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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 28 tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, 

memberikan penekanan bahwa setiap program dan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhirnya kepada masyarakat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Peraturan perundangan yang terkait dengan pertanggungjawaban kinerja 

penyelenggara negara adalah Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Inpres tersebut 

menginstruksikan bahwa seluruh penyelenggara negara melaksanakan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud 

pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan 

organisasi dan pada setiap akhir tahun anggaran,  mulai tahun 2000/2001 

setiap instansi wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah kepada presiden dan salinannya kepada Kepala Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan 

pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja. Alat untuk 

melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Metode penyusunan LAKIP telah diatur dalam Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPAN 

dan RB) No.29 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah. Terkait dengan 

adanya KepmenPAN & RB dimaksud maka Direktorat Jenderal Hortikultura 

telah menyusun LAKIP tahun 2011 sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kinerja kepada Menteri Pertanian. 

Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah 

diganti dengan Permentan No.56/Permentan/OT.140/9/2011 tanggal            

28 September 2011 Tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV 

Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. 

Berdasarkan Permentan tersebut tugas Direktorat Jenderal Hortikultura 

yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis 

di bidang hortikultura.  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 374, Direktorat Jenderal Hortikultura 

menyelenggarakan fungsi: 
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1. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, 

dan pascapanen hortikultura; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, 

dan pascapanen hortikultura; 

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

perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura; 

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, 

budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura; dan 

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura. 

Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal 

Hortikultura dijabarkan menjadi unit-unit kerja Eselon II untuk 

menjalankan tugas operasional.  Susunan organisasi dan tata laksana unit 

kerja Eselon II tersebut terdiri dari: 

6. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan 

pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di 

lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura; 

7. Direktorat Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di 

bidang perbenihan hortikultura; 

8. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian 

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen 

tanaman buah; 

9. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

budidaya dan pascapanen tanaman sayuran dan tanaman obat; 

10. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian 

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen 

tanaman florikultura; 

11. Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan 

teknis dan evaluasi di bidang perlindungan hortikultura. 
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Pembangunan hortikultura tahun 2011 merupakan bagian dari 

Perencanaan Strategis tahun 2010 - 2014 yang telah menyelaraskan 

dengan adanya reformasi perencanaan dan penganggaran dimana setiap 

Eselon I hanya memiliki 1 (satu) program. Dengan adanya reformasi 

perencanaan dan penganggaran ini seharusnya menjadi hal yang baik 

sehingga kinerja setiap Unit Eselon I akan lebih fokus dan lebih terarah. 
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BAB II 
 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN 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) Indikator Kinerja Utama (IKU), b) Rencana Strategis 

(Renstra), c) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) 

atau juga sering disebut sebagai perjanjian kinerja. 

2.1 Perencanaan kinerja 

2.1.1  Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 

2010 telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian 

Nomor:1185/Kpts/OT.140/3/2010 (terlampir). 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Hortikultura 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat 

Jenderal Hortikultura 

No Sasaran  Uraian Sumber Data 

1 Meningkatnya produksi, 

produktifitas dan mutu 

produk tanaman 

hortikultura yang aman 

konsumsi berdaya saing 

dan berkelanjutan 

1 Produksi 

(ton/tangkai/pohon) 

dan Laju 

Pertumbuhan 

Produksi 

Hortikultura (%) 

-   Direktorat 

Budidaya 

Tanaman Buah, 

Direktorat 

Budidaya 

Tanaman Sayuran 

dan Biofarmaka, 

Direktorat 

Budidaya 

Tanaman Hias 

-   BPS 

-   Pusat data 

Pertanian 

2 Peningkatan mutu 

produk tanaman 

hortikultura 

-   Direktorat 

Budidaya 

Tanaman Buah, 

Direktorat 

Budidaya 

Tanaman Sayuran 

dan Biofarmaka, 

Direktorat 

Budidaya 

Tanaman Hias 

-   BPS 

-   Pusat data 

Pertanian 
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No Sasaran  Uraian Sumber Data 

  3 Peningkatan 

ketersediaan benih 

bermutu (%) 

-   Direktorat 

Perbenihan dan 
sarana produksi 

-   BPS 

-   Pusat data 

Pertanian 

  4 Proporsi luas 

serangan OPT utama 

hortikultura 

terhadap total luas 

panen (%) 

-   Direktorat 

Perlindungan 

Hortikultura 

-   BPS 

-   Pusat data 

Pertanian 

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura 

 

 

2.1.2  Renstra 

Rencana Strategis (Renstra) dirancang sebagai acuan untuk 

menyusun kebijakan, strategi, program dan kegiatan 

pengembangan hortikultura. Dokumen Renstra tersebut berisi 

visi, misi, dan tujuan Direktorat Jenderal Hortikultura yang untuk 

selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan Eselon II lingkup 

Direktorat Jenderal Hortikultura. 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal 

Hortikultura dan berpedoman pada PP RI No.5 Tahun 2010 

tentang RPJMN 2010 -2014 serta Rencana Strategis Kementerian 

Pertanian 2010-2014, maka telah disusun Renstra Direktorat 

Jenderal Hortikultura tahun 2010-2014, yang mencakup: 

2.1.2.1 Visi dan Misi 

Pembangunan hortikultura sebagai bagian dari 

pembangunan pertanian harus menjabarkan kebijakan 

operasional yang diarahkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat tani, serta memberi kontribusi 

dalam pembangunan ekonomi nasional. 

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional 

dan dinamika lingkungan strategis, maka visi Direktorat 

Jenderal Hortikultura tahun 2010-2014 adalah: 

“Terwujudnya sistem produksi dan distribusi hortikultura 

industrial yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan 

serta menghasilkan produk yang bermutu dan aman 

konsumsi untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dan 

ekspor”.  

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut 

Direktorat Jenderal Hortikultura mengemban misi yang 

harus dilaksanakan : 
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a. Mewujudkan pengembangan kawasan hortikultura  

yang berkelanjutan, efisien, berbasis IPTEK  dan 

sumber daya lokal serta berwawasan lingkungan 

melalui pendekatan agribisnis; 

b. Mewujudkan ketersediaan sarana produksi secara 

tepat; 

c. Meningkatkan penerapan teknik budidaya dan 

pascapanen  yang baik dan ramah lingkungan; 

d. Menjadikan sumberdaya manusia (SDM) dan 

kelembagaan yang profesional; 

e. Mewujudkan penerapan sistem jaminan mutu dan 

keamanan pangan segar asal hortikultura;   

f. Mendorong terciptanya kebijakan dan regulasi untuk 

pengembangan agribisnis hortikultura serta 

meningkatnya investasi hortikultura; 

g. Mendorong tersedianya infrastruktur kawasan dan 

sistem distribusi hortikultura; 

h. Mendorong terbinanya sistem penyuluhan, sistem 

informasi teknologi, pembiayaan dan pelayanan 

lainnya; 

i. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan 

perdagangan komoditas hortikultura yang transparan, 

jujur dan berkeadilan. 

2.1.2.2  Tujuan, Target  dan Sasaran Strategis 

Tujuan pengembangan hortikultura tahun 2010-2014 

adalah: 

a. Meningkatkan sistem produksi hortikultura yang ramah 

lingkungan;  

b. Meningkatkan ketersediaan produk hortikultura 

bermutu dan aman konsumsi; 

c. Meningkatkan daya saing produk hortikultura di pasar 

domestik maupun internasional; 

d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. 

Selama lima tahun ke depan (2010-2014) Kementerian 

Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu; 

1)  Peningkatan produksi dan swasembada berkelanjutan, 

2) Diversifikasi pangan, 3) Peningkatan nilai tambah, 

daya saing, dan ekspor, 4) Peningkatan kesejahteraan 

petani.  
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Mengacu pada target utama kementerian tersebut, maka 

target utama yang akan dicapai Direktorat Jenderal 

Hortikultura adalah: 

1. Peningkatan produksi tahun 2010-2014 

Rata-rata peningkatan produksi hortikultura pertahun 

selama periode 2010-2014 yaitu;  

a. Buah: 4,66%,  

b. Sayuran: 3,44%,  

c. Biofarmaka: 3,95%,  

d. Florikultura: 8,17% 

2. Peningkatan diversifikasi pangan 

Melalui diversifikasi pangan dan gizi, Direktorat 

Jenderal Hortikultura akan memberikan kontribusinya 

dalam bentuk peningkatan penyediaan produk 

hortikultura, baik sebagai sumber karbohidrat maupun 

sumber vitamin, mineral, serat dan antioksidan, 

melalui peningkatan produksi dan mutu. Sasaran  Pola 

Pangan Harapan tahun 2010 ditargetkan mencapai  

5,2 dan rata-rata peningkatan konsumsi buah dan 

sayuran perkapita pertahun selama periode 2010-2014 

sebesar 2,5%. 

3. Peningkatan nilai tambah, daya saing ekspor 

produk hortikultura 

Peningkatan daya saing difokuskan pada peningkatan 

mutu dan produktifitas kebun/lahan usaha hortikultura 

untuk menghasilkan produk hortikultura yang 

bermutu, aman konsumsi dengan memperhatikan 

kelestarian lingkungan. Indikator utama dari rencana 

aksi peningkatan daya saing produk hortikultura 

adalah meningkatnya jumlah registrasi kebun/lahan 

usaha hortikultura rata-rata 5% selama periode tahun 

2010-2014. 

4. Peningkatan kesejahteraan petani 

Peningkatan Kesejahteraan Petani  yang berbasiskan 

Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) 

dan Penggerak Membangun Desa (PMD) bertujuan 

untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani 

melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap 

sumberdaya usaha pertanian, pengembangan 
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kelembagaan, dan perlindungan terhadap petani. 

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah ; 

1) Meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani; 

2) Semakin kokohnya kelembagaan petani; 

3) Meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya 

produktif; 

4) Meningkatnya pendapatan petani. 

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan 

hortikultura maka sasaran strategis tahun 2010-

2014 adalah “Meningkatnya produksi, produktifitas dan 

mutu produk tanaman hortikultura yang aman 

konsumsi, berdaya saing dan berkelanjutan”.  

Indikator dari sasaran strategis dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

Tabel 2. Indikator Sasaran Strategis  
              Pembangunan Hortikultura Tahun 2011 

No 
Indikator 
Strategis 

Komoditas 

Buah Sayur 
Tan. Obat dan 

Jamur 
Florikultura 

1 Produksi dan 

laju 

pertumbuhan 
produksi 
hortikultura  

    

a Produksi 
(ton/tangkai/ 

phn) 

19.588.278 
(ton) 

10.899.690 
(ton) 

-  Rimpang : 
   433.873 (ton) 

  -  Non rimpang : 
   72.533 (ton) 
-  Jamur : 
   55.101 (ton) 

-  Bunga/daun  
   Potong: 
   270.770.892 (tgk) 

- Pot dan lansekap 
:12.809.235 (phn) 

- Bunga tabur : 
      27.364.964 (ton) 

b Laju (%) 3,90 3,08 - Rimpang: 

  3,82 
  - Non rimpang : 
  3,58 
- Jamur : 8,98 

-  Bunga/daun  

   Potong:  9,12 
-  Pot dan 
   lansekap : 5,14 
-  Bunga tabur :9,59 

2 Perbaikan 
mutu 
pengelolaan 

kebun/lahan 
usaha(kebun) 

720 1000 -  62 

3 Peningkatan 
ketersediaan 
benih bermutu  

(%) 

3 2 1  2 

4 Proporsi luas 
serangan OPT 
hortikultura 
terhadap luas 
panen (%) * 

4,5 4,5 4,5  4,5 

                                 Keterangan : *) Maksimal 5% 
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2.1.2.3 Arah Kebijakan, Strategi dan Program 

Arah kebijakan pengembangan hortikultura terkait 

dengan empat sukses pembangunan pertanian adalah 

sebagai berikut : 

a. Peningkatan produksi, produktifitas dalam upaya 

memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (konsumsi, 

industri dan substitusi impor) dan meningkatkan 

ekspor  melalui penerapan GAP/SOP, penerapan PHT, 

GHP, perbaikan kebun, penerapan teknologi maju, 

penggunaan benih bermutu varietas unggul; 

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk hortikultura  

melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur 

serta sarana budidaya dan pascapanen hortikultura; 

c. Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura 

melalui revitalisasi Balai Benih, penguatan 

kelembagaan penangkar, penataan BF dan BPMT, 

meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawasan 

dan sertifikasi benih hortikultura; 

d. Peningkatan peran swasta dalam membangun industri 

perbenihan; 

e. Pemberdayaan petani/pelaku usaha hortikultura 

melalui bantuan sarana, sekolah lapang, magang, 

studi banding dan pendampingan; 

f. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura 

terhadap teknologi maju antara lain kultur jaringan, 

rekayasa genetik, somatik embrio genetik, nano 

teknologi dan teknologi pascapanen serta pengolahan 

hasil; 

g. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura 

terhadap pasar modern, pasar ekspor melalui 

pembenahan manajemen rantai distribusi, 

pembenahan rantai pendingin, kemitraan usaha; 

h. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura 

terhadap permodalan bunga rendah, skim kredit 

bersubsidi, skim kredit penjaminan serta bantuan 

sosial seperti Lembaga Mandiri Mengakar di 

Masyarakat (LM3), Penggerak Membangun Desa 

(PMD); 
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i. Mendorong investasi hortikultura  melalui fasilitasi 

investasi terpadu,  promosi baik di dalam maupun di 

luar negeri dan dukungan iklim usaha yang kondusif 

melalui pengembangan dan penyempurnaan regulasi; 

j. Pembangunan dan pengutuhan kawasan hortikultura 

yang direncanakan dan dikembangkan secara 

terintegrasi dengan instansi terkait; 

k. Promosi dan kampanye meningkatkan konsumsi buah 

dan sayur dalam rangka mendukung diversifikasi 

pangan serta mendorong upaya pencapaian standar 

konsumsi perkapita yang ditetapkan oleh FAO; 

l. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan 

pengendalian hama penyakit tumbuhan secara terpadu 

melalui pengembangan SLPHT, pengembangan agen 

hayati, mitigasi dampak iklim; 

m. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan 

plasma-nutfah nasional melalui konservasi, 

domestikasi dan komersialisasi; 

n. Berperan aktif dalam meningkatkan daya saing produk 

hortikultura di pasar internasional melalui pemenuhan 

persyaratan perdagangan dan peningkatan mutu 

produk dan mendorong perlindungan tarif dan non 

tarif perdagangan internasional; 

o. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna 

menumbuhkan minat generasi muda menjadi 

wirausahawan agribisnis hortikultura; 

p. Pengembangan kelembagaan yang dapat membantu 

petani/pelaku usaha dalam mengakselerasi 

pertumbuhan agribisnis hortikultura; 

q. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan 

pertanian yang akuntabel, tranparansi, disiplin 

anggaran, efisien dan efektif, pencapaian indikator 

kinerja secara optimal. 

Strategi yang akan dikembangkan oleh Kementerian 

Pertanian  selama periode tahun 2010-2014 adalah Tujuh 

Gema Revitalisasi yaitu Revitalisasi lahan, Revitalisasi 

perbenihan dan pembibitan, Revitalisasi infrastruktur dan 

sarana, Revitalisasi sumber daya manusia, Revitalisasi 

pembiayaan petani, Revitalisasi kelembagaan petani, dan 

Revitalisasi teknologi dan industri hilir. Tujuh Gema 
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Revitalisasi tersebut dikaitkan dengan tupoksi Direktorat 

Jenderal Hortikultura yang selanjutnya dijabarkan dalam 

strategi pengembangan hortikultura sebagai berikut: 

a. Revitalisasi lahan 

b. Revitalisasi perbenihan 

c. Revitalisasi infrastruktur dan sarana 

d. Revitalisasi sumber daya manusia 

e. Revitalisasi pembiayaan petani 

f. Revitalisasi kelembagaan petani 

g. Revitalisasi teknologi dan industri hilir 

Dalam mencapai seluruh tujuan dan sasaran Direktorat 

Jenderal Hortikultura telah menetapkan 1 (satu) program 

yaitu; Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan 

Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan. 

2.1.3  Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura 

pada tahun 2011 telah disusun, dan sasaran strategis yang akan 

dicapai pada tahun 2011 telah sejalan dengan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) dan disesuaikan dengan sasaran strategis pada 

Rencana Strategis 2010-2014, yang telah disepakati di tingkat 

Kementerian Pertanian.  Dalam RKT telah ditetapkan target-

target yang akan dijadikan ukuran tingkat 

keberhasilan/kegagalan pencapaiannya. Adapun target Rencana 

Kinerja Tahunan 2011 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut: 
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Tabel.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat   
Jenderal Hortikultura Tahun 2011 

 Sasaran Strategis  Indikator Kinerja Satuan Target 
1 Meningkatnya produksi, 

produktifitas dan mutu 
produk tanaman 
hortikultura yang aman 
konsumsi, berdaya 
saing dan 
berkelanjutan 

1 
 
 
   a 

1) 
2) 
3) 

 
 
 

4) 
5) 

 

Produksi dan Laju 
pertumbuhan produksi 
 
Produksi: 
Buah  
Sayuran  
Florikultura 
a) Bunga dan daun potong  
b) Tan.pot dan lansekap  
c) Tan. Bunga Tabur 
Tanaman Obat rimpang 
Tanaman Obat Non rimpang  
Jamur 

 

 
 
 
 
ton 
ton 
 
tangkai 
pohon 
kg 
kg 
kg 
kg 
 

 
 
 
 

19.588.278 
10.899.690 

 
270.770.892 
12.809.235 
27.364.964 

433.872.743 
72.532.716 
55.101.000 

 

      b 
 

1) 
2) 
3) 
4) 

Rata-rata laju pertumbuhan 
produksi 
Buah  
Sayuran  
Florikultura 
Tanaman Obat dan Jamur 

 
 
% 
% 
% 
% 

 
 

3,90 
3,08 
7,96 
5,45 

  2 
 
 

a 
b 
c 

 
 
 

Perbaikan mutu pengelolaan 
lahan usaha/kebun tanaman 
hortikultura 
Buah 
Sayuran dan tanaman obat 
Tanaman Flourikultura 
 

 
 
 
Kebun 
Lahan usaha 
Lahan usaha 

 
 

 
720 

1000 
62 

  3 
 

a 
b 
c 
d 

Peningkatan Ketersediaan 
benih bermutu 
Benih tanaman buah 
Benih tanaman sayuran 
Benih tanaman obat 
Benih tanaman Flourikultura 

 
 
% 
% 
% 
% 

 
 

3 
2 
1 
2 

  4 Proporsi luas serangan OPT 
utama hortikultura terhadap 
total luas panen (%) 

% 4,5 

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura 
 

 

2.2 Perjanjian Kinerja  

 
Perjanjian kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara 

pimpinan unit tertinggi beserta jajarannya. Dokumen perjanjian 

kinerja lebih dikenal dengan Penetapan Kinerja (PK). 

Tabel 4. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 

2011 

No Sasaran Strategis  Indikator Kinerja Target 

1 Meningkatnya 

produksi, 

produktivitas dan 

mutu produk 

tanaman 

hortikultura yang 

aman konsumsi, 

berdaya saing dan 

berkelanjutan 

 

1 Produksi dan laju pertumbuhan 

produksi hortikultura 
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No Sasaran Strategis  Indikator Kinerja Target 

  a Produksi  

  1) Buah:  

  a) Buah tahunan dan perdu (ton) 10.010.038 

  b) Buah semusim dan merambat 

(ton) 

862.467 

  c) Buah terna (ton) 8.715.773 

   Total Buah (ton) 19.588.278 

     

  2) Sayuran:  

  a) Sayuran umbi (ton) 2.530.697 

  b) Sayuran daun (ton) 3.275.216 

  c) Sayuran buah (ton) 5.093.775 

   Total Sayuran (ton) 10.899.690 

     

  3) Florikultura  

  a) Tanaman daun potong 

(tangkai) 

270.770.892 

  b) Tanaman pot dan tanaman 

lanskap (pohon) 

12.809.235 

  c) Tanaman bunga tabur (kg) 27.364.964 

     

  4) Tanaman Obat dan Jamur  

  a) Tanaman Obat rimpang (kg) 433.872.743 

  b) Tanaman Obat non rimpang (kg) 72.532.716 

  c) Jamur (kg) 55.101.000 

   Total tanaman obat dan jamur 

(kg) 

561.506.459 

     

  b Laju Pertumbuhan Produksi  

  1) Buah  

  a) Buah tahunan dan perdu (%) 4,82 

  b) Buah semusim dan merambat (%) 5,90 

  c) Buah terna (%) 2,67 

   Rata-rata buah 3,90 

     

  2) Sayuran:  

  a) Sayuran umbi (%) 2,75 

  b) Sayuran daun (%) 2,78 

  c) Sayuran buah (%) 3,70 

   Total Sayuran (%) 3,08 

     

  3) Florikultura  

  a) Tanaman daun potong (%) 9,15 

  b) Tanaman pot dan tanaman 

lanskap (%) 

5,14 

  c) Tanaman bunga tabur (%) 9,59 

   Rata-rata Florikultura 7,96 

     

  4) Tanaman Obat dan Jamur  

  a) Tanaman Obat rimpang (%) 3,32 

  b) Tanaman Obat non rimpang (%) 8,58 

  c) Jamur (%) 8,98 

   Total tanaman obat dan jamur (%) 5,46 

   Rata-rata Hortikultura 5,10 
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No Sasaran Strategis  Indikator Kinerja Target 

  2 Perbaikan mutu pengelolaan 

lahan usaha/kebun tanaman 

hortikultura 

 

  a. Perbaikan mutu pengelolaan 

kebun tanaman buah (kebun) 

720 

  b. Perbaikan mutu pengelolaan 

lahan usaha tanaman 

florikultura (lahan usaha) 

62 

  c. Perbaikan mutu pengelolaan 

lahan usaha tanaman sayuran 

dan obat (lahan usaha) 

1000 

     

  3 Peningkatan ketersediaan 

benih bermutu (%) 

 

  a. Benih buah (%) 3 

  b. Benih sayuran (%) 2 

  c. Benih Tanaman obat (%) 1 

  d. Benih Florikultura (%) 1 

     

  4 Proporsi luas serangan OPT 

utama hortikultura terhadap 

total luas panen 

 

  - Maksimal luas serangan 

terhadap luas panen (%) 

4,5 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
3.1 Pengukuran Kinerja 

Untuk melihat realisasi pencapaian kinerja yang telah difasilitasi 

melalui APBN maka harus dilakukan pengukuran target yang telah 

ditetapkan dibandingkan dengan pencapaian realisasi targetnya. 

Secara rinci realisasi pencapaian target Penetapan Kinerja Tahun 2011 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5. Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura 

Tahun 2011  

No Sasaran 

Strategis 

 Indikator Kinerja Target Realisasi*) % 

1 Meningkatnya 

produksi, 
produktivitas 
dan mutu 

produk 
tanaman 
hortikultura 
yang aman 
konsumsi, 
berdaya saing 
dan 

berkelanjutan 

1 Produksi dan laju 

pertumbuhan 
produksi hortikultura 

   

  a Produksi :    

  1) Buah:    

  a) Buah tahunan dan 

perdu (ton) 

10.010.038 8.965.198 89,56 

  b) Buah semusim dan 

merambat (ton) 

862.467 713.930 82,78 

  c) Buah terna (ton) 8.715.773 8.703.198 99,86 

   Total Buah (ton) 19.588.278 18.382.326 93,84 

       

  2) Sayuran:    

  a) Sayuran umbi (ton) 2.530.697 2.158.164 85,28 

  b) Sayuran daun (ton) 3.275.216 2.655.423 81,08 

  c) Sayuran buah (ton) 5.093.775 5.143.756 100,98 

   Total Sayuran (ton) 10.899.690 9.957.343 91,35 

       

  3) Florikultura :    

  a) Tanaman daun 

potong (tangkai) 

270.770.892 283.732.876 104,79 

  b) Tanaman pot dan 

tanaman lanskap 
(pohon) 

12.809.235 14.516.682 113,33 

  c) Tanaman bunga tabur 

(kg) 

27.364.964 24.644.983 90,00 

   Rata-rata Capaian 
Florikultura 

 

 

  102,73 
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No Sasaran 

Strategis 

 Indikator Kinerja Target Realisasi*) % 

  4) Tanaman Obat dan 

Jamur 

   

  a) Tanaman Obat 

rimpang (kg) 

433.872.743 376.277.380 86,73 

  b) Tanaman Obat non 

rimpang (kg) 

72.532.716 69.854.779 96,31 

  c) Jamur (kg) 55.101.000 37.848.000 68,69 

   Total tanaman obat 
dan jamur (kg) 

561.506.459 483.980.159 86,19 

       

  b Laju Pertumbuhan 

Produksi 

   

  1) Buah    

  a) Buah tahunan dan 

perdu (%) 

4,82 27,71 574,87 

  b) Buah semusim dan 

merambat (%) 

5,90 12,78 216,65 

  c) Buah terna (%) 2,67 11,05 413,79 

   Rata-rata buah 3,90 18,67 478,72 

       

  2) Sayuran:    

  a) Sayuran umbi (%) 2,75 (15,64) (568,68) 

  b) Sayuran daun (%) 2,78 (14,74) (530,32) 

  c) Sayuran buah (%) 3,70 3,45 93,27 

   Rata-rata Sayuran (%) 3,08 (6,46) (209,97) 

       

  3) Florikultura    

  a) Tanaman daun 

potong (%) 

9,15 (28,62) (312,80) 

  b) Tanaman pot dan 

tanaman lanskap (%) 

5,14 (0,31) (6,00) 

  c) Tanaman bunga tabur 

(%) 

9,59 14,09 146,97 

   Rata-rata 

Florikultura (%) 

7,96 (4,94) (62,06) 

       

  4) Tanaman Obat dan 

Jamur 

   

  a) Tanaman Obat 

rimpang (%) 

3,82 7,15 187,28 

  b) Tanaman Obat non 

rimpang (%) 

3,58 3,44 96,22 

  c) Jamur (%) 8,98 (38,33) (426,89) 

   Total tanaman obat 

dan jamur (%) 

5,46 0,82 15,02 

   Rata-rata 

Hortikultura (%) 

 

 

 

 

5,10 2,02 39,61 
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Keterangan: *)  - Untuk produksi hortikultura tahun 2011 merupakan angka 

Prognosa 
- Laju produksi dihitung dengan membandingkan antara angka 

produksi 2011 (angka prognosa) terhadap  produksi 2010 (ATAP) 
- Realisasi indikator sasaran no 2, 3 dan 4 merupakan angka per 

tanggal 12 Januari 2012 

 

3.2  Analisis Pencapaian Kinerja 

1. Analisis Capaian Sasaran Strategis 

Dana yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis yang 

terdapat pada dokumen Penetapan Kinerja sebesar 

Rp.516.310.000.000,-. Adapun capaian strategis tersebut 

diindikasikan dengan: 

 

 

 

No Sasaran 

Strategis 

 Indikator Kinerja Target Realisasi*) % 

  2 Perbaikan mutu 
pengelolaan lahan 
usaha/kebun 
tanaman hortikultura 

   

 

 

 a Perbaikan mutu 

pengelolaan kebun 
tanaman buah 
(kebun) 
 

720 1.216 168,89 

  b Perbaikan mutu 
pengelolaan lahan 

usaha tanaman 
florikultura (lahan 
usaha) 

62 62 100 

  c Perbaikan mutu 
pengelolaan lahan 

usaha tanaman 
sayuran dan obat 
(lahan usaha) 

1.000 1.154 115,40 

       

  3 Peningkatan 

ketersediaan benih 
bermutu (%) 

   

  a. Benih buah (%) 3 3,4 113,33 

  b. Benih sayuran (%) 2 3,5 175 

  c. Benih Tanaman obat 
(%) 

1 1,7 170 

  d. Benih Florikultura 
(%) 

2 3,1 155 

       

  4 Proporsi luas 
serangan OPT utama 
hortikultura terhadap 
total luas panen 

   

  - Maksimal luas 
serangan terhadap 
luas panen (%) 

4,5 1,58 164,9 
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a. Produksi dan Laju Pertumbuhan Produksi Hortikultura 

Produksi dan laju pertumbuhan produksi hortikultura merupakan 

indikator capaian bagi Direktorat Budidaya dan Pascapanen 

Tanaman Buah, Direktorat Budidaya dan Pascapanen Tanaman 

Sayuran dan Tanaman Obat,  serta Direktorat Budidaya dan 

Pascapanen Florikultura.  Namun demikian dalam mencapai 

target yang telah ditetapkan perlu dukungan peningkatan 

ketersediaan benih, peningkatan pengendalian OPT hortikultura, 

serta dukungan manajemen teknis. Keberhasilan pencapaian 

indikator peningkatan produksi merupakan indikator utama dari 

tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura.  

Dalam penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 

2011, pengukuran indikator kinerja produksi menggunakan 

angka prognosa 2011.  Hal ini disebabkan karena baru angka 

prognosa yang sudah dapat dirumuskan pada bulan Desember 

2011.  Angka Sementara Tahun 2011 baru dapat dirumuskan 

pada bulan Maret 2012 sedangkan Angka Tetap Tahun 2011 baru 

dapat dirumuskan pada bulan Juli 2012.  Berdasarkan keadaan 

tersebut, mengingat LAKIP Direktorat Jenderal Hortikultura 

sudah harus disusun pada bulan Januari 2012, maka angka 

produksi yang digunakan adalah angka prognosa 2011. 

Angka prognosa produksi hortikultura tahun 2011 diperoleh dari 

angka estimasi dan angka realisasi yang masuk berdasarkan 

laporan Rekap Provinsi Statistik Pertanian (RPSP) yang 

dikirimkan oleh Dinas Pertanian Provinsi setiap bulan. Angka 

prognosa produksi hortikultura tahun 2011 tidaklah sepenuhnya 

merupakan cerminan kinerja dengan alokasi anggaran yang 

disediakan, melainkan merupakan akumulasi peran dan 

dukungan pihak swasta dan dukungan swadaya masyarakat luas. 

Dilain pihak ada beberapa komoditas hortikultura yang menjadi 

binaan Direktorat Jenderal Hortikultura dan telah difasilitasi 

dalam APBN belum termasuk dalam penghitungan angka 

produksi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).  

Pengembangan buah-buahan memperoleh anggaran sesuai 

penetapan kinerja sebesar Rp. 105.625.055.000,- sedangkan 

berdasarkan DIPA sebesar  Rp 107.338.725.000,-.  Komoditas 

yang tidak didanai oleh APBN adalah  nangka, sukun, blewah. 

Pengembangan komoditas tersebut diasumsikan dilakukan oleh 

masyarakat atau swasta.  Komoditas buah yang menjadi binaan 

Direktorat Jenderal Hortikultura dan telah difasilitasi dalam APBN 

tetapi belum termasuk dalam penghitungan angka produksi oleh 

BPS seperti buah naga, srikaya dan kelengkeng.  
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Gambar 1.  Pengembangan Kawasan Jeruk di Kabupaten 

Lebong Propinsi Bengkulu 

Berdasarkan data penghitungan capaian pengukuran kinerja 

produksi buah-buahan mencapai sebesar 93,84%. Capaian ini 

sudah cukup baik meskipun belum maksimal. Belum 

maksimalnya pencapaian dari target yang telah ditetapkan 

khususnya pada buah tahunan, perdu, buah semusim dan 

merambat,  dimungkinkan karena penetapan target yang terlalu 

tinggi. Perkiraan target disusun berdasarkan beberapa 

pertimbangan antara lain semakin meluasnya alih fungsi 

teknologi ke petani binaan. Kondisi agroklimat tahun 2011 cukup 

mendukung untuk pengembangan buah-buahan karena sebaran 

intensitas hujan tidaklah terlalu tinggi seperti tahun 2010 yang 

mengakibatkan gagal panen. Namun demikian apabila 

dibandingkan dengan angka tetap tahun 2010 produksi telah 

mengalami peningkatan sebesar 18,67%. 

 

             Gambar 2.  Pengembangan Kawasan Pisang di Kabupaten   

                                Pidie Propinsi Aceh 
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         Gambar 3.  Pelaksanaan Sosialisasi GAP dalam 

Pengembangan Jeruk 

Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja pengembangan 

komoditas sayur dan tanaman obat memperoleh dana sebesar 

Rp.104.653.000.000,- sedangkan berdasarkan DIPA anggaran 

yang diperoleh sebesar Rp.103.085.994.000,- yang 

dimanfaatkan untuk peningkatan produksi 10 jenis komoditas 

(bawang merah, bawang putih, kentang, kol, wortel, cabe besar, 

cabe rawit, paprika, jamur, tomat). Adapun komoditas yang tidak 

memperoleh fasilitas pendanaan meliputi bawang daun, kembang 

kol, petsai, lobak, kacang merah, kacang panjang, terung, 

buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam, melinjo, petai, 

dan jengkol. Sedangkan komoditas tanaman obat yang didanai 

melalui APBN adalah jenis rimpang dan sebagian non rimpang 

(lidah buaya). Untuk komoditas tanaman obat semuanya tercatat 

pada RSPH. 

Berdasarkan angka prognosa tahun 2011, realisasi produksi 

sayuran sebanyak 9.957.343 ton, sementara dalam Penetapan 

Kinerja target yang akan dicapai sebesar 10.899.690 ton. 

Dengan demikian produksi sayuran belum mencapai target yang 

telah ditetapkan dan baru mencapai 91,35%.  
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Gambar 4.  Pengembangan Kawasan Cabai Besar 

Pencapaian ini secara teknis didukung dengan telah 

tersosialisasinya teknologi budidaya dan pascapanen sayuran 

(GAP/GHP/SOP) ke petani/kelompok tani binaan, telah 

dilaksanakannya evaluasi dan penetapan pola produksi sayuran 

utama pada tahun 2011 di daerah sentra produksi sehingga 

rencana dan realisasi luas tambah tanam, luas panen dan 

produksi sayuran dapat diketahui dan ditetapkan. 

 

           Gambar 5. Pengembangan Kawasan Kentang di Areal Flat 

 

Sayuran merupakan komoditi yang strategis karena permintaan 

masyarakat akan jenis-jenis sayuran tertentu sangat besar, 

misalnya bawang merah, cabai, kentang, serta sayuran daun. 

Pada saat hari-hari besar keagamaan dan tahun baru kebutuhan 

dan permintaan akan sayuran melonjak tajam yang berdampak 

pada tingginya harga.  Dilain pihak ketika terjadi over produksi, 

permintaan menurun maka harganya sangat rendah, hal ini 

sangat merugikan petani dan cenderung membuat pelaku usaha 

di bidang pengembangan sayuran akan mengurangi minatnya 

dalam mengusahakan komoditas tersebut. 
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Gambar 6.  SL GAP Budidaya Sayuran 

 

Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan yang tersistem 

dalam menetapkan sentra-sentra produksi serta pengaturan pola 

produksi.  Dalam usaha budidaya sayuran memiliki tingkat 

kesulitan yang cukup tinggi karena pada umumnya sayuran 

ditanam dilahan terbuka sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim 

(curah hujan, angin, kekeringan, banjir dan serangan OPT) 

sehingga membutuhkan tingkat kejelian dalam mengantisipasi 

iklim, pada saat tertentu pemerintah harus memacu produksi 

melalui berbagai programnya, dilain pihak pemerintah juga 

berkewajiban mengendalikan produksi.  

Pengembangan florikultura pada tahun 2011 berdasarkan 

dokumen Penetapan Kinerja mendapatkan alokasi dana sebesar 

Rp.46.510.000.000,-, sedangkan dalam perkembangannya 

berdasarkan pagu definitif alokasi anggaran pengembangan 

florikultura sebesar Rp. 44.996.974.000,- yang dimanfaatkan 

untuk pengembangan 13 komoditas florikultura, dimana 1 (satu) 

diantaranya tidak dicatat dalam SPH yaitu Polyscias. Komoditas 

florikultura yang tidak mendapatkan alokasi dana tetapi tercatat 

di dalam SPH adalah  Aunthurium,  Anyelir, Gerbera, Gladiol, 

Pakis, Monstera, Cordylene, Aunthurium daun, Palem, 

Anglonema, Euphorbia, Soka, Dieffenbachia, Caladium. 
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    Gambar 7.  Pengembangan Kawasan Raphis Excelsa di 

Kabupaten Bintan 

 

Capaian kinerja produksi florikultura secara umum telah tercapai, 

kecuali melati (bunga tabur) tercapai 90%. Pencapaian kinerja 

produksi florikultura ini didukung adanya peningkatan produksi 

berbagai jenis florikultura dengan kisaran 2,05% (anyelir) 

sampai 5,32% (sedap malam). Kenaikan ini cukup signifikan bila 

dibandingkan dengan angka tetap Tahun 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 8.  Kebun Leatherleaf  Petani Plasma 

 

Tahun 2011 Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura 

memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana sebanyak 169 unit 

untuk mendukung pengembangan kawasan florikultura baik 

intensif maupun inisiasi. Disamping itu juga memfasilitasi 

kelembagaan usaha florikultura sebanyak 107 lembaga. 

Pengembangan kelembagaan ditujukan untuk mendukung 

industri florikultura yang diharapkan dapat meningkatkan 

kesempatan pelaku usaha florikultura untuk bermitra dengan 

perusahaan besar dan mengakses pembiayaan yang lebih baik. 
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Gambar 9.  Areal Kebun Vanda Douglas di  Tangerang 

Selatan                                                                
 

Pengembangan tanaman obat dan jamur pada tahun 2011 

diperkirakan belum optimal mengingat beberapa jenis tanaman 

obat seperti rimpang dan non rimpang capaiannya masih di 

bawah target yaitu masing-masing 86,73% dan 96,31%, 

disamping itu capaian produksi jamur baru mencapai  68,69%. 

Secara rata-rata capaian ini masih perlu ditingkatkan. 

Salah satu tantangan dalam mengembangkan tanaman obat dan 

jamur  adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat luas 

akan pentingnya kandungan tanaman obat untuk kesehatan dan 

vitalitas tubuh serta peluang ekonomi jamur yang tinggi. Upaya 

sosialisasi tersebut harus diimbangi dengan paket promosi yang 

memadai sehingga menarik masyarakat secara luas dalam 

berinvestasi untuk mengembangkan tanaman obat dan jamur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.  SLGAP  Budidaya Biofarmaka  
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Beberapa jenis tanaman obat telah memiliki pangsa pasar yang 

baik misalnya jahe, kunyit, lengkuas dan kencur sedangkan 

beberapa jenis lainnya belum banyak dikenal oleh masyarakat. 

Begitu juga jamur masih sebatas untuk konsumsi rumahan, 

namun sudah mulai tumbuh berbagai produk olahan jamur yang 

terus diminati masyarakat sehingga hal ini merupakan peluang 

yang sangat prospektif. Oleh karenanya capaian produksi masih 

memiliki peluang untuk dipacu dan ditingkatkan dengan 

membuka sentra-sentra pengembangan baru. 

Secara garis besar berdasarkan matrik pengukuran capaian 

kinerja dalam Penetapan Kinerja sesuai tabel 5 di atas 

menunjukkan sebagian besar telah tercapai sesuai dengan target 

antara lain Sayuran Buah, Tanaman Pot dan Tanaman Lansekap, 

dan Tanaman Bunga/Daun Potong. Sedangkan beberapa 

komoditas hortikultura yang produksinya tidak tercapai sesuai 

target yaitu; Buah Tahunan dan Perdu, Buah Buah Semusim dan 

Merambat, Buah Terna, Sayuran Umbi, Sayuran Daun, Melati, 

Tanaman Obat dan Jamur.  

Keberhasilan pencapaian produksi ini ditunjang oleh transfer 

teknologi budidaya yang relatif lebih terarah dengan adanya 

Sekolah Lapang GAP baik untuk buah, sayur, hias dan tanaman 

obat sebanyak 324 kelompok SL GAP buah, 336 kelompok SL 

GAP sayuran dan tanaman Obat, 335 kelompok SL GAP 

florikultura. Disamping itu pembukaan dan pengembangan 

kawasan hortikultura juga memberikan kontribusi terhadap 

sentra-sentra produksi baru misalnya kawasan buah bertambah 

seluas 2.429 ha, pengembangan sayuran dan obat seluas 836 

ha, dan florikultura di 206 kecamatan. 

Beberapa kegiatan utama yang juga mendukung pencapaian 

produksi ini antara lain adalah pengembangan LM3 di                      

200 lembaga dan kegiatan Penggerak Membangun Desa (PMD) 

dalam bentuk kegiatan Gerakan Perempuan untuk Optimalisasi 

Pekarangan (GPOP) yang mencapai 559 kelompok. 

Realisasi laju produksi hortikultura yang tertuang dalam                  

Penetapan Kinerja (Tabel 5) dihitung berdasarkan perbandingan 

angka prognosa 2011 terhadap angka tetap produksi 2010. 

Sasaran produksi tahun 2011 apabila dibandingkan dengan 

angka tetap produksi tahun 2010 menunjukkan peningkatan laju 

produksi  sebesar 2,02%. Apabila dibandingkan dengan target 

sebesar 5,1 maka capaian laju produksi hortikultura sebesar 

sebesar 39,61%. 
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Laju pertumbuhan florikultura yang mengalami penurunan terjadi 

akibat penetapan target sasaran Renstra yang terlalu tinggi. Hal 

ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan 12 komoditas 

(Philodendron, Monstera, Cardylon, Anthorium daun, Pakis, 

Anglonema, Euphorbia, Adenium, Soka, Diffenbacia, Sansievera, 

Caladium), yang dicatat dalam SPH sehingga total komoditas 

hortikultura yang dicatat menjadi 24 komoditas. 

b. Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha/Kebun Tanaman 

Hortikultura 

Perbaikan mutu pengelolaan kebun dan lahan usaha hortikultura 

diimplementasikan melalui kegiatan registrasi kebun/lahan usaha  

di berbagai daerah sentra komoditas. Teknis pelaksanaan 

registrasi dilakukan oleh pemerintah pusat (Ditjen Hortikultura) 

bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas 

Pertanian setempat.  Registrasi dilakukan apabila telah 

memenuhi berbagai tahapan-tahapan teknis yang telah diatur 

dalam pedoman registrasi, sehingga diperoleh penilaian hasil 

yang sudah memenuhi standar dan kriteria. 

Registrasi kebun dan lahan usaha dilakukan untuk mengetahui 

identitas dan kondisi kebun/lahan usaha hortikultura yang dapat 

digunakan sebagai alat identifikasi penelusuran balik 

(treacebility) apabila terdapat beberapa permasalahan. 

Sepanjang tahun 2011 telah berhasil dilakukan registrasi 

sebanyak 1.224 kebun buah, 539 lahan usaha sayuran dan 

tanaman obat, dan florikultura sebanyak 62 lahan usaha. 

Pelaksanaan kegiatan registrasi kebun/lahan usaha belum 

mencapai jumlah yang optimal karena keterbatasan anggaran, 

belum tersosialisasi dengan baik, dan kurang minatnya petani 

melakukan pencatatan dalam berusaha tani. 

c. Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu 

Produk hortikultura yang berdaya saing harus dihasilkan dengan 

cara budidaya yang baik dan benar, diawali dengan penggunaan 

benih hortikultura bersertifikat. Dengan perkembangan 

hortikultura yang semakin cepat maka ketersediaan benih 

bersertifikat harus ditingkatkan. 

Penggunaan benih bersertifikat merupakan kunci utama untuk 

menghasilkan produk hortikultura berkualitas. Oleh karena itu 

ketersediaan benih bersertifikat sesuai prinsip 7 tepat (jenis, 

varietas, mutu waktu, lokasi, jumlah dan harga yang terjangkau) 

harus dipenuhi. Berbagai lembaga terkait harus bersinergi mulai 
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dari lembaga penelitian dan pengembangan, produksi dan 

penggandaan benih, sertifikasi dan pengawasan peredaran, serta 

dukungan aspek lainnya yang meliputi sarana prasarana selama 

proses produksi sampai pengolahan benih sehingga benih siap 

beredar di pasaran. 

 

Gambar 11.  Sentra Produksi Benih Florikultura di 

Kabupaten Semarang 

 

Menurut UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura bahwa 

benih dari varietas yang sudah dilepas, apabila 

diperdagangkan/diedarkan harus melalui sertifikasi benih. Tujuan 

utama adalah untuk melindungi konsumen dari perolehan benih 

yang tidak benar baik varietas maupun mutunya. Pelaksanaan 

sertifikasi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu Balai 

Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan 

Hortikultura (BPSBTPH) serta perorangan atau badan hukum 

yang telah memperoleh ijin dari lembaga yang berwenang.  

Arah pengembangan perbenihan hortikultura adalah menuju 

swasembada benih dalam negeri melalui upaya-upaya penguatan 

ketersediaan dari dalam negeri sekaligus mengurangi 

ketergantungan terhadap benih impor. Untuk dapat 

memproduksi benih bersertifikat tentunya harus dikelola oleh 

SDM yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai 

serta manajemen teknologi produksi benih yang benar dengan 

dilengkapi fasilitasi bimbingan akses modal dan akses pasar, 

sehingga sistem dapat berjalan sesuai dengan harapan.  
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Upaya peningkatan ketersediaan benih hortikultura bermutu 

berdasarkan dokumen PK  pada tahun 2011 difasilitasi dana 

APBN sebesar Rp.66.000.000.000,-, namun demikian dalam 

perkembangannya dan disesuaikan dengan kebutuhan dan 

pertambahan APBN-P alokasi anggaran untuk pengembangan 

perbenihan hortikultura menjadi Rp. 103.146.108.000,-. Kinerja 

perbenihan ditunjukkan dengan pencapaian realisasi 

ketersediaan benih seperti tabel berkut. 

Tabel 6. Ketersediaan Benih Hortikultura Tahun 2011 

No Jenis Benih 
Ketersediaan Pertumbuhan 

      (%) 2010 2011 

1 Buah (btg) 1.165.000 1.205.000 3,4 

2 Sayur (kg) 1.696.000 1.756.000 3,5 

3 Florikultura 

(benih) 

6.551.380 6.754.000 3,1 

4 Tanaman 

Obat (kg) 

15.260 15.520 1,7 

Sumber : Direktorat Perbenihan Hortikultura 

Selama ini kebutuhan benih untuk pengembangan usaha 

agribisnis dipenuhi dari produksi dalam negeri (BBH, penangkar 

benih, produsen benih swasta) dan pemasukan benih dari luar 

negeri. Pemasukan benih dari luar negeri dilakukan karena 

produksi benih dalam negeri belum mencukupi kebutuhan, 

keterbatasan ketersediaan varietas atau yang benihnya tidak 

dapat atau belum dapat diproduksi di dalam negeri. 

Secara umum ketersediaan benih menunjukkan pertumbuhan 

yang positif. Pertumbuhan ini didukung dari beberapa 

keberhasilan pencapaian output pelaksanaan kegiatan baik di 

pusat dan daerah, meskipun disadari masih besar tantangan 

yang harus diselesaikan. Salah satu upaya penyediaan benih 

bermutu hortikultura dilakukan dengan melakukan pembinaan 

kepada penangkar dan pemasyarakatan penggunaan benih 

bermutu. Saat ini jumlah produsen benih hortikultura yang 

berkembang di Indonesia adalah 2.028 produsen dengan jumlah 

varietas unggul yang dihasilkan sebanyak 1.884 varietas. Upaya 

pengembangan industri perbenihan dilakukan melalui berbagai 

kegiatan pemasyarakatan benih bermutu hortikultura, Kegiatan 

ini merupakan wahana untuk sosialisasi benih unggul kepada 

masyarakat dan sekaligus sebagai apresiasi bagi pelaku 

perbenihan hortikultura berprestasi. 

Kegiatan pemasyarakatan benih bermutu yang dilaksanakan 

adalah promosi perbenihan hortikultura, sistem informasi 

perbenihan hortikultura, temu asah terampil, jambore varietas 
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unggul (demfarm), peragaan inovasi teknologi baru dalam 

rangka PENAS, serta penyediaan benih hortikultura. Melalui 

kegiatan pemasyarakatan semacam ini diharapkan mampu 

memotivasi masyarakat tani untuk memanfaatkan benih bermutu 

serta memotivasi pelaku perbenihan untuk menciptakan inovasi-

inovasi baru bidang perbenihan. 

Dukungan pengembangan sistem perbenihan hortikultura yang 

dilaksanakan adalah adanya fasilitasi sarana dan prasarana 

melalui APBNP. Pengadaan sarana prasarana diarahkan untuk 

mendukung peningkatan kapasitas laboratorium budidaya 

BPSBTPH, yang berupa peralatan Spektopotometer UV visible, 

Incubator, Oven, Automatic Distilling Unit, Texture Analyser, 

Mikroskop Stereo, Miskroskop Compound, Invitro Cabinet, 

Elektroforesis Equipment, Laboratory Work Station, Refrigerated 

Micro Centrifuge, Laminar Air Flow, Autoclave, Analytical Balance, 

Sarana Visualisasi Laboratorium, Top Loading Balance, Nutrisi 

Analyzer, Titrator, pH Meter, inverted Microscope with bulit-in 

Monitor, Hotplate Magnetic Stirrer, Tes Tube Mixer, Grinding Mill, 

Seed Moistute Tester, Digital Thermohygrometer, Thermocouple, 

Water Purification System, Weight Set, dan Soil Test Kit. 

d. Batas Maksimal Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura 

terhadap Total Luas Panen 

Perlindungan tanaman mempunyai peranan penting dalam 

mendukung keberhasilan peningkatan produksi hortikultura baik 

kuantitas maupun kualitas, melalui upaya pengelolaan dampak 

perubahan iklim sehingga kehilangan hasil hortikultura akibat 

bencana banjir, kekeringan dan serangan OPT (Organisme 

Pengganggu Tumbuhan) dapat ditekan hingga tidak 

menimbulkan kerugian secara ekonomi, dan  pengendalian OPT 

dilakukan dengan penerapan PHT sehingga produknya memenuhi 

persyaratan SPS-WTO, aman dikonsumsi dan berdaya saing 

tinggi di pasar-pasar baik lokal, regional maupun  global. 

Pada tahun 2011 berdasarkan dokumen PK besarnya anggaran 

yang telah disetujui untuk dialokasikan sebesar 

Rp.57.230.000.000,- dan di akhir tahun anggaran mendapatkan 

alokasi APBNP Rp.62.145.495.000,- sehingga besaran totalnya 

menjadi Rp.119.375.495.000,-. 

Sasaran strategis proporsi luas serangan OPT utama hortikultura 

terhadap luas panen maksimal 4,5%  merupakan target rasional 

yang dimungkinkan dapat dicapai berdasarkan kemampuan 

penganggaran, SDM dan kemampuan koordinasi ke instansi 
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terkait. Meskipun demikian berdasarkan data yang ada (sampai 

dengan pertengahan Desember 2011) proporsi luas serangan 

yang bisa terealisasi maksimal hanya 1,58% dari luas panen, hal 

ini menunjukkan prestasi yang baik dan mendukung pencapaian 

produksi yang tinggi. 

Pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari peranan 

pengembangan system perlindungan di lapangan yang berfungsi 

mengelola DPI dan serangan OPT diantaranya melalui Sekolah 

Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) yang bertujuan 

membina dan melatih petani atau kelompok tani secara mandiri 

melakukan tindakan pencegahan, penanggulangan sekaligus 

tahap penyelesaian permasalahan terkait dengan serangan OPT 

hortikultura.  Pada tahun 2011 ditargetkan terbentuk 362 SLPHT 

dan terealisasi seluruhnya.  

 

     Gambar 12.  Pertemuan kelompok SLPHT di Kabupaten  

                          Padangpanjang 

Beberapa sub kegiatan utama lainnya yang mendukung 

pencapaian kinerja ini antara lain; antisipasi dan mitigasi 

perubahan iklim dengan output 62 rekomendasi dan terealisasi 

sesuai target, pengendalian OPT hortikultura dengan output 

sesuai target 1143 kali dengan target 1.216 kali (75,49%), 

sinergisme sistem perlindungan hortikultura dengan SPS-WTO 

dengan output 13 draft dari target 13 draft (100%), 

pengembangan dan penerapan pemanfaatan agens hayati dan 

biopestisida dengan output 70 laboratorium dan terealisasi sesuai 

target, inisiasi klinik komoditas hortikultura dengan output                 

98 unit dari target 98 unit (100%), serta pengamatan dan 

peramalan OPT pada komoditas hortikultura dengan output             

362 kali dari target 362 kali (100%).  Capaian tersebut 

merupakan realiasasi sampai dengan pertengahan Desember 

2011. 
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 Gambar 13. Surveilance OPT Jahe di Kabupaten Sukabumi 

Dalam rangka menunjang kegiatan sistem perlindungan 

tanaman, maka dibutuhkan kelengkapan kerja pendukung dan 

fasilitas yang memadai agar penyelenggaraan kegiatan dapat 

berjalan dengan baik. Tersedianya sarana dan prasarana kerja 

yang memadai sangat berpengaruh terhadap kinerja 

perlindungan hortikultura baik di pusat maupun di daerah.   

Pengadaan sarana dan prasarana di daerah dilakukan di                  

29 Provinsi, antara lain berupa alat pengolah data pendukung 

pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM), sarana 

pendukung kegiatan sinergisme sistem perlindungan hortikultura 

dengan SPS-WTO, analisis dan mitigasi perubahan iklim dengan 

target 338 unit dan tercapai seluruhnya. 

 

Gambar 14.  Field Day  SLPHT di Propinsi Banten 
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Dalam rangka mendukung pencapaian target produksi dan 

produktivitas, selain diperlukan dukungan peningkatan ketersediaan 

benih, peningkatan pengendalian OPT hortikultura, dukungan 

manajemen teknis lainnya merupakan aspek yang penting.  

 

Gambar 15.  Menteri Pertanian meresmikan & meninjau Rumah 
Hortikultura pada kegiatan Pekan Flori & Flora 

Nasional 2011 di Sanur Bali 
 
Salah satu unsur dalam aspek manajemen adalah pemasyarakatan 

atau promosi yang merupakan salah satu sarana untuk memasarkan 

produk maupun kegiatan pengembangan hortikultura kepada 

konsumen. Strategi dan keberhasilan pemasaran memberikan 

masukan terhadap keberhasilan pembangunan hortikultura.  Fakta di 

lapangan masih banyak penduduk atau masyarakat Indonesia yang 

belum memahami hortikultura secara baik. 

 

Gambar 16. Menteri Pertanian didampingi Ibu Meike Suswono 

meninjau stand pameran dalam Kegiatan 

Indonesia Tropical Fruits Festival 2011 di 

Carrefour  Surabaya Jawa Timur 
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Gambar 17. Suasana Rumah Hortikultura yang bertemakan 
Asri, Lestari, Sehat Sejahtera bersama 
Hortikultura Indonesia pada pameran Agrinex 

2010 di  Hall B Jakarta Convention Centre 
Senayan 

Partisipasi Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka 

pemasyarakatan dan promosi diantaranya adalah; Pekan Flori dan 

Flora Nasional (PF2N) di Bali, Agro & Food di Jakarta, Hari Pangan 

Sedunia (HPS) di Gorontalo, Pekan Nasional (Penas) di Kalimantan 

Timur, Indonesia Disaster Preparedness, Response, Recovery, Expo 

and Converence (IDEC) di Jakarta, Pekan Lingkungan Hidup di 

Jakarta, Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara (GPTP) di Karawang, 

Agrinek di Jakarta dan Royal Flora Ratchapurk di Chiang Mai, Thailand.  

 

Gambar 18.  Menteri Pertanian Didampingi Ibu Meike Suswono 
Melakukan Panen Buah Strawberry organik  dalam 
rangka Kunjungan kKerja Menteri Pertanian di  

Kabupaten Tabanan, Bali dlm rangkaian kegiatan 
PF2N 2011 Bali.   
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3.3. Analisis Pencapaian Keuangan 

Analisis pencapaian keuangan dilakukan untuk melihat sejauh mana 

pencapaian sasaran strategis yang telah tergambar di Penetapan 

Kinerja dapat dicapai dengan sumber keuangan yang ada. 

Pada awalnya besaran alokasi anggaran telah terinformasikan di dalam 

PK sebesar (Rp. 516.310.000.000,-), dan kemudian ditetapkan dalam 

Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) sebesar Rp.517.471.103.000,-

Dari total pagu tersebut terdapat beberapa kegiatan yang diblokir dan 

telah diperjuangkan sehingga anggaran menjadi                               

Rp.504.335.773.000,-. Penghujung triwulan III Direktorat Jenderal 

Hortikultura mendapat tambahan alokasi dana dalam APBN-P sebesar 

Rp.102.000.000.000,- sehingga menjadi Rp. 606.335.773.000,-. 

Sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 realisasi keuangan 

berdasarkan kewenangan instansi baik pusat maupun daerah dapat 

dilihat pada tabel 7 berikut: 

Tabel 7. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah 

Menurut Kewenangan Instansi TA.2011 

NO KEGIATAN 
PAGU           

 (Rp 000) 

REALISASI S/D            
14 Februari 2012 

(Rp.000) (%) Fisik 

1. Pusat 249.894.806 243.118.878 93,69 95,71 

2. Daerah 356.440.967 308.436.006 86,53 88,44 

  - Dekon Provinsi 156.755.371 133.961.949 85,46 87,99 

  - 
Tugas Pembantuan 
Kab/Kota 

131.688.596 111.142.342 84,40 86,87 

  - BPSBTPH 23.070.000 20.844.301 90,38 92,24 

  - BPTPH 44.927.000 42.487.414 94,57 96,02 

TOTAL 606.335.773 542.554.884 89,68 92,11 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi keuangan 

secara total sebesar 89,68%, dan kontribusi daerah terhadap 

pencapaian total ini sebesar 56,85% dan realisasi pusat sebesar 

43,15% terhadap total realisasi.  Sedangkan realisasi berdasarkan 

kegiatan utama dapat dilihat pada Tabel 8 berikut: 
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Tabel 8. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah 

Menurut Kegiatan Utama Termasuk APBN-P TA.2011 

NO KEGIATAN 
PAGU            

(Rp 000) 

REALISASI S/D            
14 Februari 2012 

(Rp.000) (%) Fisik 

1. 

Peningkatan Produksi, 
Produktivitas dan Mutu 
Produk Tanaman Buah 
Berkelanjutan 

105.599.137 92.292.320 87,41 89,23 

2. 

Peningkatan Produksi, 

Produktivitas dan Mutu 
Produk  Florikultura 

Berkelanjutan 

44.994.595 35.575.378 79,06 81,56 

  3. 

Peningkatan Produksi, 
Produktivitas dan Mutu 

Produk  Sayuran dan 
Tanaman Obat  
Berkelanjutan 

103.122.792 90.973.981 88,22 90,31 

 4. 
Pengembangan Sistem 
Perbenihan Hortikultura 

103.152.608 93.793.123 90,95 92,05 

 5. 
Pengembangan Sistem 
Perlindungan Hortikultura 

119.375.495 113.407.051 95,00 97,21 

 6. 
Dukungan Manajamen dan 
Teknis Lainnya pada Ditjen 
Hortikultura 

130.091.146 117.630.336 90,44 
 

92,76 

TOTAL 606.335.773 543.636.189 89,68 92,11 

Dari tabel realisasi keuangan di atas menunjukkan tingkat serapan 

anggaran yang diperuntukkan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam 

mendanai kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam PK maupun yang 

terdapat di dalam DIPA dan RKAKL. 

Dalam rangka mengoptimalkan peran komoditas hortikultura dalam 

perekonomian, pada Tahun Anggaran 2011 Direktorat Jenderal 

Hortikultura telah mendapatkan anggaran tambahan yang 

diperuntukkan guna mendorong pemulihan pasca erupsi di Merapi dan 

Bromo. Beberapa pelaksanaan kegiatan dalam APBN-P tersebut antara 

lain; 1) Bantuan Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi dan Gunung 

Bromo, bantuan diberikan kepada petani, di Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Kabupaten Sleman, Kulon Progo), Jawa Tengah 

(Banjarnegara, Magelang, Klaten,  Boyolali dan Karanganyar) dan 

Jawa Timur (Pasuruan dan Probolinggo) dan dua Balai Benih 

Hortikultura di Kabupaten Sleman dan Pasuruan., 2)  Pengamanan 

Area Sentra Hortikultura terhadap Serangan dan Penyebaran Hama 

Tanaman, berupa pengadaan shading net sebanyak 240 unit yang 

dialokasikan pada 5 (lima) propinsi yang meliputi 26 kabupaten/kota.  

Shading net tersebut telah didistribusikan kepada 82 kelompok 

tani/gapoktan/asosiasi/P4S, di Propinsi Jawa Barat (Cirebon, 

Indramayu, Majalengka, Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Bandung, 

Sukabumi), Jawa Tengah (Brebes, Tegal, Blora, Rembang, Demak, 
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Boyolali, Magelang), Daerah Istimewa Yogyakarta (Bantul), Jawa 

Timur (Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bojonegoro, 

Nganjuk, Kediri, Blitar) dan Nusa Tenggara Barat (Kota Mataram),              

3) Fasilitasi Sarana dan Prasarana OPT Hortikultura (Bahan Peralatan 

Pengelolaan OPT dan Peningkatan Kapasitas Pengujian Pestisida) salah 

satunya perangkap lalat buah sebanyak 487.000 unit yang 

didistribusikan ke 16.233 ha sentra produksi mangga di Jawa Barat 

dan Jawa Timur, 4) Peningkatan Kapasitas Laboratorium Budidaya 

BPSBTPH, 5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  

Meskipun demikian secara umum pencapaian realisasi keuangan 

belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Secara keseluruhan 

penyebab terjadinya rendahnya penyerapan adalah lemahnya aspek 

manajerial satuan kerja di daerah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Adanya proses revisi DIPA, karena terdapat banyak kegiatan yang 

diblokir, sehingga memperlambat realisasi kegiatan; 

2. Terdapat beberapa SKPD yang mempunyai pagu hortikultura cukup 

besar tetapi kekurangan SDM dalam pelaksanaan kegiatannya, 

sementara mereka lebih memprioritaskan kegiatan yang didanai 

APBD, atau komoditas/kegiatan dengan dana yang lebih besar 

dibandingkan dengan pagu pengembangan hortikultura; 

3. Beberapa kegiatan besaran pagunya kecil tetapi terdiri dari banyak 

komponen sub kegiatan yang memerlukan proses administrasi yang 

cukup rumit sehingga menjadi kurang prioritas untuk dikerjakan; 

4. Terdapat beberapa kebijakan intern di SKPD Dinas Pertanian 

tertentu yang kurang sinkron dengan kebijakan percepatan 

penyerapan anggaran, misalnya; terdapat pelimpahan wewenang 

pelaksanaan kegiatan yang seharusnya menjadi tanggungjawab 

bidang hortikultura kepada bidang pendukung lain seperti 

kelembagaan, pengolahan hasil sementara bidang tersebut juga 

melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab dari 

Direktorat Jenderal yang menjadi induknya, sehingga kegiatan 

tersebut justru tidak terserap; 

5. Belum berjalannya regenerasi dan kaderisasi dalam pelaksanaan 

kegiatan utama aspek manajerial seperti ; pelaporan, administrasi 

keuangan, kehumasan, sehingga terkadang arus pelaporan tidak 

lancar; 

6. Seringnya terjadinya alih tugas atau mutasi di lingkup SKPD 

sehingga menghambat arus penyelesaian kegiatan. 
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Beberapa hal yang harus menjadi penekanan tindaklanjut ke depan 

atas permasalahan penyerapan anggaran ini; 

1. Perencanaan kegiatan yang matang sesuai dengan peraturan dan 

prosedurnya, kemampuan instansi baik kondisi SDM maupun 

geografisnya serta keadaan iklim dan cuaca pendukungnya; 

2. Membuat skala prioritas kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan 

dengan dukungan penganggaran yang memadai; 

3. Penataan tupoksi di beberapa SKPD hendaknya lebih dipertegas dan 

diperjelas, sehingga tidak terjadi duplikasi tugas; 

4. Pengkaderan dan harmonisasi SDM harus tetap berjalan sehingga 

pada saatnya pengalih tugasan tidak stagnant. 

 

3.4. Permasalahan  

Berbagai keberhasilan dan manfaat telah dicapai dalam pelaksanaan 

pembangunan hortikultura tahun 2011, namun demikian dalam 

pelaksanaannya masih mengalami, berbagai permasalahan dan 

hambatan, baik dari aspek teknis maupun aspek manajemen.  

Beberapa permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam 

pembangunan agribisnis selama ini sebagai berikut: 

1. Permasalahan yang ditemui dalam pengembangan benih 

hortikultura antara lain:  

Permasalahan benih tanaman buah; a) Untuk memproduksi benih 

tanaman buah diperlukan waktu relatif lama sekitar 1 sampai 2 

tahun tergantung dari komoditas, sedangkan permintaan benih 

seringkali mendadak, b) Untuk memproduksi benih dalam skala 

besar belum dapat dipenuhi oleh penangkar benih karena 

keterbatasan modal, keterbatasan SDM terampil dalam menerapkan 

teknologi perbanyakan benih dan belum dibarengi adanya jaminan 

pemasaran. 

Permasalahan dalam pengembangan benih tanaman sayuran 

adalah; a) Industri perbenihan sayuran belum berjalan dengan 

baik, b) Benih sayuran terutama yang berbentuk umbi tidak 

tersedia sepanjang tahun, c) Keterbatasan benih sumber,                     

d) Sebagian besar penangkar benih masih berstatus informal 

sehingga kegiatannya belum diawasi BPSBTPH, e) Balai Benih yang 

memproduksi benih sayuran masih sangat terbatas, f) Sebagian 

besar petani sayuran masih menggunakan benih sendiri dari 

pertanaman konsumsi dikarenakan disamping terbatasnya 

ketersediaan benih bersertifikat juga kesadaran petani terhadap 

manfaat penggunaan benih bersertifikat masih rendah, g) Telah 
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banyak varietas sayuran yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian,  

namun dalam perkembangannya sebagian besar dari varietas 

tersebut tidak/kurang berkembang, h) Minat petani terhadap jenis 

unggul lokal cukup baik, namun masih banyak yang belum dilepas, 

i) Penangkar benih sudah cukup banyak tetapi karena supply-

demand tidak jelas, minat penangkar untuk memproduksi benih 

menjadi rendah. 

Permasalahan dalam pengembangan benih florikultura adalah;                      

a) Jumlah varietas yang telah dilepas sangat terbatas,                             

b) Kurangnya sosialisasi varietas baru serta kurangnya sosialisasi 

terhadap varietas-varietas yang sudah dilepas oleh Mentan, dan             

c) Benih sumber terbatas, masih didatangkan dari luar negeri 

(impor), hal ini disebabkan karena belum adanya perusahaan dalam 

negeri yang mampu menghasilkan benih tersebut. 

2. Kelemahan perbenihan yang lainnya adalah; a) Selera pasar benih 

cepat berubah; perubahan permintaan pasar yang sangat cepat 

menyebabkan sering terjadinya pelaku usaha tani florikultura 

mendatangkan benih dari luar negeri yang jenis maupun 

varietasnya disukai di masyarakat; b) Lemahnya penguasaan 

teknologi produksi; karena petani/penangkar benih yang 

memproduksi benih untuk kebutuhan sendiri belum menguasai 

teknologi yang spesifik bagi masing-masing jenis tanaman,                  

c) Lemahnya permodalan penangkar benih, dan d) Keterbatasan 

petugas perbenihan yang mengelola SIM perbenihan dan sarana 

produksi, sehingga informasi/data tidak dapat tersedia setiap saat 

serta e) Belum optimalnya software perbenihan dan sarana 

produksi serta keterbatasan hardware perbenihan dan sarana 

produksi, baik di BBH, BPSBTPH dan BPTPH. 

3. Permasalahan pengembangan florikultura muncul lebih dominan 

disebabkan karena belum dipahaminya secara baik nilai manfaat 

dan ekonomi dimana industri florikultura itu prospektif, oleh 

karenanya pemasyarakatan florikultura kepada publik merupakan 

aspek strategis dan penting terutama memberikan pemahaman 

bahwa usaha industri florikultura diharapkan dapat memperbaiki 

pendapatan para pelaku usaha khususnya petani. 

4. Kelembagaan dan kemitraan usaha masih lemah, petani belum 

terlibat langsung dalam kegiatan agribisnis secara utuh serta 

wawasan dan kemampuan SDM kewirausahaan petani/kelompok 

tani masih rendah. Pembentukan kelompoktani/kelompok usaha 

masih berdasarkan hamparan dengan usaha campuran, belum 

menurut kelompok komoditas, disamping kelompok yang ada masih 

berorientasi pada produksi. 
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5. Persyaratan standar untuk partai ekspor dan pasar modern belum 

dapat dipenuhi disamping sistem pembayaran yang tidak 

menguntungkan petani.  Kondisi ini menyebabkan daya saing dan 

kemampuan produk hortikultura dan produk petani untuk masuk ke 

pasar modern maupun ekspor menjadi lemah.  Belum dapat 

dicapainya standar mutu disebabkan karena manajemen mutu 

belum sepenuhnya dipahami petani, penerapan GAP dan SOP dalam 

budidaya tanaman masih terbatas, penggunaan benih bermutu 

masih terbatas, keterbatasan teknologi spesifik lokasi, serta 

kurangnya kemampuan, keterampilan, motivasi dan apresiasi 

petani dan petugas dalam hal penerapan teknologi budidaya maju. 

Penerapan GAP/SOP belum dilaksanakan secara optimal dilakukan 

di daerah-daerah sentra karena keterbatasan dana, pemahaman 

petani serta dukungan dari daerah. 

6. Penanganan OPT belum terlaksana secara optimal. Hal ini akibat 

kompleknya permasalahan OPT, timbulnya OPT baru, penerapan 

teknologi ramah lingkungan masih belum meyakinkan, penggunaan 

pestisida kimia dalam pengendalian OPT masih belum memenuhi 

standar baik dan benar, jumlah SDM perlindungan tanaman yang 

ada saat ini cenderung makin berkurang, kemampuan SDM 

perlindungan dalam pengenalan OPT hortikultura masih terbatas, 

dan upaya pemenuhan persyaratan teknis di bidang perdagangan, 

khususnya standar teknis di bidang kesehatan tumbuhan, Sanitary 

and Phytosanitary/SPS) masih terbatas. Untuk meningkatkan daya 

saing di bidang teknis perlindungan tanaman, surveilans OPT harus 

dilakukan sesuai standar internasional kesehatan tumbuhan 

(Sanitary and Phytosanitary/SPS). Hasil akhir kegiatan surveilans 

adalah Pest List (dipersyaratkan dalam perdagangan global) pada 

beberapa komoditas hortikultura tujuan ekspor. Hasil kegiatan 

sinergisme sistem perlindungan tanaman dalam pemenuhan 

persyaratan teknis perdagangan, masih terbatas.  

7. Dalam penanganan OPT sesuai PHT, masih belum memenuhi 

kualitas pelaksanaannya. Banyak daerah-daerah sentra produksi 

yang telah memperoleh registrasi (menerapkan teknologi budidaya 

yang baik dan benar sesuai SOP-GAP), belum didukung 

pelaksanaan PHT yang lebih berkualitas.  
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3.5. Tindaklanjut 

Beberapa upaya tindaklanjut yang telah dan akan dilakukan oleh 

Ditjen Hortikultura untuk perbaikan tersebut, antara lain: 

1. Pertemuan koordinasi antar pusat, daerah dan instansi terkait 

(Dinas Propinsi, BPSBTPH, BBH) yang menangani perbenihan pada 

setiap komoditas buah unggulan setiap tahun sangat dibutuhkan, 

agar kebutuhan benih dalam pengembangan kawasan dapat 

tersedia sesuai  rencana yang diperlukan terutama daerah yang 

masuk kawasan sentra tanaman buah.  Pembinaan penangkar-

penangkar benih buah terutama di daerah luar Jawa masih sangat 

diperlukan, SDM di luar jawa umumnya masih terbatas dan 

teknologi produksi benih perlu mendapat perhatian. 

2. Distribusi Benih sumber tanaman buah sangat diperlukan guna 

merangsang penumbuhan penangkar benih tanaman buah di 

daerah dan diperuntukkan Balai Benih Hortikultura di berbagai 

daerah terutama Balai Benih Hortkutura di luar jawa disamping 

untuk sumber mata tempel dalam perbanyakan benih berikutnya 

juga sebagai pohon koleksi. 

3. Pengembangan perbenihan yang lainnya adalah; a) Pemberdayaan 

kelembagaan perbenihan, b) Perbaikan sistim informasi 

supply/demand benih, c) Fasilitasi akses modal untuk mendukung 

pengembangan perbenihan, d) Penumbuhan penangkar di sentra-

sentra produksi, e) Pemberdayaan stakeholder perbenihan untuk 

menciptakan varietas yang berdayasaing dengan teknologi produksi 

f) Pilot proyek penangkaran benih bermutu. 

4. Pengembangan dan penerapan sistem manajemen produksi dan 

mutu melalui penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar 

GAP dan SOP budidaya tanaman sesuai dengan spesifik komoditas 

dan lokasi, melakukan pengendalian OPT sesuai prinsip-prinsip PHT, 

serta pengembangan/pemberdayaan kelembagaan petani. 

5. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM pelaksana 

pengembangan agribisnis hortikultura baik pusat maupun daerah 

serta terus melakukan komunikasi, kerjasama dan koordinasi 

dengan berbagai instansi terkait. 

6. Pengendalian OPT endemik yang mempunyai potensi penularan 

penyakit relatif cepat, misalnya gemini virus cabai, maka alokasi 

dana ke daerah terserang hendaknya proposional dengan luas 

serangan, sehingga koordinasi pengendalian di lapangan berjalan 

baik dan efektif. 
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7. Meningkatkan pemasyarakatan PHT dengan memperbanyak 

kegiatan SLPHT di kawasan pengembangan hortikultura yang 

dilaksanakan dengan benar dan baik, sehingga petani mampu 

menerapkan PHT di lahannya dan menjadi motivator bagi petani 

lain sekitarnya, terutama dalam penerapan pengendalian OPT 

ramah lingkungan dengan memproduksi dan memanfaatkan agens 

hayati dan biopestisida.  

8. Meningkatkan kualitas pengamatan dan pelaporan OPT dan dampak 

bencana alam, sehingga masukan data yang terukur dan valid dari 

hasil pelaporan  menjadi bahan pertimbangan untuk perencanaan 

tindakan korektif selanjutnya.   

9. Pemberdayaan petugas dan pelaku perlindungan dengan 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melalui kegiatan 

pelatihan (magang, demplot, gelar teknologi, workshop, seminar, 

temu lapang), akses informasi (memperbanyak buku pedoman 

teknis perlindungan, dan memfasilitasi pemanfaatan jaringan 

internet melalui komputer dan hand phone, dll), sehingga 

perkembangan kemajuan teknologi membantu kinerja POPT yang 

jumlahnya  terbatas untuk mempercepat arus informasi melalui SIM 

OPT. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat 

Jenderal Hortikultura 2011 ini adalah salah satu media 

pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Hortikultura dalam 

melaksanakan mandat TUPOKSI, Misi dan Visi, serta pertanggung-

jawaban dalam mengelola anggaran. Disamping itu juga sebagai umpan 

balik dan introspeksi terhadap apa yang selama ini telah dilaksanakan dan 

apa saja yang belum dilaksanakan, dan perbaikan apa yang perlu 

dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja institusi. Diharapkan 

dengan telah disusunnya laporan ini mampu membenahi diri dan 

meningkatkan prestasi kerja dan kinerja dengan meningkatkan berbagai  

koordinasi, sinergisme dan kerjasama antar institusi dan swasta (petani 

dan pelaku usaha) sehingga dapat dicapai hasil yang lebih optimal. 

Keberhasilan pembangunan hortikultura sebagaimana halnya subsektor 

lainnya dalam sektor pertanian banyak ditentukan oleh peran institusi lain 

diluar Ditjen Hortikultura, karena itu peranan berbagai institusi, pelaku 

usaha (stakeholders) dan petani produsen perlu dirangsang agar mampu 

mengembangkan hortikultura secara efisien, efektif dan menguntungkan 

petani. Selain itu keterpaduan dalam perencanaan dan sinkronisasi dalam 

pelaksanaan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak/institusi (termasuk 

swasta), berbagai sumber pendanaan, dan keterkaitan dengan kegiatan 

sebelumnya sangat penting untuk memberikan hasil dan manfaat yang 

optimal serta bersinergi.   

Terjadinya perubahan program yang dilaksanakan pada Ditjen 

Hortikultura tahun 2010 dan hanya menjadi satu program pada tahun 

2011 lebih mempertajam arah dan tujuan pembangunan hortikultura. 

Diharapkan LAKIP Tahun 2011 Direktorat  Jenderal Hortikultura dapat 

bermanfaat bagi pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.   

 

 

 


