan 

8) Meningkatkan penerapan teknik budidaya dan pasca 

panen yang baik dengan pendekatan ramah lingkungan 

9) Meningkatkan nilai tambah daya saing ekspor dan 

substitusi impor produk hortikultura 
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2.2. Tujuan dan Target 

Tujuan Pembangunan Hortikultura 2015 – 2019 adalah: 

1) Meningkatkan produksi hortikultura yang aman konsumsi, 

bermutu dan diproduksi secara ramah lingkungan 

2) Meningkatkan produksi dan ketersediaan benih bermutu 

3) Menekan kehilangan hasil hortikultura akibat dari 

serangan OPT dan dampak perubahan lingkungan, serta 

kehilangan hasil pascapanen 

4) Meningkatkan ketersediaan produk hortikultura untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi, industri dan ekspor  

5) Mempertahankan mutu dan menekan kehilangan produk 

hortikultura  

Target outcome yang akan dicapai oleh Direktorat 

Jenderal Hortikultura  Kementerian Pertanian tahun 2015 

adalah meningkatnya produksi dan produktivitas hortikultura  

ramah lingkungan dengan indikator: 

 

 

 

 

1. Jumlah produksi cabai besar            1.209.455 ton  
2. Jumlah produksi cabai rawit               890.222 ton 
3. Jumlah produksi bawang merah            1.291.125 ton 
4. Jumlah produksi buah          18.357.100 ton 
5. Jumlah produksi sayuran lainnya          11.105.864 ton 
6. Jumlah produksi tanaman obat               585.056 ton 
7. Jumlah produksi florikultura        749.486.966 tgk 
8. Jumlah rata-rata kehilangan hasil 

pascapanen hortikultura                   16,70 % 
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2.3. Arah Kebijakan  

Kebijakan yang akan dilakukan dalam mencapai visi dan 

misi pembangunan hortikultura 2015-2019 fokus pada usaha 

pengembangan kawasan, pengembangan sistem perbenihan 

dan pengembangan sistem perlindungan, serta tata kelola 

manajemen. Adapun penjelasan mengenai arah kebijakan 

adalah sebagai berikut: 

1) Pengembangan Kawasan 

a) Peningkatan produksi hortikultura secara berkelanjutan 
melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi serta 
registrasi kebun/lahan usaha. 

b) Pemberdayaan kelembagaan petani/pelaku usaha 
menuju kemandirian usaha hortikultura 

c) Peningkatan ketersediaan produk melalui pengaturan 
pola produksi dan penanganan pasca panen 

2) Pengolahan dan pemasaran hortikultura 

a) Penerapan standar mutu dan penerapan sistem 
jaminan mutu 

b) Penggunaan teknologi dan input yang lebih efisien 

c) Fasilitasi kegiatan promosi produk hortikultura baik di 
dalam negeri maupun di pasar ekspor 

3) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura 

a) Penguatan kelembagaan perbenihan (BPSB, BBI/BBH, 
Laboratorium kultur jaringan, penangkar benih) 

b) Penumbuhan industri perbenihan dalam rangka 
penggandaan dan penyediaan/distribusi benih bermutu 

c) Fasilitasi regulasi perbenihan secara kondusif untuk 
kemandirian benih dalam negeri 

d) Penyediaan benih sumber untuk menghasilkan benih 
bermutu  
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e) Pemasyarakatan dan promosi penggunaan benih 
bermutu 

4) Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman 

Hortikultura 

a) Pengelolaan OPT melalui pendekatan konsep PHT 

b) Fasilitasi pelaksanaan perlindungan Tanaman 
Hortikultura 

c) Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan 
Perlindungan (BPTPH, Laboratorium PHP/Agens 
Hayati/Lab. Pestisida, Klinik PHT dan PPAH) 

d) Peningkatan Pengendalian OPT Ramah Lingkungan 

e) Fasilitasi regulasi perlindungan dalam rangka 
peningkatan mutu dan daya saing produk hortikultura  

f) Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana 
Alam  

5) Tata Kelola Manajemen  

a) Pengelolaan anggaran berbasis kinerja 

b) Peningkatan pengendalian internal 

c) Peningkatan pengelolaan data dan informasi 

d) Peningkatan pengelolaan aset  

e) Peningkatan aspek kehumasan  

f) Pengelolaan regulasi hortikultura  

g) Pengelolaan Sumberdaya hortikultura 
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III. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1. Program Pembangunan Hortikultura 

Sesuai pedoman Reformasi Perencanaan dan 

Penganggaran, Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai 

satu program yaitu: 

“Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk 

Hortikultura”  

 

3.2. Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura 

Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan 

cerminan dari tugas unit eselon II yang ada di Direktorat 

Jenderal. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah: 

1. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dengan 

output kegiatan meliputi: kawasan jeruk, kawasan buah 

lainnya, kawasan florikultura, GAP buah dan florikultura, 

registrasi kebun GAP tanaman buah, registrasi lahan 

usaha tanaman florikultura, fasilitasi sarana prasarana 

budidaya tanaman buah, fasilitasi sarana prasarana 

budidaya tanaman florikultura, desa organik berbasis 

tanaman buah/flori, pembinaan pengembangan 

tanaman buah dan florikultura. 

2. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat 

dengan output kegiatan meliputi: kawasan aneka cabai, 

kawasan bawang merah, kawasan sayuran lainnya, 

kawasan tanaman obat, registrasi lahan usaha GAP 

sayuran dan tanaman obat, GAP Cabai, GAP bawang 

merah, GAP sayuran dan tanaman obat, fasilitasi sarana 

prasarana budidaya sayuran dan tanaman obat, desa 
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organik berbasis sayuran/tanaman obat, pembinaan 

pengembangan tanaman sayuran dan tanaman obat, 

fasiloitasi kelompok penggerak pembangun hortikultura 

(sayuran dan tanama obat) di wilayah penyanggah. 

3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan 

output kegiatan meliputi: sarana prasarana pascapanen, 

bangsal pascapanen, sarana prasarana pengolahan, 

fasilitasi pemasaran hortikultura, fasilitasi penerapan 

jaminan mutu hortikultura, cold storage hortikultura, 

fasilitasi hortipark, pembinaan peningkatan nilai tambah 

dan daya saing hortikultura 

4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura dengan 

output kegiatan meliputi: produksi benih bawang merah, 

produksi benih kentang, produksi benih jeruk, produksi 

benih tanaman florikultura, produksi benih tanaman 

buah lainnya, produksi benih tanaman obat, fasilitasi 

penguatan kelembagaan, fasilitasi penangkar benih, 

sertifikasi dan pengawasan peredaran benih hortikultura. 

5. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura 

Ramah Lingkungan dengan output kegiatan meliputi: 

fasilitasi sarana prasarana lab dan klinik PHT, gerakan 

pengendalian OPT, rekomendasi dampak perubahan 

iklim; 

6. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen Dan Teknis 

Lainnya Pada Ditjen Hortikultura dengan kegiatan 

meliputi: dokumen perencanaan, hukum, kehumasan 

dan kepegawaian; leporan pelaksanaan kegiatan 

pengembangan hortikultura; perangkat pengolah data 

dan komunikasi; penataan dan fasilitas perkantoran; 

gedung/bangunan.  
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3.1. Rambu-rambu Kegiatan 

Adapun langkah operasional yang akan dilakukan untuk 

mempertajam pencapaian strategi pembangunan hortikultura 

2015 – 2019 dapat diurai sebagai berikut: 

1. Langkah Operasional  Pengembangan Kawasan 

a. Peningkatan produksi hortikultura secara 
berkelanjutan melalui intensifikasi maupun 
ekstensifikasi 

- Peningkatan luas tanam untuk memenuhi 
konsumsi, bahan baku industri dan ekspor 

- Pengembangan 5.500 ha/tahun khusus untuk 
mendukung  kawasan tanaman sayuran (cabai 
dan bawang merah) 

- Perbaikan infrastruktur kebun/lahan usaha 

- Pelaksanaan 600 Sekolah Lapang GAP khusus 
untuk mendukung cabai dan bawang merah 

- Penerapan GAP /penerapan sistem budidaya 
organik/ramah lingkungan, termasuk 
pengembangan 250 desa organik berbasis 
tanaman hortikultura dan registrasi kebun/lahan 
usaha. 

- Registrasi 5.000 lahan usaha/kebun 

- Penyediaan sarana prasarana budidaya 

- Koordinasi dan evaluasi pengaturan dan 
penetapan pola produksi 

- Penerapan teknologi inovatif  

b. Pemberdayaan kelembagaan petani/pelaku usaha 
menuju kemandirian usaha hortikultura 

- Penguatan kelompok/gapoktan/asosiasi 

- Peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha 
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- Penataan kelembagaan pelaku usaha dalam 
rantai pasok 

2. Langkah Operasional Peningkatan Nilai Tambah dan 

Daya Saing Produk Hortikultura 

a. Fasilitasi sistem distribusi penyimpanan dan rantai 
dingin 

b. Penyediaan dan pembinaan bangsal pascapanen  

c. Penyediaan sarana prasarana pascapanen 

d. Fasilitasi penerapan jaminan mutu 

e. Fasilitasi sarana prasarana pengolahan 

f. Fasilitasi pemasaran hortikultura 

 

3. Langkah Operasional Pengembangan Sistem dan 

Industri Perbenihan Hortikultura 

a. Penyediaan benih bermutu melalui: 

- Penyediaan benih sumber 

- Penataan Blok Fondasi (BF) dan Blok 
Penggandaan Mata Tempel (BPMT)  

b. Penguatan Kelembagaan  

- Penumbuhan dan pengembangan 
produsen/penangkar benih 

- Peningkatan kompetensi pengelola dan fasilitas 
BPSB, BBI, Laboratorium kultur jaringan, 
produsen benih 

c. Penyediaan sarana prasarana perbenihan di balai-
balai benih  pemerintah/masyarakat 

d. Pengawasan peredaran dan penggunaan benih 
bermutu 
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4. Langkah Operasional Pengembangan Sistem 

Perlindungan Tanaman 

a. Peningkatan Pengendalian OPT Ramah Lingkungan  

- Gerakan pengendalian OPT secara ramah 
lingkungan 

- Fasilitasi model penerapan pengendalian OPT 
yang ramah lingkungan 

- Pengamatan lapang terhadap serangan OPT dan 
DPI 

- pemasyarakatan sistem perlindungan tanaman 
hortikultura ramah lingkungan 

- Sistem peringatan dini 

b. Penguatan dan Pengembangan Laboratorium 
PHP/Agens Hayati/Lab. Pestisida 

- Sertifikasi/ akreditasi Lab PHP/ Lab agens hayati/ 
Lab pestisida 

- Peningkatan kompetensi POPT 

- Peningkatan teknologi pengendalian OPT ramah 
lingkungan melalui kaji terap 

- Pengusulan sertifikasi produk  

 

c. Penguatan dan Pengembangan Klinik PHT dan 
PPAH 

- Fasilitasi pemberdayaan klinik PHT-PPAH 

- Perbanyakan produk bahan pengendali OPT 

- Pemasyarakatan pemanfaatan bahan pengendali 
OPT 

d. Mitigasi Dampak Perubahan Iklim dan Penanganan 
Bencana Alam (Banjir dan Kekeringan) 

- Peramalan OPT  
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- Analisa Dampak Perubahan Iklim (DPI) 

5. Langkah Operasional Pengembangan Sistem 

Manajemen Penggelolaan Usaha Hortikultura 

a. Penguatan peran kapasitas lembaga pengelola 

- Penguatan peran dan fungsi organisasi pengelola 
hortikultura di level pusat hingga SKPD di provinsi 
dan kabupaten 

- Pelaksanaan reformasi kelembagaan secara 
tepat dan berkelanjutan  

- Peningkatan kompetensi dan akses pelaku usaha 
hortikultura terhadap sumber-sumber informasi 
pasar, perbankan, kelembagaan, teknologi serta 
aspek peningkatan daya saing usaha. 

b. Penguatan kapasitas sumberdaya aparatur 
pengelola 

- Peningkatan pengembangan sikap dan perilaku 
aparatur 

- Pembinaan etos kerja, moral dan disiplin pegawai 

- Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis 

- Perbaikan sistem kinerja, prosedur dan budaya 
kerja pegawai 

- Perbaikan sistem rekruitmen, penataan serta 
penempatan aparatur sesuai kompetensi dan 
analisa jabatan 

- Perbaikan sarana dan lingkungan kerja 

- Pengembangan rumpun jabatan fungsional 

c. Penerapan manajeman pembangunan berbasis 
Clean and Good Governance 

- Peningkatan kualitas perencanaan kinerja yang 
akuntabel 
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- Peningkatan nilai capaian audit kinerja birokrasi 
dan audit laporan keuangan 

- Pengurangan kerugian negara akibat 
penyimpangan pengelolaan APBN  

- Peningkatan kualitas penataan dan penggelolaan 
asset BHMN 

- Peningkatan pengawasan akuntabilitas 
pelaksanaan penggunaan APBN 

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik 

- Penyediaan dan perluasan sarana akses data 
dan informasi hortikultura 

- Percepatan penyelesaian proses perijinan yang 
melibatkan instansi hortikultura 

- Perbaikan kualitas perlengkapan dan dukungan 
kearsipan hortikultura 

- Peningkatan kemitraan dan kerjasama 
pelaksanaan pengembangan hortikultura di 
masyarakat. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikutura Tahun 

2016 merupakan suatu dokumen dari yang dipersyaratkan 

dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus 

akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan 

diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan 

rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka 

waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih 

mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. 

Dokumen ini memuat program dan kegiatan strategis yang 

dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran 

yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa 

output dan indikator program berupa outcome ditentukan dalam 

dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur 

capaian kinerjanya.  

Disamping itu, kemampuan menyusun rencana kinerja dan 

sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, 

kelompok sasaran, dan manfaat bagi kelompok sasaran.  Kunci 

keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada 

kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan 

pelaksanaan program kegiatan hortikultura melalui pemantapan 

sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, 
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penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar 

instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan 

aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan 

dengan baik. 

 

 

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN 

PERTANIAN 

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura 

Tahun Anggaran : 2016 

SASARAN 

STRATEGI

S 

INDIKATOR TARGET 

Terpenuhinya 

konsumsi 

cabai, bawang 

merah, jeruk 

dan aneka 

produk 

hortikultura 

lainnya dalam 

negeri dan 

ekspor 

1. Jumlah produksi cabai besar (ton) 1.132.750 

2. Jumlah produksi cabai rawit (ton) 821.580 

3. Jumlah produksi bawang merah (ton) 1.321.860 

4. Jumlah produksi buah (ton) 18.357.100 

5. Jumlah produksi sayuran lainnya (ton) 11.105.864 

6. Jumlah produksi tanaman obat (ton) 585.056 

7. Jumlah produksi florikultura (tangkai) 749.486.966 

8. Jumlah rata-rata kehilangan hasil 

pascapanen hortikultura (%) 

16,7 

 



 

 

 

 

 

 

Lampiran 6 

Dokumen PK Direktorat Jenderal 

Hortikultura Tahun 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lampiran 7. 

Dokumen PK Direktorat Jenderal 

Hortikultura (Refokusing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8. 

Dokumen PK Direktorat Jenderal 

Hortikultura (Revisi) 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 9. 

Rumus Penghitungan KV Cabai dan 

Bawang 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 9. Rumus Penghitungan Koefisien Variasi 

Produksi untuk Cabai Besar, Cabai Rawit dan Bawang 

Merah 

 

Rumus Koefisien Variasi Produksi adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Dimana: 

KV  = koefisien variasi 

S    = simpangan baku 

X    = rata- rata 

 

Adapun, Simpangan baku merupakan standar deviasi dari x1, 

x2,......s/d xn, dengan penghitungan mengikuti rumus sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Sedangkan, rata – rata merupakan rata – rata nilai produksi 

yang nilainya diperoleh dari: 

 

KV = S/X  x 100 % 

 

 



 

                   

 



Lampiran 10. Rencana Aksi Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja 

No Rekomendasi Perbaikan 
Waktu 

pelaksanaan 
Penanggung 

Jawab 
Anggaran yang 

Dibutuhkan  

I. Peningkatan Produksi Cabai 
Besar 

   

1.  Pengembangan Kawasan 
Cabai Besar 

12 bulan Direktorat 
Sayuran dan 
Tanaman Obat 

Rp.231.000.000.000,- 

2.  Gerakan Pengendalian 
OPT 

12 bulan Direktorat 
Perlindungan 
Hortikultura 

Rp.11.662.000.000,- 

3.  Pengaturan Pola Tanam 
Cabai 

12 Bulan  Direktorat 
Sayuran dan 
Tanaman Obat 

 

II. Peningkatan Produksi 
Mangga 

   

1. Pengembangan Kawasan 
Mangga 

12 bulan Direktorat Buah 
dan Florikultura 

Rp. 375.000.000,- 

III. Peningkatan Produksi Nenas    

1. Pengembangan Kawasan 
Nenas 

12 bulan Direktorat Buah 
dan Florikultura 

Rp. 19.000.000,- 

IV. Peningkatan Produksi Salak    

1. Pengembangan Kawasan 
Salak  

12 bulan Direktorat Buah 
dan Florikultura 

Rp. 105.000.000,- 

    

V. Peningkatan Produksi 
Kentang 

   

1. Pengembangan Kawasan 
Kentang 

12 bulan Direktorat 
Perbenihan 
Hortikultura 

Rp. 1.800.000.000 

    

VI. Peningkatan Produksi Jeruk    

1. Pengembangan Kawasan 
Jeruk 

12 bulan Direktorat Buah 
dan Florikultura 

Rp. 20.155.000.000,- 

    

VII. Peningkatan Produksi 
Sayuran Lainnya 

   

1. Pengembangan Kawasan 
Sayuran Lainnya 

12 bulan Direktorat 
Sayuran dan 
Tanaman Obat 

 

     
 

 



 Keterangan: 

1. Tabel rencana aksi diatas hanya untuk komoditas cabai besar, mangga, nenas, salak, 

kentang, jeruk dan sayuran lainnya dikarenakan ke-tujuh komoditas tersebut yang 

capaiannya belum sesuai target yang ditetapkan di tahun 2016. Kegiatan-kegiatan yang  

tercantum pada tabel tersebut merupakan sebagian kegiatan rencana aksi tindaklanjut 

yang akan dilakukan di tahun 2017. 

2. Untuk komoditas cabai rawit, bawang merah, manggis, buah lainnya, florikultura dan 

tanaman obat karena capaian telah melewati target di tahun 2016 atau sangat berhasil, 

maka tidak dibuatkan tabel rencana aksi tindaklanjut, kegiatan-kegiatan terkait cabai 

rawit, bawang merah, manggis, buah lainnya, florikultura dan tanaman obat di tahun 

2017 merupakan lanjutan dan perluasan dari kegiatan-kegitan yang telah dilaksanakan 

di tahun 2016. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 10. 

Rencana Aksi Tahun 2017 


