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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Pada Tahun Anggaran 2014, Direktorat Jenderal 

Hortikultura telah diberi amanat untuk melaksanakan 

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu 

Produk Hortikultura Berkelanjutan, mencakup 

pengembangan komoditi sayuran, buah, tanaman obat 

dan florikultura, serta pengembangan sistem 

perbenihan, sistem perlindungan hortikultura, dan 

dukungan manajemen teknis. Berbagai kegiatan telah 

dilakukan baik di pusat maupun daerah 

(propinsi/kabupaten/kota) dan dilaksanakan oleh 

berbagai institusi. Sebagai instansi pemerintah yang 

memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam 

pelaksanaan pembangunan hortikultura melalui 

dukungan dana APBN, maka pada tahun bersangkutan 

Direktorat Jenderal Hortikultura berkewajiban untuk 

melaporkan hasil dan kinerja berbagai kegiatan yang 

tercakup dalam program yang dilaksanakan. 

Pertanggungjawaban tersebut meliputi unsur 

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan 

kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.  

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) mengacu kepada peraturan 

perundang-undangan, antara lain: 1) Peraturan 

Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan, 2) Peraturan Pemerintah 

Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah, 3) Peraturan Pemerintah 
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Nomor: 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, 4) 

Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 5) Instruksi 

Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi, 6) Keputusan Kepala Lembaga 

Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang 

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 7) 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2009 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

lingkungan Instansi Pemerintah. Sedangkan Peraturan 

Menteri Pertanian terkait dengan SAKIP yaitu; 1) 

Permentan Nomor: 92 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pengukuran Indikator Kinerja Kementan 2010-2014, 

dan 2) Permentan Nomor: 49 Tahun 2013 tentang 

Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian Tahun 

2010-2014.  

Metode penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah pada Tahun 2014 mengacu pada Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor: 53 

Tahun 2014, tanggal 20 November 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, 

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, yang menggantikan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor: 29 Tahun 2010, 

tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman 
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Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Terkait dengan berlakunya Permen PAN dan RB No.53 

Tahun 2014 tersebut, maka Direktorat Jenderal 

Hortikultura berkewajiban menyusun Laporan Kinerja 

Tahun 2014 sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kinerja kepada Menteri Pertanian. 

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura 

mengacu pada dasar hukum berikut; 1) Permentan 

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

Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian dan, 2) Permentan Nomor: 

56/Permentan/OT.140/9/2011 tanggal 28 September 

2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja 

Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura yang 

mengatur tentang Organisasi dan Tupoksi 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 sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, 

budidaya, perlindungan, dan pascapanen 

hortikultura; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, 

budidaya, perlindungan, dan pascapanen 

hortikultura; 
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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. 

Tugas dan fungsi yang di emban oleh Direktorat 

Jenderal Hortikultura, selanjutnya dijabarkan melalui 

unit-unit kerja Eselon II dalam upaya menjalankan 

tugas operasional.  Susunan organisasi dan tata 

laksana unit kerja Eselon II tersebut terdiri dari: 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas 

memberikan pelayanan teknis dan administrasi 

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 

Direktorat Jenderal Hortikultura; 

2. 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; 

3. 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; 
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4. 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; 

5. 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; 

6. 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. 

 

Secara rinci struktur organisasi Direktorat Jenderal 

Hortikultura dapat dilihat pada Lampiran 1. Sedangkan, 

komposisi pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura 

berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat 

dilihat pada Lampiran 2. 

Pembangunan Hortikultura Tahun 2014 merupakan 

bagian dari Perencanaan Strategis tahun 2010 - 2014 

yang telah menyelaraskan dengan adanya reformasi 

perencanaan dan penganggaran, dimana setiap Eselon 
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I hanya memiliki 1 (satu) program. Pelaksanaan 

kegiatan tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari 

pelaksanaan kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2010 – 

2014.    
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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.  Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan telah 

disusun uji coba Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang 

telah dimulai pada tahun 2013, untuk kemudian 

digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan  

pencapaian sasaran.  Selanjutnya penilaian kinerja 

pegawai selama tahun 2014 dinilai berdasarkan SKP 

Tahun 2014.   Pelaksanaan tugas sesuai dengan 

Tupoksi dapat dilihat berdasarkan SKP seperti pada 

Lampiran 3. 

2.1 Perencanaan kinerja 

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra) 

Rencana Strategis (Renstra) dirancang sebagai 

acuan untuk menyusun kebijakan, strategi, 

program dan kegiatan pembangunan 
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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 sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor: 21/Permentan/ OT.140/7/2006 tanggal 

7 Juli 2006 dan dengan berpedoman kepada PP 

RI Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2010 – 2014 serta Rencana Strategi 

Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014, 

untuk kemudian disusun Renstra Direktorat 

Jenderal Hortikultura Tahun 2010 – 2014, 

selanjutnya dilakukan revisi pada tahun 2011 

menjadi Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 

Tahun 2011 – 2014 yang mencakup: 

A. Visi dan Misi 

Pembangunan hortikultura sebagai bagian 

dari pembangunan pertanian harus 

menjabarkan kebijakan operasional yang 

diarahkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat tani, dan 

memberi kontribusi dalam pembangunan 

ekonomi nasional. 
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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: 

1. Mewujudkan pengembangan kawasan 

hortikultura  yang berkelanjutan, efisien, 

berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK)  dan sumber daya lokal serta 

berwawasan lingkungan melalui 

pendekatan agribisnis; 

2. Mewujudkan ketersediaan sarana produksi 

secara tepat; 

3. Meningkatkan penerapan teknik budidaya 

dan pascapanen  yang baik dan ramah 

lingkungan; 

4. Menjadikan sumberdaya manusia (SDM) 

dan kelembagaan yang profesional; 

5. Mewujudkan penerapan sistem jaminan 

mutu dan keamanan pangan segar asal 

hortikultura;   
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6. Mendorong terciptanya kebijakan dan regulasi 

untuk pengembangan agribisnis hortikultura 

serta meningkatnya investasi hortikultura; 

7. Mendorong tersedianya infrastruktur kawasan 

dan sistem distribusi hortikultura; 

8. Mendorong terbinanya sistem penyuluhan, 

sistem informasi teknologi, pembiayaan dan 

pelayanan lainnya; 

9. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan 

usaha dan perdagangan komoditas jujur dan 

berkeadilan. 

 

B. Tujuan, Target  dan Sasaran Strategis 

Tujuan Pengembangan Hortikultura Tahun 2010 

- 2014 adalah: 

1. Meningkatkan sistem produksi hortikultura 

yang ramah lingkungan;  

2. Meningkatkan ketersediaan produk 

hortikultura bermutu dan aman konsumsi; 

3. Meningkatkan daya saing produk 

hortikultura di pasar domestik maupun 

internasional; 

4. Meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan petani. 

Sedangkan, 4 (empat) target utama yang 

dicanangkan oleh Kementerian Pertanian 

selama periode  lima tahun (Tahun 2010 - 

2014) yaitu; 1)  Peningkatan produksi dan 



Laporan Kinerja  Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2014 

11 

 

swasembada berkelanjutan, 2) Diversifikasi 

pangan, 3) Peningkatan nilai tambah, daya 

saing, dan ekspor, serta 4) Peningkatan 

kesejahteraan petani.  

Mengacu pada empat target utama kementerian 

tersebut, maka target utama yang akan dicapai 

Direktorat Jenderal Hortikultura adalah 

peningkatan produksi, produktivitas dan mutu 

produk hortikultura dalam rangka mendukung 

peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan 

nilai tambah, daya saing, dan ekspor, serta 

peningkatan kesejahteraan petani. 

Sasaran Strategis Tahun 2010-2014 dalam 

rangka mewujudkan tujuan pembangunan 

hortikultura adalah “Meningkatnya produksi, 

produktivitas dan mutu produk tanaman 

hortikultura yang aman konsumsi, berdaya 

saing, dan berkelanjutan”.  Adapun, indikator 

dari sasaran strategis dapat dilihat dalam                 

Tabel 1 berikut: 
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Tabel 1. Indikator  Sasaran Strategis  

Pembangunan Hortikultura Tahun 2014 

No 
Indikator 
Strategis 

 
Komoditas 

 

Buah 
(Ton) 

Florikultura 
(kg/tangkai/phn) 

Sayur 
(Ton) 

Tan. 
Obat 
(Ton) 

1 Produksi 
hortikultura  

20.629.300 - Anggrek:  
15.906.749 
Tangkai. 

- Krisan: 
218.910.706 
Tangkai 

- Tan. Hias 
Bunga dan 
Daun Lainnya: 
233.786.499 
Tangkai  

- Tan. Pot dan 
Tan. Taman: 
16.958.842 
pohon 

- Tanaman 
Bunga Tabur:  
26.544.647 Kg 

12.625.500 498.200 

2 Peningkatan 
ketersediaan 
benih 
bermutu  (%) 

4  3 4 2 

3 Proporsi luas 
serangan 
OPT 
hortikultura 
terhadap total 
luas panen 
(%) * 

5 5 5 5 

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2014 

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

Strategi yang dikembangkan oleh 

Kementerian Pertanian  selama periode tahun 

2010-2014 meliputi; 1) Pengembangan 

kawasan/penataan kebun, 2) Perbaikan mutu 

produk, 3) Penguatan sistem perlindungan 

tanaman, 4) Penguatan sistem perbenihan, 5) 

Penguatan kelembagaan, 6) Penanganan 

pascapanen, 7) Akselerasi akses pembiayaan 

dan kemitraan, dan 8) Pemasyarakatan 

produk hortikultura.  

Arah kebijakan pengembangan hortikultura 

terkait dengan empat target sukses 

pembangunan pertanian adalah sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan 

mutu produk hortikultura untuk memenuhi 

kebutuhan pasar dalam negeri (konsumsi, 

industri dan substitusi impor) dan 

meningkatkan ekspor melalui penerapan 

Good Agricultural Practices (GAP)/Standar 

Operasional Prosedur (SOP), penerapan 

Pengendalian Hama Terpadu (PHT), Good 

Handling Practices (GHP), perbaikan kebun, 

penerapan teknologi maju, penggunaan 

benih bermutu varietas unggul; 
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2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk 

hortikultura melalui perbaikan dan 

pengembangan infrastruktur serta sarana 

budidaya dan pascapanen hortikultura; 

3. Penguatan kelembagaan perbenihan 

hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, 

penguatan kelembagaan penangkar, 

penataan Blok Fondasi (BF) dan Blok 

Penggandaan Mata Tempel (BPMT), 

meningkatkan kapasitas kelembagaan 

pengawasan dan sertifikasi benih 

hortikultura; 

4. Peningkatan peran swasta dalam 

membangun industri perbenihan; 

5. Pemberdayaan petani/pelaku usaha 

hortikultura melalui bantuan sarana, 

sekolah lapang, magang, studi banding dan 

pendampingan; 

6. 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; 

7. Penguatan akses petani/pelaku usaha 

hortikultura terhadap pasar modern, pasar 

ekspor melalui pembenahan manajemen 

rantai pasokan, pembenahan rantai 

pendingin, kemitraan usaha; 



Laporan Kinerja  Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2014 

15 

 

8. Penguatan akses petani/pelaku usaha 

hortikultura terhadap permodalan bunga 

rendah seperti PKBL/CSR, Skim kredit 

bersubsidi (KKPE), skim kredit penjaminan 

(KUR) serta bantuan sosial seperti PUAP, 

LM3, dan PMD; 

9. 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; 

10. Pembangunan dan pengutuhan kawasan 

hortikultura yang direncanakan dan 

dikembangkan secara terintegrasi dengan 

instansi terkait; 

11. Promosi dan kampanye meningkatkan 

konsumsi buah dan sayur dalam rangka 

mendukung diversifikasi pangan serta 

mendorong upaya pencapaian standar 

konsumsi perkapita yang ditetapkan oleh 

FAO; 

12. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan 

pengendalian OPT melalui pengembangan 

pengendalian hama terpadu (PHT) dan 

pemasyarakatan melalui SLPHT, penerapan 

teknologi ramah lingkungan serta dengan 

mempertimbangkan langkah-langkah 

adaptasi dan mitigasi iklim; 
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13. Peningkatan perlindungan dan 

pendayagunaan plasma-nutfah nasional 

melalui konservasi, domestikasi dan 

komersialisasi, Penanganan pasca panen 

yang berbasis kelompok tani, pelaku usaha 

dan industri untuk meningkatkan nilai 

tambah dan daya saing; 

14. 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; 

15. Peningkatan promosi citra petani dan 

pertanian guna menumbuhkan minat 

generasi muda menjadi wirausahawan 

agribisnis hortikultura; 

16. Pengembangan kelembagaan yang dapat 

membantu petani/ pelaku usaha dalam 

mengakselerasi pertumbuhan agribisnis 

hortikultura; 

17. Peningkatan dan penerapan manajemen 

pembangunan pertanian yang akuntabel, 

transparansi, disiplin anggaran, efisien dan 

efektif,  dan pencapaian indikator kinerja 

secara optimal. 

Dalam mendukung arah kebijakan, strategi dan 

program  pengembangan hortikultura 

berlandaskan pada strategi pengembangan 
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hortikultura yang telah sejalan dengan strategi 

Pembangunan Pertanian 2010-2014 berupa 

Tujuh Gema Revitalisasi sebagai berikut: 

1. Revitalisasi Lahan 

2. Revitalisasi Perbenihan 

3. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana 

4. Revitalisasi Sumber Daya Manusia 

5. Revitalisasi Pembiayaan Petani 

6. Revitalisasi Kelembagaan Petani 

7. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir 

Dalam mencapai seluruh tujuan dan sasaran 

tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura 

menetapkan 1 (satu) program yaitu; Program 

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu 

Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan. 

 

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat 

Jenderal Hortikultura Tahun 2014 telah 

disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pertanian 

Nomor: 49 Tahun 2013 tentang IKU Kementerian 

Pertanian Tahun 2010-2014. Sehingga, sasaran 

pada IKU Direktorat Jenderal Hortikultura   

dinilai melalui pencapaian produksi hortikultura, 

peningkatan ketersediaan benih bermutu dan 

penurunan luas serangan OPT. Secara rinci IKU 

Direktorat Jenderal Hortikultura disajikan pada 

Lampiran 4. 
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Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat 

Jenderal Hortikultura disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Direktorat Jenderal Hortikultura 

No Sasaran  Uraian Sumber Data 

1 Meningkatnya 
Produksi, 
Produktivitas dan 
Mutu Produk 
Tanaman 
Hortikultura yang 
Aman Konsumsi 
Berdaya Saing 
dan Berkelanjutan 

1. Produksi 
Hortikultura  

Laporan dari 
Dinas Pertanian 
Provinsi, BPS, 
Laporan Ditjen 
Hortikultura. 

 2. Benih Bermutu Laporan dari 
Ditjen 
Hortikultura, 
Dinas Pertanian 
Provinsi, 
BPSBTPH, BBH.   

 3. Luas serangan 
OPT utama 
hortikultura 
terhadap total 
luas panen 

Laporan dari 
Balai Proteksi 
Tanaman Pangan 
dan Hortikultura 
(BPTPH) 

 

 

2.1.3   Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat 

Jenderal Hortikultura Tahun 2014 telah 

disusun, dan sasaran strategis yang akan 

dicapai pada Tahun 2014 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 yang akan dijadikan 

Sumber: Kementerian Pertanian,  2012 
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ukuran tingkat keberhasilan/kegagalan 

pencapaiannya. Adapun target Rencana Kinerja 

Tahunan 2014 dapat dilihat pada Tabel 3 

sedangkan Formulir Rencana Kinerja Tahunan 

Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2014 

dapat dilihat pada Lampiran 5.  

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

Direktorat   Jenderal Hortikultura 

Tahun 2014 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target 

1. 
 

Meningkatnya 
produksi, 
produktivitas 
dan mutu 
produk 
tanaman 
hortikultura 
yang aman 
konsumsi, 
berdaya saing 
dan 
berkelanjutan 

1. Produksi Hortikultura 

a. Buah   

1) Jeruk ton 2.362.991 

2) Mangga ton 2.598.092 

3) Manggis ton 113.096 

4) Durian ton 846.503 

5) Pisang ton 7.070.489 

6) Buah pohon 
dan perdu 
lainnya  

ton 4.093.880 

7) Buah 
semusim 
dan 
merambat  

ton 841.930 

8) Buah terna 
lainnya  

ton 2.702.318 

Total Buah 
 

ton 20.629.300 

b. Florikultura 

 Anggrek Tangkai 15.906.749 

 Krisan Tangkai 218.910.706 

 
Tan. Hias Bunga 
dan Daun 
lainnya 

Tangkai 233.786.499 

 
Tan. Pot dan 
Tan. Tama 

pohon 16.958.842 
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No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target 

 
Tanaman Bunga 
Tabur (Melati) 

kg 26.544.647 

c. Sayuran 

1) Cabai ton 1.524.700 

2) Bawang 
Merah 

ton 1.201.900 

3) Kentang ton 1.211.400 

4) Jamur  ton 73.800 

5) Sayuran 
umbi 
lainnya 

ton 557.400 

6) Sayuran 
daun 

ton 3.535.000 

7) Sayuran 
buah 
lainnya 

ton 4.521.300 

Total Sayuran ton 12.625.500 

c. Tanaman Obat 

1) Temulawak ton 31.729 

2) Tanaman 
Obat 
Rimpang 
lainnya 

ton 386.018 

3) Tanaman 
Obat Non 
Rimpang 

ton 80.462 

Total Tanaman 
Obat 

ton 498.200 

2. 
 
 

a. 
 

b. 
 

c. 
 
 

Peningkatan 
Ketersediaan 
benih bermutu 
Benih tanaman 
buah 
Benih tanaman 
florikultura 
Benih tanaman 
sayuran 
 

 
 
 

% 
 

% 
 

% 
 
 

 
 
 

4 
 

3 
 

4 
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No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target 

d. Benih tanaman 
obat 
 

% 2 

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

% 5 

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura 

 

 

2.2 Perjanjian Kinerja  

Perjanjian kinerja merupakan dokumen 

kesepakatan antara pimpinan unit tertinggi 

beserta jajarannya. Perjanjian kinerja lebih 

dikenal dengan Penetapan Kinerja (PK) sesuai 

dengan Tabel 4. Dokumen Pernyataan PK 

Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2014 

disajikan pada Lampiran 6. Sedangkan, dokumen 

PK Direktorat Jenderal Hortikultura  dengan 

anggaran sebesar Rp.623.504.800.000,- dapat 

dilihat pada Lampiran 7. Namun, pada bulan 

Agutus terdapat revisi pada PK setelah adanya 

penghematan anggaran menjadi                                

Rp.524.669.821.000,-, dokumen PK revisi 

disajikan pada Lampiran 8. 
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Tabel 4.  Penetapan Kinerja Direktorat 

Jenderal Hortikultura Tahun 2014 

 
Sasaran 
Strategis 

 Indikator 
Kinerja 

Satuan Target 

Meningkatnya 
produksi, 
produktivitas dan 
mutu produk 
tanaman 
hortikultura yang 
aman konsumsi, 
berdaya saing dan 
berkelanjutan 

1. Produksi 
Hortikultura 

  

a. Buah   

 1) Jeruk ton 2.362.991 

 2) Mangga ton 2.598.092 

 3) Manggis ton 113.096 

 4) Durian ton 846.503 

 5) Pisang ton 7.070.489 

 
6) Buah pohon 

dan perdu 
lainnya  

ton 4.093.880 

 
7) Buah semusim 

dan merambat  
ton 841.930 

 
8) Buah terna 

lainnya  
ton 2.702.318 

 Total Buah ton 20.629.300 

b. Florikultura   

 1) Anggrek Tangkai 15.906.749 

 2) Krisan Tangkai 218.910.706 

 
3) Tan. Hias 

Bunga dan 
Daun lainnya 

Tangkai 233.786.499 

 
4) Tan. Pot dan 

tanaman taman  
Pohon 16.958.842 

 
5) Tanaman 

Bunga Tabur 
(Melati) 

kg 26.544.647 

c. Sayuran   

 1) Cabai ton 1.524.700 

 2) Bawang Merah ton 1.201.900 

 3) Kentang ton 1.211.400 
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Sasaran 
Strategis 

 Indikator 
Kinerja 

Satuan Target 

 4) Jamur  ton 73.800 

 
5) Sayuran umbi 

lainnya 
ton 557.400 

 6) Sayuran daun ton 3.535.000 

 
7) Sayuran buah 

lainnya 
ton 4.521.300 

 Total Sayuran ton 12.625.500 

d. Tanaman Obat   

 1) Temulawak ton 31.729 

 
2) Tanaman 

Obat Rimpang 
lainnya 

ton 386.018 

 
3) Tanaman 

Obat Non 
Rimpang 

ton 80.462 

 
Total Tanaman 
Obat 

ton 498.200 

2 
 

 
a 

 
b 

 
c 
 

d 

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

 
 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 

 
 
 

4 
 

3 
 

4 
 

2 

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

% 5 

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2014 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

3.1 Pengukuran Kinerja 

3.1.1 Capaian Produksi  Tahun 2014 

Dalam rangka mengukur realisasi pencapaian 

kinerja atas kegiatan pembangunan 

hortikultura yang telah difasilitasi melalui 

dukungan dana APBN, maka pengukuran 

dilakukan dengan membandingkan  

pengukuran target yang telah ditetapkan 

dengan pencapaian realisasi target tersebut.  

Angka produksi Tahun 2014 yang digunakan 

pada laporan ini adalah angka prognosa. 

Angka prognosa produksi hortikultura Tahun 

2014 diperoleh dari angka realisasi yang 

masuk berdasarkan laporan Rekapitulasi 

Provinsi Statistik Pertanian Hortikultura 

(RPSPH) yang dikirimkan oleh Dinas Pertanian 

provinsi setiap bulan dan estimasi dari laporan 

yang belum masuk. Angka prognosa Tahun 

2014 masih akan mengalami perubahan pada 

waktu penetapan Angka Tetap pada bulan Juni 

2015.  

Angka prognosa produksi hortikultura Tahun 

2014 tidaklah sepenuhnya merupakan 

cerminan kinerja dengan alokasi anggaran 

yang disediakan, melainkan merupakan 
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akumulasi peran dan dukungan pihak swasta 

dan dukungan swadaya masyarakat luas.   

Secara rinci realisasi pencapaian target 

Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal 

Hortikultura Tahun 2014 dapat dilihat pada 

Tabel 5 berikut: 

 

Tabel 5 .  Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal 

Hortikultura Tahun 2014 

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 
Hortikultura 

   

a. Buah    

1) Jeruk (ton) 2.362.991 1.701.170 71,99 

2) Mangga (ton) 2.598.092 2.236.786 86,09 

3) Manggis (ton) 113.096 142.394 125,91 

4) Durian (ton) 846.503 896.125 105,86 

5) Pisang (ton) 7.070.489 6.392.306 90,41 

6) Buah pohon 
dan perdu 
lainnya (ton) 

4.093.880 4.121.240 100.67 

7) Buah semusim 
dan merambat 
(ton) 

841.930 959.356 113,95 

8) Buah terna 
lainnya (ton) 

2.702.318 2.775.649 102,71 

 Total Buah 20.629.300 19.225.026 93,19 

b. Tanaman 
Florikultura 

   

 
1) Anggrek 

(tangkai) 

15.906.749 21.550.874 135,5 

 
2) Krisan 

(tangkai) 
 

218.910.706 400.594.757 183,0 
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No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

 

3) Tan. Hias 
Bunga dan 
Daun lainnya 
(tangkai) 

233.786.499 305.313.989 130,6 

 
4) Tan. Pot dan 

tanaman taman  

16.958.842 36.607.813 215,9 

 
5) Tanaman 

BungaTabur 
(Melati) 

    26.544.647     33.093.933 124,7 

c. Sayuran    

1) Cabai (ton) 1.524.700 1.866.621 122,4 

2) Bawang Merah 
(ton) 

1.201.900 1.200.000 99,8 

3) Kentang (ton) 1.211.400 1.018.915 84,1 

4) Jamur (ton) 73.800 20.837 28,2 

5) Sayuran umbi 
lainnya (ton) 

557.400 611.380 109,7 

6) Sayuran daun 
(ton) 

3.535.000 3.091.178 87,4 

7) Sayuran buah 
lainnya (ton) 

4.521.300 3.773.235 83,5 

 
Total Sayuran 
(ton) 

12.625.500 11.582.166 91,7 

d. Tanaman Obat    

 
1) Temulawak 

(ton) 
31.729 36.233 114,2 

 
2) Tan.Obat 

Rimpang (ton) 
386.018 425.176 110,1 

 
3) Tan. Obat Non 

Rimpang (ton) 
80.462 89.775 111,6 

 
Total Tanaman 
Obat (ton) 

498.200 551.184 110,6 

2 
 

 
 

Peningkatan 
Ketersediaan 
benih bermutu 
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No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

a 
 

b 
 
c 
 

d 

Benih tanaman 
buah (%) 
Benih tanaman 
Florikultura (%) 
Benih tanaman 
sayuran (%) 
Benih tanaman 
obat (%) 
 

4 
 

3 
 

4 
 

2 
 
 

       4,8 
 

4,1 
 

5,25 
 

4,5 
 
 

120,00 
 

136,67 
 

131,25 
 

225,00 

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

5 1,94    257,73 

Keterangan: *)  -  Angka produksi hortikultura Tahun 2014  merupakan Angka 
Prognosa per tanggal 12 November 2014 

- Angka  Sasaran   Target   2014  sesuai  Renstra Ditjen    
Hortikultura Tahun 2010 -2014 (edisi revisi) 

                        - Angka  peningkatan  ketersediaan  benih bermutu adalah 
realisasi Tahun 2014 

 

Realisasi Capaian produksi hortikultura utama 

Tahun 2014 bila dibandingkan dengan target 

produksi berdasarkan penetapan kinerja 

hortikultura Tahun 2014, secara umum terlihat 

bahwa total capaian produksi buah sebesar 

93,19%, sedangkan untuk florikultura yaitu; 

capaian produksi krisan tahun 2014 sebesar 

400.594.757 tangkai (183%), produksi anggrek 

sebanyak 21.550.874 tangkai (135,5%), produksi 

tanaman hias bunga dan daun lainnya mencapai 

305.313.989 tangkai (130,6%), produksi bunga 

tabur (melati) mencapai 33.093.933 kg (124,7%), 



Laporan Kinerja  Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2014 

29 

 

adapun produksi tanaman pot dan taman 

mencapai 36.607.813 pohon (215,9%).  Capaian 

produksi sayuran pada tahun 2014 sebesar 

91,7%, sedangkan untuk tanaman obat capaian 

produksinya telah mencapai 110,6%.  Adapun 

rincian target dan realisasi produksi komoditas 

hortikultura utama Tahun 2014 dapat dilihat pada 

Tabel 6 sebagai berikut. 

 
Tabel 6.  Target dan Realisasi  Produksi  

Komoditas Hortikultura Utama 
Tahun 2014 

No Komoditas 
2014 

 %  
Target *) Realisasi **) 

A. Buah    

1 Jeruk (ton) 2.362.991 1.701.170 71,99 

2 Mangga (ton) 2.598.092 2.236.786 86,09 

3 Manggis (ton) 113.096 142.394 125,91 

4 Durian (ton) 846.503 896.125 105,86 

5 Pisang (ton) 7.070.489 6.392.306 90,41 

6 Buah pohon dan 
perdu lainnya (ton) 

4.093.880 4.121.240 100.67 

7 Buah semusim dan 
merambat (ton) 

841.930 959.356 113,95 

8 Buah terna lainnya 
(ton) 

2.702.318 2.775.649 102,71 

 
Total Buah 20.629.300 19.225.026 93,19 

B. Florikultura    

1 Anggrek (tangkai) 15.906.749 21.550.874 135,5 

2 Krisan (tangkai) 218.910.706 400.594.757 183,0 

3 Tanaman Hias 
Bunga dan daun 
lainnya (tangkai) 

233.786.499 305.313.989 130,6 

4 Tanaman Pot dan 
tanaman taman 
(pohon) 
 

16.958.842 36.607.813 215,9 
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No Komoditas 
2014 

 %  
Target *) Realisasi **) 

5 Tanaman Bunga 
Tabur (Melati) kg 

26.544.647 33.093.933 124,7 

C. Sayur    

1 Cabai (ton) 1.524.700 1.866.621 122,4 

2 
Bawang Merah 
(ton) 

1.201.900 1.200.000 99,8 

3 Kentang (ton) 1.211.400 1.018.915 84,1 

4 Jamur (ton) 73.800 20.837 28,2 

5 
Sayuran umbi 
lainnya (ton) 

557.400 611.380 109,7 

6 Sayuran daun (ton) 3.535.000 3.091.178 87,4 

7 
Sayuran buah 
lainnya (ton) 

4.521.300 3.773.235 83,5 

 
Total Sayuran 12.625.500 11.582.166 91,7  

D. Tanaman Obat    

1 Temulawak (ton) 31.729 36.233 114,2 

2 
Tanaman Obat 
Rimpang lainnya 
(ton) 

386.018 425.176 110,1 

3 
Tanaman Obat Non 
Rimpang lainnya 
(ton) 

80.462 89.775 111,6 

 
Total Tanaman 
Obat 

498.200 551.184 110,6 

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2014 
Keterangan: *) Berdasarkan angka dalam Penetapan Kinerja (PK) Ditjen 

Hortikultura Tahun 2014 
**)  Berdasarkan angka prognosa Tahun 2014 
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3.1.2 Perkembangan Produksi Tahun 2010 - 

2014 

Selama periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 

2010 hingga 2014, secara umum 

perkembangan produksi hortikultura 

menunjukkan perkembangan yang fluktuatif 

untuk setiap kelompok komoditas, dengan 

kecenderungan meningkat kecuali untuk 

produksi tanaman kentang, jamur dan 

sayuran daun yang mengalami penurunan 

dalam lima tahun terakhir.  Peningkatan 

produksi yang paling signifikan terjadi pada 

produksi buah yaitu durian, mangga dan 

manggis. Secara rinci perkembangan 

produksi komoditas hortikultura tahun 2010- 

2014 disajikan pada Tabel 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Kinerja  Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2014 

32 

 

 

Tabel 7. Perkembangan Produksi Komoditas Hortikultura  Utama Tahun 2010-

2014 

No  Komoditas 

Tahun Rata - 
Rata 

Perkem-
bangan 

(%) 

2010 2011 2012 2013 2014* 

A. Buah (ton) 
      

1 Jeruk 2.028.904 1.818.949 1.611.769 1.654.732 1.701.170 -4,07 

2 Mangga 1.287.287 2.131.139 2.376.333 2.192.928 2.236.786 17,84 

3 Manggis     84.538   117.595 190.287 139.602 142.394 19,07 

4 Durian    492.139    883.969 888.127 759.055 896.125 20,90 

5 Pisang 5.755.073 6.132.695 6.189.043 6.279.279 6.392.306 2,68 

6 Buah pohon dan 
perdu lainnya 

3.127.169   871.997 3.959.620 3.616.720 4.121.240 9,39 

7 Buah semusim dan 
merambat 

  633.017    858.286 1.013.353 853.343 959.356 12,57 

8 Buah terna lainnya 2.082.246 2.498.877 2.688.199 2.792.620 2.775.649 7,72 

 Total Buah 
 

15.490.373 18.313.507 18.916.731 18.288.279 19.225.026 5,96 
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No  Komoditas 

Tahun Rata - 
Rata 

Perkem-
bangan 

(%) 

2010 2011 2012 2013 2014* 

B. Florikultura       

1 Anggrek (tangkai)   14.050.445 15.490.256 20.727.891 20.277.672 21.550.874 12,04 

2 Krisan (tangkai) 185.232.970 305.867.882 397.651.571 387.208.754 400.594.757 23,99 

3 Tanaman Hias 
Bunga dan daun 
lainnya (tangkai) 

186.503.511 170.044.293 201.672.108 280.005.290 305.313.989 14,41 

4 Tanaman Pot dan 
tanaman taman 
(pohon) 

26.275.138 33.966.123 32.337.521 34.033.679 36.607.813 9,32 

5 Tanaman Bunga 
Tabur (Melati) kg 

21.600.442 22.541.485 22.862.322 30.258.648 33.093.933 11,88 

C. Sayur (ton)       

1 Cabai 1.328.864 1.483.079 1.656.524 1.726.382 1.866.621 8,91 

2 Bawang Merah 1.048.934 893.124 964.195 1.010.773 1.200.000 4,16 

3 Kentang 1.060.805 955.488 1.094.232 1.124.282 1.018.915 -0,51 

4 Jamur 
 

61.376 45.854 40.886 44.565 20.837 -20,09 
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No  Komoditas 

Tahun Rata - 
Rata 

Perkem-
bangan 

(%) 

2010 2011 2012 2013 2014* 

5 Sayuran umbi 
lainnya 

448.503 568.945 522.205 560.250 611.380 8,76 

6 Sayuran daun 3.114.606 3.100.954 3.252.240 3.297.071 3.091.178 -0,11 

7 Sayuran buah 
lainnya (ton) 

3.643.298 3.823.780 3.734.190 3.795.125 3.773.235 0,92 

 Total Sayuran 10.706.386 10.871.224 11.264.472 11.558.449 11.582.166 1,99 

C. Tanaman Obat 
(ton) 

      

1 Temulawak 26.671 24.106 44.085 35.665 36.233 13,94 

2 Tanaman Obat 
Rimpang lainnya 

324.484 292.467 330.572 417.541 425.176 7,37 

3 Tanaman Obat Non 
Rimpang lainnya 

67.529 81.909 74.790 88.220 89.775 8,08 

 Total Tanaman 
Obat 

418.684 398.482 449.447 541.426 551.184 7,56 

 

 

Sumber: BPS-RI dan Ditjen Hortikultura, 2010-2014 

Keterangan :  *) Berdasarkan angka prognosa Tahun 2014 
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Untuk perkembangan produksi buah selama tahun 

2010 – 2014, persentase perkembangan produksi 

buah meningkat sebesar 5,96%. Rata – rata 

peningkatan yang cukup tinggi terdapat pada 

buah durian (20,90%), manggis (19,07%) dan 

mangga (17,84%). Sedangkan persentase 

perkembangan produksi buah jeruk yaitu menurun 

sebesar 4,07%.  Secara keseluruhan 

perkembangan produksi buah selama tahun 2010 

– 2014 dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 

 

  

 

 

 

Gambar 1.  Perkembangan Produksi Buah Tahun 

2010 – 2014 
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Perkembangan produksi untuk tanaman 

florikultura selama tahun 2010 – 2014 secara 

keseluruhan menunjukan pertumbuhan yang 

positif.  Peningkatan produksi tertinggi terdapat 

pada Krisan sebesar 23,99%. Secara keseluruhan 

perkembangan produksi tanaman florikultura 

selama tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada 

Gambar 2, sedangkan perkembangan produksi 

florikultura lainnya disajikan pada Gambar 3 dan 

4. 
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Gambar 2. Perkembangan Produksi Tanaman 

Florikultura (Tangkai) Tahun 2010 – 

2014 
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Gambar 3. Perkembangan Produksi Tanaman 

Pot dan Taman Tahun 2010 – 

2014 
 

Gambar 4. Perkembangan Produksi Tanaman 

Bunga Tabur (Melati) Tahun 2010 – 

2014 

 



Laporan Kinerja  Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2014 

38 

 

 

Persentase perkembangan produksi sayuran 

selama tahun 2010 – 2014 rata-rata meningkat 

sebesar 1,99%.  Peningkatan terbesar terjadi 

pada cabai yaitu sebesar 8,91%.  Namun 

demikian ada beberapa komoditas sayuran yang 

mengalami penurunan seperti kentang, jamur dan 

sayuran umbi lainnya, masing-masing menurun 

0,51%, 20,09% dan 0,11%. Secara keseluruhan 

perkembangan produksi sayuran selama tahun 

2010 – 2014 dapat dilihat pada Gambar 5 berikut. 
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Gambar 5.  Perkembangan Produksi Sayuran 

Tahun 2010 – 2014 
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Selama lima tahun terakhir (2010 – 2014), 

perkembangan produksi tanaman obat secara 

keseluruhan menunjukkan pertumbuhan yang 

meningkat yaitu sebesar 7,56%.  Peningkatan 

tertinggi terjadi pada temulawak yaitu sebesar 

13,94%. Sedangkan untuk komoditas rimpang 

dan non rimpang masing-masing sebesar 

7,37% dan 8,08%. Secara keseluruhan 

perkembangan produksi tanaman obat tahun 

2010 – 2014 dapat dilihat pada Gambar 6 

berikut. 
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Gambar 6.  Perkembangan Produksi Tanaman 

Obat Tahun 2010 – 2014 
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3.2 Analisis Pencapaian Kinerja 

3.2.1 Analisis Capaian Sasaran Strategis 

Dana yang dialokasikan dalam rangka mencapai 

sasaran strategis Direktorat Jenderal Hortikultura 

Tahun 2014, seperti yang tercantum pada 

dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal 

Hortikultura yaitu sebesar Rp.623.504.800.000,-, 

pada bulan Agustus direvisi karena penghematan 

anggaran menjadi sebesar Rp. 524.669.821.000,-. 

Adapun capaian strategis tersebut diindikasikan 

sebagai berikut: 

A. Analisis Capaian Produksi Tahun 2014 

Secara umum capaian produksi hortikultura 

telah dapat mencapai target.  Namun bila 

dilihat per komoditas masih belum dapat 

mencapai target sesuai dengan sasaran.  

Produksi buah pada tahun 2014 secara total 

belum mencapai sesuai target yang 

ditetapkan,   yaitu hanya mencapai 93,19%.  

Produksi buah yang telah dapat mencapai 

target di atas sasaran yang ditetapkan yaitu; 

manggis, durian, buah pohon dan perdu 

lainnya, buah merambat dan semusim lainnya 

serta buah terna lainnya. Sedangkan buah 

yang belum dapat mencapai target produksi 

adalah jeruk, mangga dan pisang.  Secara 

rinci capaian produksi buah tahun 2014 

dibandingkan dengan target tahun 2014 dapat 

dilihat pada Gambar 7 berikut. 
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Gambar 7.   Produksi Buah Tahun 2014 

dibandingkan dengan Target 

Produksi Buah Tahun 2014 

 

Produksi tanaman florikultura secara umum 

telah dapat mencapai target sesuai dengan 

sasaran yang ditetapkan yaitu untuk 

komoditas tanaman pot dan tanaman taman 

sebesar 215,9%, krisan sebesar 183,0%, 

anggrek sebesar 135,5%, tanaman hias bunga 

dan daun lainnya sebesar 130,6%, serta 

tanaman bunga tabur hanya mencapi 124,7%.  

Adapun, capaian produksi tanaman florikultura 

Tahun 2014 dibandingkan dengan target 

produksi disajikan pada Gambar 8 -10 berikut. 
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Gambar 8.   Produksi Tanaman Florikultura 

Tahun 2014 dibandingkan 

dengan Target Produksi Tahun 

2014(Tangkai) 

 

Gambar 9.  Produksi Tanaman Pot dan 

Tanaman Taman Tahun 2014 

dibandingkan dengan Target 

Produksi Tahun 2014 

(Pohon) 
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Produksi sayuran secara keseluruhan belum 

sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 

91,7%.  Produksi sayuran yang telah melampaui 

target yaitu; cabai dan sayuran umbi lainnya 

yaitu masing-masing sebesar 122,04 % dan 

109,7%.  Sedangkan untuk komoditas yang 

capaiannya masih jauh dari target adalah jamur 

yaitu sebesar 28,2%.  Tidak tercapainya sasaran 

ini disebabkan oleh masih terbatasnya 

ketersediaan benih unggul jamur, penerapan 

inovasi teknologi maju jamur belum optimal, 

terbatasnya modal petani untuk peremajaan 

kubung, meningkatnya harga bahan baku media 

tanam; serta kurangnya promosi.  

Gambar 10. Produksi Tanaman Bunga 

Tabur Tahun 2014 

dibandingkan dengan Target 

Produksi Tahun 2014 
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Gambaran capaian produksi sayuran tahun 

2014 dibandingkan dengan target dapat dilihat 

pada Gambar 11 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Produksi tanaman obat tahun 2014 seluruhnya 

telah dapat mencapai hasil sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 

110,6%.  Secara keseluruhan produksi tanaman 

obat tahun 2014 dibandingkan dengan target 

tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 12 

berikut. 

Gambar 11.  Produksi Sayuran  Tahun 2014 

dibandingkan dengan Target 

Produksi Tahun 2014 (Ton) 
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Adapun, capaian produksi hortikultura secara 

rinci per komoditas adalah sebagai berikut: 

1. Produksi Buah 

 Secara umum capaian produksi buah belum 

mencapai sasaran sesuai target yang 

ditetapkan yaitu sebesar 93,19%. Beberapa 

komoditas yang capaian produksinya sudah 

cukup baik dengan capaian diatas 100 % 

yaitu komoditas Manggis (125,91%), Durian 

(105,86%), buah semusim lainnya 

(113,95%), buah terna lainnya (102,71%), 

dan buah pohon dan perdu lainnya 

(100,67%). Sedangkan, komoditas buah 

Gambar 12. Produksi Tanaman Obat Tahun 

2014 dibandingkan dengan 

Target Produksi Tahun 2014 

(Ton) 

 



Laporan Kinerja  Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2014 

46 

 

yang belum dapat mencapai sesuai target 

yang ditetapkan antara lain Jeruk (71,99%), 

Mangga (86,09%) dan Pisang (90,41%).  

 Keberhasilan capaian yang cukup baik ini 

disebabkan adanya dukungan keberhasilan 

pengembangan kawasan buah mulai dari 

tahun 2007 sudah berproduksi, pengelolaan 

kebun yang semakin baik oleh petani, 

dukungan dana tugas pembantuan dan 

dekonsentrasi dalam upaya perbaikan 

kawasan, adanya registrasi kebun, alih 

teknologi melalui SL-GAP dan SL-PHT, 

gerakan pengendalian OPT dan peningkatan 

kelembagaan petani semakin baik. Dukungan 

ketersediaan benih bermutu dan dukungan 

penanganan pengelolaan OPT Hortikultura 

secara terpadu juga menjadi faktor penentu 

dalam peningkatan pencapaian produksi. 

Secara rinci penjelasannya masing-masing 

komoditas dapat dilihat pada uraian berikut:  

a. Jeruk 

Produksi Jeruk tahun 2014 sebesar 

1.701.170 ton tidak mencapai target 

yang ditetapkan sebesar 2.362.991 ton, 

atau capaiannya sebesar 71,99 %. Hal ini 

dikarenakan sebagian daerah sentra 

produksi utama terserang hama dan 

penyakit yaitu lalat buah, diplodia, CVPD, 

busuk pangkal batang dan antraknosa,  

kerusakan pertanaman di Kabupaten 
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Karo, Provinsi Sumatera Utara akibat 

terkena abu vulkanik karena bencana 

Gunung Sinabung seluas 1.058 ha yang 

terdapat di 4 (empat) kecamatan yaitu 

Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan 

Namateran, Kecamatan Payung dan 

Kecamatan Merdeka Selain itu juga 

adanya petani jeruk yang beralih ke 

komoditas lain sehingga luas lahan 

penanaman jeruk semakin berkurang. 

Selain itu, penurunan produksi jeruk di 

sentra produksi utama disebabkan oleh 

pemeliharaan tanaman di lapangan 

belum optimal dan budidaya  belum 

mengacu pada GAP/ SOP sehingga 

banyak kebun yang kurang terawat 

misalnya di Kabupaten Timor Tengah 

Selatan dan Timor Tengah Utara, Provinsi 

Nusa Tenggara Timur (NTT). Disamping 

itu kondisi tanaman jeruk di sebagian 

sentra produksi banyak yang sudah tua 

(tidak produktif). Penanganan 

pascapanen masih belum baik 

menyebabkan tingkat kehilangan hasil 

yang cukup tinggi serta sarana pengairan 

masih kurang memadai. Saat ini alat 

pascapanen yang tersedia baru berupa 

keranjang panen, gunting panen dan 

lain-lain.  
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Gambar 13.  Kawasan Jeruk Siam Kintamani di 

Kabupaten Bangli, Provinsi Bali  

 

Gambar 14.  Kawasan Jeruk Keprok Soe di 

Kabupaten Timor Tengah 

Selatan, Provinsi NTT  
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b. Mangga 

Pada tahun 2014 produksi mangga sebesar 

2.236.786 ton tidak mencapai target yang 

ditetapkan sebesar 2.598.092 ton atau 

capaiannya 86,09%. Capaian produksi 

mangga telah cukup baik karena hampir 

memenuhi target produksi. Hal ini 

disebabkan karena adanya peningkatan 

produksi mangga selama 7 (tujuh) tahun 

terakhir pada beberapa lokasi kawasan 

yaitu Kabupaten Majalengka, Pasuruan, 

Cirebon dan Takalar. Belum tercapainya 

produksi mangga sesuai dengan target 

karena serangan OPT yaitu lalat buah, 

penggerek buah dan antraknosa yang 

berdampak pada penurunan produksi dan 

kualitas. Selain itu penurunan produksi 

terjadi akibat cuaca ekstrim (kemarau 

panjang), menyebabkan kekurangan air, 

yang berdampak pada ukuran buah kecil-

kecil. Penurunan produksi juga disebabkan 

oleh banyaknya pohon mangga yang sudah 

tua sehingga produksi berkurang. Perlakuan 

off season ditingkat petani belum sesuai 

standar, serta tidak diikuti dengan 

perlakuan pemupukan dan pengairan 

secara seimbang. Kondisi ini berdampak 

pada penurunan produksi dan produktivitas 

tanaman yang mengakibatkan gangguan 

berupa buah duduk dan mengeras akibat 

kesalahan perlakuan off season seperti di 

Kabupaten Cirebon. 
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c. Manggis 

Produksi manggis sebesar 142.394 ton 

telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 

113.096 ton atau mencapai 125,91%. 

Tercapainya produksi ini karena adanya 

peningkatan produktivitas pertanaman yang 

disebabkan pengelolaan kebun pada 

kawasan manggis yang semakin intensif 

akibat dorongan harga semakin meningkat 

serta iklim dan cuaca yang mendukung saat 

Gambar 15. Kawasan Mangga di 

Kabupaten Majalengka, 

Provinsi Jawa Barat 
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pembuahan, penerapan GAP/SOP dan GHP, 

memperoleh bimbingan teknis dari Pusat 

Kajian Hortikultura Tropika IPB (PKHT-IPB), 

dukungan dari Ditjen PSP berupa 

optimalisasi lahan dan perluasan areal  

manggis di Kab. Tapanuli Selatan, 

Kab.Padang Pariaman, Kab. Tanggamus, 

Kab. Sijunjung, Kab. Indragiri Hilir, Kab. 

OKU Timur, Kab. Lebak, Kab. Ciamis, Kab. 

Purwakarta, Kab. Pesisir Selatan, Kab. 

Tanah Datar, Kab. Solok Selatan, Kab. 

Lebong, Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu, 

Kab. Tasikmalaya, Kab. Bogor dan Kab. 

Tabanan dengan luas 1.530 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Pengembangan Manggis di Kab. 

Sorong, Kab. Lebong, Kab. 

Banyuwangi dan Kab. Tasikmalaya 
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d. Durian 

Produksi durian mencapai 896.125 ton telah 

melebihi target yang ditetapkan sebesar 

846.503 ton dengan nilai capaian sebesar 

105,86%. Adanya penambahan kawasan 

pada 5 tahun sebelumnya di Kabupaten 

Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pada 

tahun 2005-2006 yang sudah mulai banyak 

berbuah, sentra durian di Provinsi Sulawesi 

Selatan dan Sulawesi Tengah juga terjadi 

panen raya tepatnya di Kabupaten Buol 

serta Provinsi Sulawesi Selatan di 

Kabupaten Luwu dan Luwu Utara, 

penerapan GAP/SOP dan GHP, karena 

kondisi iklim yang mulai normal sehingga 

berdampak pada proses pembungaan 

tanaman durian dan pelaksanaan SLPHT di 

sentra produksi  durian.  

 

 
 

 
Gambar 17.  Pengembangan Durian Pelangi di 

Kab. Manokwari, Provinsi Papua 
Barat  
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e. Pisang 

Produksi pisang pada tahun 2014 sebesar 

6.392.306 ton, sedangkan target yang 

ditetapkan sebesar 7.070.489 ton sehingga 

capain produksi adalah sebesar 90,41%. 

Capaian produksi Pisang sudah cukup baik, 

walaupun belum mencapai target produksi 

yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya 

data pertanaman pisang dari swasta yang 

belum terinput dalam data statistik. Namun 

secara umum terjadi peningkatan produksi 

Pisang pada tahun 2014 dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. Peningkatan 

produksi tersebut disebabkan oleh 

pengembangan kawasan pisang yang 

didanai oleh APBN di 9 (sembilan) 

kabupaten (Kabupaten Ogan Komering Ulu, 

Purbalingga, Kendal, Kebumen, Lumajang, 

Mojokerto, Biak Numfor, Merauke, Mimika), 

pengelolaan kebun pada kawasan pisang 

yang semakin intensif, penerapan GAP/SOP 

dan GHP, adanya peranan pengembangan 

oleh masyarakat dan swasta seperti 

Kampung BNI di Lumajang untuk 

pengembangan Pisang Mas Kirana, 

pelaksanaan SLPHT di daerah sentra 

pisang, dukungan produksi dari perluasan 

areal pengembangan tahun sebelumnya di 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 

Pesawaran, Sukabumi, Gunung Kidul dan 
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Lombok Timur dengan total luas 330 ha. 

Selain itu juga terdapat pertanaman pisang 

yang diusahakan oleh pihak swasta atau 

swadaya dibeberapa lokasi. 

Di samping itu, adanya perbaikan cara 

pencatatan angka produksi pisang di 

Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 

Timur  dan Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18.  Pengembangan Pisang Mas 

Kirana di Kab. Lumajang, Pisang 

Raja Bulu di Kab. Sukabumi, dan 

Pisang Ambon Kuning di Kab. 
Pesawaran 
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f. Buah pohon dan perdu lainnya 

Buah pohon dan perdu lainnya meliputi 

beberapa komoditas yaitu alpukat, duku, 

jambu air, nangka, rambutan, sawo, sukun, 

belimbing, salak, sirsak, apel, jambu biji. 

Produksi buah pohon dan perdu tahun 2014 

sebesar 4.121.240 ton, sedangkan target  

yang ditetapkan sebesar 4.093.880 ton 

dengan capaian sebesar 100,67%. 

Tercapainya target  produksi disebabkan 

karena pola pengelolaan kebun dan 

pertanaman petani sudah semakin baik 

seiring dengan semakin meningkatnya daya 

beli masyarakat dan pola hidup sehat untuk 

mengkonsumsi buah-buahan. Pelaksanaan 

SL GAP juga memberikan pemahaman yang 

baik oleh petani atas teknik budidaya yang 

benar dengan tujuan peningkatan produksi. 

Capaian produksi buah pohon dan perdu 

lainnya didorong oleh adanya permintaan 

pasar ekspor seperti salak ke Tiongkok, 

Singapura dan Malaysia dan adanya fasilitasi 

pengembangan kawasan Jambu Kristal 

seluas 539 ha di 34 (tiga puluh empat) 

kabupaten di 16 propinsi. 
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g. Buah semusim dan merambat 

Buah semusim dan merambat meliputi 

beberapa komoditas yaitu  stroberi, blewah, 

semangka, melon, anggur, dan markisa. 

Produksi buah semusim dan merambat 

tahun 2014 mencapai 956.356 ton 

sedangkan target yang ditetapkan sebesar 

841.930 ton sehingga capaian peningkatan 

sebesar 113,95%. Beberapa komoditas 

yang mengalami peningkatan produksi dan 

berkontribusi besar atas tercapainya target 

sasaran produksi buah semusim dan 

merambat antara lain  anggur, blewah dan 

stroberi, sedangkan komoditas yang 

Gambar 19.    Pengembangan  Alpukat di 
Kabupaten Probolinggo 
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produksinya menurun yaitu melon dan 

semangka.  

Tercapainya produksi ini karena adanya 

peningkatan produktivitas pertanaman yang 

disebabkan pengelolaan kebun pada 

kawasan buah semusim dan merambat 

yang semakin intensif, penerapan GAP/SOP 

dan GHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Pengembangan Anggur di 

Kab. Buleleng, serta Melon di 

Kab. Karanganyar dan Kab. 

Blitar 
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h. Buah terna lainnya 

Buah terna lainnya meliputi beberapa 

komoditas yaitu  nanas, dan pepaya. Produksi 

buah terna tahun 2014 mencapai 2.991.849 

ton dan telah melebihi target yang  ditetapkan 

sebesar 2.702.318 ton dengan capaian 

sebesar 110,7%.  

Tercapainya produksi ini karena adanya 

peningkatan produktivitas pertanaman yang 

disebabkan pengelolaan kebun pada kawasan 

nanas dan pepaya yang semakin intensif, 

penerapan GAP/SOP dan GHP, memperoleh 

bimbingan teknis dari Pusat Kajian 

Hortikultura Tropika IPB (PKHT-IPB) untuk 

komoditas nanas dan pepaya, permintaan 

pasar terus bertambah serta pengembangan 

kawasan nanas dari swasta seperti PT. Great 

Giant Pineapple (GGP). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Pengembangan Nanas di Kab. 

Subang, Kab. Manokwari Kab. 

Kediri, dan Kab. Lampung 

Tengah  
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2.  Produksi Florikultura  

a. Anggrek (tangkai) 

Berdasarkan Renstra 2010-2014 dan hasil 

perhitungan nilai capaian anggrek yang 

didasarkan pada angka prognosa dengan 

membandingkan target sasaran produksi pada 

tahun 2014 sebesar 15.906.749 tangkai, 

dapat direalisasikan sebesar 21.550.874 

tangkai (135,5%). Tercapainya target 

produksi disebabkan adanya peningkatan 

produksi anggrek di beberapa daerah sebagai 

dampak dukungan APBN untuk fasilitasi 

pengembangan di  7 provinsi, 9 kab/ Kota 

yaitu: Kabupaten Bogor, Kota Tangerang 

Selatan, Kabupaten Karanganyar, Kota 

Semarang, Kota Jambi, Kota Denpasar, 

Kabupaten Karangasem, Kota Palu dan Kota 

Cirebon.  Peningkatan produktivitas, 

membaiknya pasar dalam negeri untuk 

permintaan Anggrek Phalaeonopsis, 

mendorong penambahan investasi pada 

pelaku usaha menengah dan besar.   
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b. Krisan (tangkai) 

Capaian produksi krisan melebihi target 

produksi pada Renstra 2010-2014. Tahun 

2014, target produksi krisan sebesar 

218.910.706 tangkai, dapat direalisasikan 

sebesar 400.594.757 tangkai (183%). Capaian 

produksi sesuai dengan target disebabkan 

karena adanya fasilitasi pengembangan 

kawasan dari dukungan dana APBN di 8 

provinsi, 17 Kab/Kota yaitu: Kabupaten 

Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten 

Bandung Barat, Kabupaten Sukabumi, 

Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Semarang, 

Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, 

Kabupaten Gowa, Kota Tomohon, Kabupaten 

Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Batu, 

Gambar 22. Pengembangan Anggrek 



Laporan Kinerja  Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2014 

61 

 

Kabupaten Solok, Kabupaten Buleleng, 

Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten 

Karangasem, selain itu terjadi juga 

peningkatan produktivitas krisan di beberapa 

daerah sentra, peningkatan permintaan pasar 

serta didukung oleh meningkatnya daya beli 

masyarakat sehingga berdampak pada 

peningkatan luas tanam krisan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23.  Kunjungan Kerja Wamentan, 

Dirjen Hortikultura serta Direktur 

Budidaya dan Pascapanen 

Florikultura ke Lokasi 
Pengembangan Krisan 
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c. Tanaman Hias Bunga dan Daun lainnya 

Tanaman hias yang termasuk dalam jenis  

bunga dan daun potong lainnya, antara lain 

anyelir, gerbera, gladiol, heliconia, mawar, 

sedap malam, dracaena, philodendron, 

monster, cordyline, anthurium daun dan pakis 

atau leatherleaf. Pada tahun 2014, capaian 

produksi bunga dan daun lainnya secara 

kolektif sebesar 305.313.989 tangkai (130,6 

%) dibanding target produksi  sebesar 

233.786.499 tangkai. Tercapainya produksi 

sesuai dengan target disebabkan oleh adanya 

fasilitasi pengembangan kawasan, adanya 

beberapa komoditas tanaman hias menjadi 

trend setter di masyarakat seperti mawar, 

gerbera dan lain-lain. Masyarakat banyak 

memanfaatkan tanaman hias bunga dan daun 

lainnya pada event – event tertentu seperti  

pesta pernikahan, hari raya keagamaan, 

thanksgiving, hari ibu, hari valentine, upacara 

adat dan upacara keagamaan lainnya.  
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d. Tanaman Pot dan Lansekap 

Jenis tanaman yang termasuk tanaman pot 

dan lansekap sangat banyak, namun yang 

terdata di BPS meliputi tanaman aglaonema, 

euphorbia, adenium, ixora/soka, diffenbachia, 

sansevieria, dan caladium serta tanaman 

palem. Berdasarkan Renstra, bahwa target 

produksi tanaman pot dan lansekap pada 

tahun 2014 sebesar 16.958.842 pohon dapat 

terealisasi sebesar 36.607.813 pohon atau 

tercapai 215,9%.  Tercapainya produksi 

Gambar 24.  Tanaman Hias Bunga dan Daun 

Lainnya (Anyelir, Leatherleaf, 

Gerbera, Anthurium, Gladiol, 

Mawar, Heliconia, Monstera) 



Laporan Kinerja  Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2014 

64 

 

tersebut disebabkan oleh semakin 

meningkatnya penggunaan taman dan 

lansekap pada real estate, fasilitas umum, 

hotel, dan perkantoran yang mendorong 

permintaan dan investasi pelaku usaha 

produksi tanaman lansekap. Untuk tanaman 

pot disebabkan oleh semakin membaiknya 

permintaan tanaman hias pot plant/hobbies.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Tanaman Pot dan Lansekap (Euphorbia, 

Ixora, Caladium, Aglaonema, 
Sanseviera, Adenium) 
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e. Tanaman Bunga Tabur 

Tanaman bunga tabur dalam hal ini hanya 

tanaman melati. Dari target produksi bunga 

tabur sesuai Renstra 2010-2014, pada tahun 

2014 sebesar 26.544.647 kg melati dapat 

terealisasi sebesar 33.093.933 kg (124,7 %).   

Tercapainya target produksi sesuai sasaran 

karena adanya perluasan kawasan melati di 6 

sentra utama (Kabupaten Tegal, Batang, 

Pekalongan, Purbalingga dan Bangkalan). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26.  Pengembangan Bunga Tabur 

(Melati) di Kabupaten 
Bangkalan 
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3. Produksi Sayuran 

Pencapaian target produksi sayuran didukung oleh 

pengembangan kawasan sayuran, pelaksanaan 

registrasi lahan, SLGAP, SLGHP, dukungan sarana 

budidaya dan pascapanen dan pembinaan ke 

lokasi kawasan sayuran. Secara umum capaian 

produksi sayuran tahun 2014 belum sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 

91,70 %. Hal ini disebabkan oleh terjadinya 

bencana banjir, pergeseran musim tanam, 

pengalihan komoditas dan erupsi Gunung 

Sinabung yang berdampak pada penurunan 

produksi sayuran.  

a. Cabai 

Nilai capaian produksi cabai telah melebihi 

target dengan nilai sebesar 122,4%. Target 

produksi 1.524.700 ton dan tercapai 

1.866.621 ton. 

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran serta 

masyarakat tani hortikultura dan pelaku usaha 

cabai dalam mendukung program Direktorat 

Jenderal Hortikultura dalam perluasan 

kawasan dan areal tanam maupun 

pengembangan serta penguatan dari Lembaga 

Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3)  

dan Gerakan Optimalisasi Pekarangan di Kota 

Bekasi dalam pengembangan cabai.  
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Selain itu, karena adanya penggunaan benih 

bersertifikat dan pabrikan, pendampingan 

GAP/SOP secara intensif, penurunan luas 

serangan OPT. 

Beberapa sentra pengembangan cabai 

diantaranya: Provinsi Jawa Barat (Kabupaten 

Bandung, Ciamis, Sumedang, Tasikmalaya), 

Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Sragen), 

Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Banyuwangi, 

Gresik, Jember), Provinsi Sumatera Utara 

(Kabupaten Tapanuli Utara dan Deli Serdang), 

Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Tanah 

Datar, Pesisir Selatan dan Limapuluh Kota), 

Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan 

Komering Ulu),  Provinsi Jambi (Kota Jambi), 

Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten 

Bantaeng, Maros dan Sinjai), Provinsi 

Bengkulu (Kabupaten Lebong).   

Meskipun demikian Direktorat Jenderal 

Hortikultura terus melakukan koordinasi 

dengan pemerintah daerah dalam melakukan 

pengaturan pola produksi terutama pada 

daerah sentra produksi sehingga kontinuitas 

produksi tidak terputus di bulan-bulan 

tertentu. 

 

 

 



Laporan Kinerja  Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2014 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Panen Raya Cabai Merah di 

Kecamatan Pasuruan, 

Kabupaten Lumajang, Provinsi 

Jawa Timur 
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b. Bawang Merah 

Nilai capaian produksi bawang merah sedikit di 

bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 

1.200.000 ton dari target yang ditetapkan 

sebesar 1.201.900 ton atau 99,8%. Realisasi 

produksi yang belum dapat mencapai target 

disebabkan oleh kelangkaan benih, serangan 

OPT dan penggunaan benih berlabel 

(bersertifikat) belum sepenuhnya diterapkan 

oleh petani.  

Selain itu, terjadinya anomali iklim 

menyebabkan sebagian petani tidak 

melakukan penanaman akibat adanya 

pergeseran musim tanam, kurang tersedianya 

benih unggul dan tertundanya penanaman 

bawang merah di Bantul seluas 19 ha.  

Intensitas curah hujan yang tinggi memicu 

munculnya beberapa penyakit. Kelembaban 

udara yang meningkat memicu penyakit 

cendawan busuk umbi (Fusarium oxysporus) 

dan penyakit mati pucuk (Phythopthora porii) 

dan Trotol (Alternaria porii) bahkan ada yang 

mengalami puso (90% gagal panen) di 

beberapa daerah sentra bawang merah. 
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Pada kwartal pertama tahun 2014 terjadi 

kenaikan harga bawang merah yang sangat 

tinggi (mencapai     Rp. 80.000/kg) karena 

keterlambatan keluarnya RIPH dan KIPH. 

Kondisi ini mendorong petani menjual semua 

produksi bawang merah, termasuk benih yang 

seharusnya untuk pertanaman Bulan Mei-Juni. 

Hal ini menyebabkan kelangkaan dan 

tingginya harga benih di musim tanam 

tersebut termasuk kelangkaan benih 

berlabel/bersertifikat. Hal ini berdampak pada 

berkurangnya areal tanam dan produksi yang 

cukup signifikan.  

Gambar 28.  Panen Bawang Merah di Lahan 

Gambut  Kota Palangka Raya, 

Provinsi Kalimantan Tengah 
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Sentra-sentra produksi di NTT, NTB, Jawa 

Tengah dan Jawa Timur serta Sulawesi Tengah 

telah difasilitasi secara memadai oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Fluktuasi harga dan agroinput yang tinggi 

membuat realisasi kegiatan bergeser atau 

tidak sesuai target. Untuk mendukung 

peningkatan produksi dilakukan 

pengembangan kawasan baru di Sumatera 

Utara, Sumatera Barat (Agam) dan 

Kalimantan Barat (Kubu Raya).  

 

c. Kentang 

Kentang merupakan salah satu komoditas 

yang permintaannya selalu tinggi sehingga 

kentang menjadi salah satu sayuran utama 

yang harus dijamin ketersediaannya. Terlebih 

pada saat hari raya keagamaan tertentu dan 

bulan-bulan tertentu permintaan akan 

melonjak dan tidak menutup kemungkinan 

terjadi kelangkaan ketersediaan dan gejolak 

pasar tidak bisa dihindari. 

Beberapa daerah sentra pengembangan 

kentang seperti Pangalengan, Kabupaten 

Garut di Provinsi Jawa Barat; Wonosobo, 

Dataran Tinggi Dieng Banjarnegara di Jawa 

Tengah; Bolaang Mongondow di Provinsi 

Sulawesi Utara; Gowa dan Bantaeng di 

Sulawesi Selatan; Solok dan Solok Selatan di 

Sumatera Barat; Kerinci di Jambi; dan 

beberapa daerah lainnya merupakan daerah 

pemasok yang terus dikelola, digarap dan 
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mendapatkan alokasi anggaran pemerintah 

baik APBN maupun APBD sebagai upaya 

menjamin ketersediaan produk di pasaran. 

 

 

 

 

Nilai capaian produksi kentang Tahun 2014 

sebesar 1.018.915 ton (84,1%) belum sesuai 

dengan target sebesar 1.211.400 ton. Belum 

tercapainya produksi kentang disebabkan oleh 

penurunan luas tanam sebesar 265 ha 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan 

adanya erupsi Gunung Sinabung.  

 

 

Gambar 28. Pertanaman Kentang di Dieng,    
Provinsi Jawa Tengah 
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d. Jamur 

Jamur dari tahun ke tahun terus menjadi 

primadona bagi para pecinta sayuran dan 

vegetarian. Permintaan jamur terus 

mengalami peningkatan dan pelaku usaha 

meresponnya dengan secara serius membuka 

sentra-sentra penumbuhan baru khususnya di 

daerah-daerah pinggiran kota dan periurban 

sebagai pusat tujuan akhir pemasaran jamur. 

Para pelaku usaha jamur di Kabupaten 

Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten 

Sleman, Kabupaten Malang merupakan 

beberapa contoh petani maju yang berhasil 

menangkap peluang tersebut secara tepat.  

Upaya serius dari para petani jamur, ditambah 

permintaan konsumen yang tinggi, sayangnya 

belum dapat mendorong tercapainya target 

produksi sampai dengan laporan bulan 

November 2014. 

Nilai capaian produksi jamur Tahun 2014 

masih jauh dari target yang telah ditetapkan 

yaitu sebesar 20.837 ton (28,2%) dari target 

73.800 ton.   

Belum tercapainya target produksi yang telah 

ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal 

diantaranya: alokasi anggaran APBN Tahun 

2014 baik untuk pembinaan dan 

pengembangan kawasan masih terbatas; 

masih terbatasnya ketersediaan benih unggul 

jamur dan akses penelitian dan 
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pengembangan ke Badan Litbang; penerapan 

inovasi teknologi maju jamur belum optimal; 

terbatasnya modal petani untuk peremajaan 

kubung; ditambah dengan meningkatnya 

harga bahan baku media tanam; serta 

kurangnya promosi. Hal ini menyebabkan 

produksi tidak sebanyak periode sebelumnya.  

 

 

 

 

 

e. Sayuran Umbi lainnya 

Sayuran umbi ini meliputi bawang putih, 

lobak, dan wortel. Capaian komoditas ini 

sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 

sebesar 109,7 %. Target yang ditetapkan 

Gambar 30. Pengembangan Jamur Shitake, 

Jamur Tiram dan Jamur Kuping 
di Provinsi Jawa Barat 
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sebesar 557.400 ton dan terealisasi 611.380 

ton. Telah tercapainya produksi sesuai dengan 

target disebabkan karena adanya peningkatan 

pengembangan sentra untuk sayuran 

komoditas wortel di 14 Kabupaten/Kota 

(Bandung, Cianjur, Garut, Bogor, Majalengka, 

Pemalang, Purbalingga, tegal, Wonosobo, 

Magetan, Kota Batu, Bener Meriah, 

Simalungun, Tanah Datar, Solok dan Solok 

Selatan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31.  Panen Perdana Menteri 

Pertanian dan Presiden SBY di 

Kawasan Pengembangan Wortel 

di Kabupaten Tegal, Provinsi 
Jawa Tengah 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ahn.or.id/berita-126-presiden-sby-panen-wortel-di-guci.html&ei=mzWSVJjfEYWzuATtr4KYCQ&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNF3Aw7gR0aPUpVXhtxmB84f_ZpEjg&ust=1418954513439333
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f. Sayuran Daun 

Sayuran daun yang dimaksud meliputi bawang 

daun, kol/kubis, petsai atau sawi, kembang 

kol, kangkung dan bayam. Capaian produksi 

Tahun 2014 sebesar 3.091.178 ton, terealisasi 

sebesar 87,4 % dari target sebesar 3.535.000 

ton.  

Belum tercapainya target produksi sesuai 

dengan sasaran yang ditetapkan diantaranya 

disebabkan karena skala usaha untuk 

komoditas sayuran daun tidak terlalu luas dan 

umumnya penanaman dilakukan dengan 

sistem tumpang sari dan rotasi dengan 

tanaman sayuran lainnya. Selain itu 

pengembangan kawasan sayuran lebih 

diprioritaskan pada tanaman cabai dan 

bawang merah.   

 

 
 

 

 

Gambar 32. Pengembangan Sayuran Daun 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://tanamsayuran.blogspot.com/2014/03/budidaya-selada.html&ei=oDSSVKysG5PIuATu9YDgCA&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNHZI-cLBSIlvgmY-hyvjih92E2kcg&ust=1418954122515071
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://tanamsayuran.blogspot.com/2014/03/budidaya-selada.html&ei=oDSSVKysG5PIuATu9YDgCA&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNHZI-cLBSIlvgmY-hyvjih92E2kcg&ust=1418954122515071
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g.  Sayuran Buah lainnya 

Jenis-jenis sayuran buah lainnya meliputi 

kacang merah, paprika, tomat, terong, 

buncis, ketimun, labu siam, kacang 

panjang, melinjo, petai, jengkol. 

Capaiannya masih di bawah target yang 

ditetapkan sebesar  3.773.235 ton atau 

83,5 % dari target sebesar 4.521.300 ton. 

Belum tercapainya target tersebut sesuai 

dengan sasaran disebabkan adanya 

serangan OPT dan penyakit terutama pada 

tomat serta pengembangan kawasan 

sayuran lebih diprioritaskan pada tanaman 

cabai dan bawang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 33. Pengembangan Sayuran 

Buah lainnya (tomat) 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-cwZ6XYdt-LQ/UxQuyUlEq-I/AAAAAAAAAUA/Asaoc-Z6a8Y/s1600/TOMAT.png&imgrefurl=http://tanamsayuran.blogspot.com/2014_03_01_archive.html&h=542&w=722&tbnid=hXDVe1Cj2jXbnM:&zoom=1&docid=g3n9u4DUfh2BCM&itg=1&ei=CTSSVPXdN5aGuAS5oIKYDw&tbm=isch&ved=0CEkQMyggMCA&iact=rc&uact=3&dur=1400&page=2&start=17&ndsp=24
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4. Produksi Tanaman Obat 

a. Temulawak  

Capaian produksi Tahun 2014 sebesar 

36.233 ton. terealisasi sebesar  114,2 % 

dari target yang telah ditetapkan sebesar 

31.729 ton. Realisasi produksi yang 

melampaui target disebabkan karena 

beberapa daerah sentra pengembangan 

temulawak sudah mulai berproduksi yaitu 

di Provinsi Bengkulu; Provinsi Jawa 

Tengah (Karanganyar, Wonogiri, 

Semarang dan Magelang); Provinsi DIY di 

Kulonprogo; Provinsi Jawa Barat di 

Cianjur, Ciamis dan Sukabumi; Jawa 

Timur di Pacitan, Ngawi, Ponorogo, 

Trenggalek, Tulungagung, Kediri dan 

Tuban. Realisasi yang melampaui target 

produksi ini didukung pasar temulawak 

yang cukup besar dan harga yang relatif 

stabil. 

 

 Gambar 34.  Pertanaman Temulawak di 

Kabupaten Sukabumi, 
Provinsi Jawa Barat 
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b. Tanaman Obat Rimpang  

Capaian produksi Tahun 2014 sebesar 

425.176 ton. terealisasi sebesar  110,1 % 

dari target yang telah ditetapkan sebesar 

386.018 ton. Tercapainya produksi sesuai 

dengan target yang ditetapkan disebabkan 

karena kegiatan pengembangan kawasan 

tanaman obat terlaksana baik melalui 

fasilitasi APBN, APBD, maupun swadaya 

kelompok tani. Hal ini didorong oleh 

peningkatan minat bertanam biofarmaka 

sebagai sumber pendapatan atau 

kesejahteraan anggota kelompok.  

 

 

 
 

 

  

 

Gambar 35. Tanaman Obat Rimpang                          

(Kunyit, Kencur, Jahe dan 

Lengkuas) 
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Selain itu kesadaran masyarakat terhadap 

khasiat tanaman obat asli Indonesia dalam 

rangka menjaga kesehatan dan kebugaran 

tubuh semakin meningkat dan dirasakan 

berdampak positif terhadap kualitas 

kesehatan untuk jangka panjang, yang 

berakibat terdongkraknya permintaan 

tanaman obat sebagai bahan baku obat 

herbal. 

c. Tanaman obat non rimpang 

Tanaman obat non rimpang meliputi; 

kapulaga, mengkudu, mahkota dewa, 

kejibeling, sambiloto, dan lidah buaya. 

Capaian produksi Tahun 2014 sebesar 

89.775 ton. terealisasi sebesar  111,6 % dari 

target yang telah ditetapkan sebesar 80.462 

ton.  

Terlampauinya target produksi disebabkan 

komoditas tersebut ini merupakan komoditas 

yang banyak  manfaat dan kegunaannya 

sehingga petani dan masyarakat banyak 

tertarik untuk membudidayakannya. Hanya 

industri obat dan jamu saja yang mampu dan 

memiliki keahlian untuk memanfaatkannya 

sehingga permintaan akan sangat tergantung 

pada perkembangan dunia medis dan pasar. 

Petani tanaman obat lebih banyak menunggu 

atas peluang pasar dan biasanya akan 

dibudidayakan setelah melihat adanya pasar 

yang pasti.  
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B. Analisis Perkembangan Realisasi Produksi 

Tahun 2010 – 2014 

1. Produksi Buah 

Perkembangan produksi buah selama lima 

tahun terakhir memperlihatkan hasil yang 

cukup baik. Semua komoditas utama 

hortikultura memiliki laju pertumbuhan 

produksi yang positif meskipun pada 

beberapa komoditas pertumbuhannya masih 

rendah. Secara rinci perkembangan produksi 

buah selama periode tahun 2010-2014 

adalah sebagai berikut: Produksi jeruk 

Gambar 36. Tanaman Obat Non Rimpang                   

(Mengkudu, Kapulaga, 

Kejibeling  dan Mahkota 

Dewa) 
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menurun sebesar 4,07%.  Hal ini 

dikarenakan penurunan produksi jeruk di 

sentra produksi utama disebabkan oleh 

pemeliharaan tanaman di lapangan belum 

optimal dan budidaya  belum mengacu pada 

GAP/ SOP, serangan hama dan penyakit 

antara lain lalat buah, diplodia, CVPD, busuk 

pangkal batang dan antraknosa.  Adanya alih 

komoditas menyebabkan luas pertanaman 

jeruk semakin berkurang, serta penanganan 

pascapanen yang belum maksimal 

menyebabkan tingginya tingkat kehilangan 

hasil. 

Sedangkan untuk produksi mangga, secara 

rata-rata meningkat sebesar 20,14%,  Hal ini 

disebabkan oleh; 1) kawasan mangga sudah 

mulai berproduksi, 2) pengelolaan kebun 

semakin baik di tingkat petani, 3) penerapan 

GAP dan SOP sudah optimal 4) dukungan 

dana APBN dan APBD dalam rangka 

mendukung pengembangan kawasan, 5) 

gerakan pengendalian OPT dan peningkatan 

kelembagaan petani semakin baik, 6) 

dukungan ketersediaan benih bermutu, 7) 

dukungan dari badan litbang berupa 

penerapan pascapanen seperti Heat Water 

Treatment (HWT), penerapan off season 

terutama di Provinsi Jawa Barat, penggunaan 

perangkap lalat buah wooden block di 

kabupaten Indramayu, 8) penerapan 
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GAP/SOP dan GHP. Tidak jauh berbeda 

dengan mangga, perkembangan manggis 

juga mengalami peningkatan sedikit lebih 

tinggi yaitu sebesar 21,69 %. 

Perkembangan produksi buah tertinggi 

selama 5 tahun dicapai oleh durian, 

produksinya rata-rata meningkat sebesar 

39,10%.  Peningkatan tersebut disebut 

disebabkan karena kawasan pengembangan 

durian pada 10 tahun terakhir sudah berbuah 

sehingga memberikan sharing produksi yang 

signifikan. Adapun kawasan pengembangan 

durian yang sudah mulai berbuah dan terjadi 

panen raya yaitu  Kabupaten Rejang Lebong 

Provinsi Bengkulu, Kabupaten Luwu, Kota 

Palopo dan Kabupaten Luwu Utara Provinsi 

Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Parigi 

Mautong  dan Kabupaten Buol Provinsi 

Sulawesi Tengah, Kabupaten Sanggau 

Provinsi Kalimantan Barat. 

Perkembangan produksi pisang secara rata-

rata selama 5 tahun terakhir meningkat 

sebesar 8,40%. Hal ini disebabkan adanya 

peningkatan produksi pisang dari 

pertanaman 2 (dua) tahun terakhir yaitu di 

Kabupaten Lampung Selatan (Provinsi 

Lampung), Kabupaten Cianjur dan Sukabumi 

(Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Lumajang 

dan Malang (Provinsi Jawa Timur). 
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Perkembangan produksi buah semusim dan 

merambat meningkat sebesar 14,19%.  

Peningkatan disebabkan karena pengelolaan 

kebun pada kawasan buah semusim dan 

merambat yang semakin intensif, penerapan 

GAP/SOP dan GHP, bimbingan teknis dari 

Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB (PKHT-

IPB) untuk komoditas melon, dukungan 

penyediaan benih bermutu dan 

meningkatnya permintaan perhotelan akan 

buah melon dan semangka. Sedangkan 

untuk Perkembangan capaian rata-rata buah 

terna lainnya selama 5 tahun baru mencapai 

9,65%. 

2. Produksi Florikultura 

Perkembangan produksi anggrek dan krisan 

selama 5 tahun meningkat 12,04% dan 

23,99%.  Peningkatan produksi anggrek dan 

krisan disebabkan adanya fasilitasi 

pengembangan anggrek melalui dukungan 

dana APBN,  peningkatan produktivitas, serta 

membaiknya pasar dalam negeri seriring 

dengan peningkatan permintaan akan 

anggrek dan krisan sehingga mendorong 

penambahan investasi pada pelaku usaha 

menengah dan besar.   

Perkembangan produksi tanaman hias bunga 

dan daun lainnya secara rata-rata meningkat 

sebesar 14.41%.  Perkembangan produksi 

tanaman pot dan lansekap selama 5 tahun 
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secara rata-rata meningkat sebesar 9,32%.  

Perkembangan produksi melati selama 5 

tahun meningkat sebesar 11,88%.  

Peningkatan produksi tersebut disebabkan 

adanya fasilitasi pengembangan kawasan, 

adanya beberapa komoditas tanaman hias 

menjadi trend setter di masyarakat, 

tingginya permintaan  pada event – event 

tertentu seperti  pesta pernikahan, hari raya 

keagamaan, thanksgiving, hari ibu, hari 

valentine, upacara adat dan upacara 

keagamaan lainnya, serta meningkatnya 

permintaan karena adanya pengaruh lifestyle 

dan hobbies. 

3. Produksi Sayuran 

Perkembangan produksi sayuran selama 5 

tahun (2010-2014) meningkat sebesar 

1,99%. Peningkatan tertinggi disumbang 

oleh oleh cabai yaitu sebesar 8,91%, sayuran 

umbi lainnya 8,76% dan bawang merah 

4,16%. Penurunan terbesar disebabkan oleh 

jamur yaitu -20,09%.  Peningkatan produksi 

cabai didukung oleh alokasi dana APBN yang 

konsisten dari tahun ke tahun, dukungan 

total dari Ditjen Hortikultura dan peran serta 

petani, masyarakat dan kegiatan Lembaga 

Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3)  

dan Gerakan Perempuan untuk Optimalisasi 

Pekarangan. 
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Perkembangan rata-rata capaian produksi 

bawang merah selama 5 tahun sebesar 

4,16%.  Peningkatan tersebut disebabkan 

oleh permintaan konsumen yang cenderung 

meningkat dan dukungan penuh dari 

Direktorat Jenderal Hortikultura.  

Perkembangan produksi kentang selama 5 

tahun secara rata-rata cenderung menurun 

yaitu sebesar 0,51%.  Penurunan tersebut 

disebabkan karena penurunan luas tanam 

kentang di sentra-sentra produktifitas serta 

tekanan yang cukup kuat dari masyarakat 

“Go Green” yang menengarai bahwa 

pertanaman kentang pada umumnya di 

dataran tinggi menyebabkan erosi dan 

kerusakan lingkungan. Sebagian petani 

cenderung melakukan rotasi tanaman 

kentang dengan tanaman lain yang lebih 

ramah lingkungan. 

Perkembangan produksi jamur selama 5 

tahun cenderung menurun. Secara rata-rata 

produksi jamur menurun sebesar 20,09%. 

Penurunan tersebut disebabkan karena 

sumber bahan baku media tanam (jamur 

merang) semakin berkurang baik dari segi 

jumlah maupun mutu. Hal tersebut terjadi 

karena proses panen padi menggunakan 

power thresher sehingga tidak menyisakan 

batang padi yang layak untuk media tanam 

jamur merang. Selain itu kualitas benih 
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jamur, khususnya jamur merang yang 

semakin menurun. Sampai saat ini belum 

ada varietas unggulan nasional jamur 

merang yang dihasilkan oleh Indonesia. Bibit 

jamur yang ditanam oleh petani jamur di 

wilayah Pantura sebagian besar merupakan 

“bibit sambung” (diperbanyak dari bibit 

sebar). Penyebab lainnya adalah kebijakan 

pengembangan sayuran dan tanaman obat 

diprioritaskan kepada cabai dan bawang, 

sehingga sentuhan kebijakan dan anggaran 

untuk jamur secara proporsional semakin 

berkurang, hal tersebut menjadi salah satu 

penyebab berkurangnya luasan dan produksi 

jamur. 

Perkembangan produksi sayuran umbi 

lainnya selama 5 tahun secara rata-rata 

meningkat sebesar 8,76%.  Peningkatan ini 

disebabkan terutama karena meningkatnya 

luas tanam dan produksi wortel. 

Perkembangan produksi sayuran daun 

selama 5 tahun secara rata-rata menurun 

sebesar 0,11%.  Peningkatan tersebut 

disebabkan karena sayuran daun bukan 

merupakan komoditas prioritas bagi petani, 

biasanya hanya merupakan rotasi tanaman 

dengan tanaman sayuran lainnya yang 

ditanam dengan pola tumpang sari dan luas 

tanam kecil-kecil. 
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Perkembangan produksi sayuran buah 

lainnya selama 5 tahun secara rata-rata 

meningkat sebesar 0,92%.  Peningkatan ini 

disebabkan karena rotasi tanaman yang 

dilakukan, sebagian diganti dengan tanaman 

sayuran buah yang diminati konsumen. 

 

4. Produksi Tanaman Obat 

Perkembangan produksi temulawak selama 5 

tahun secara rata-rata meningkat sebesar 

13,94%. Peningkatan tersebut disebabkan 

karena temulawak merupakan tanaman obat 

unggulan Indonesia yang mendapat 

sentuhan dana pengembangan, walau dalam 

proporsi yang terbatas. Daerah 

pengembangan kawasan selama 5 tahun 

terakhir adalah Kota Semarang, Kabupaten 

Semarang, Kabupaten Kabupaten Sukabumi, 

dan Kabupaten Purworejo. Dalam 

pengembangan kawasan temulawak harus 

didekatkan dan dimitrakan dengan Industri 

Obat Tradisional yang berbahan baku 

temulawak. Salah satu contoh 

pengembangan temulawak di Kabupaten 

Sukabumi yang bermitra dengan PT. Soho 

Industri Pharmasi.  

Trend/gaya hidup masyarakat Indonesia 

yang kembali ke alam mendorong 

meningkatnya konsumsi jamu, sehingga 

mendorong petani untuk menanam 
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temulawak. Ditambah dengan gaung icon 

“Korea Punya Ginseng, Indonesia Punya 

Temulawak”. 

Perkembangan produksi tanaman obat non 

rimpang selama 5 tahun sebesar 8,08%.  

Peningkatan tersebut disebabkan karena 

kegiatan pengembangan kawasan tanaman 

obat terlaksana baik melalui fasilitasi APBN, 

APBD, maupun swadaya kelompok tani. Hal 

ini didorong oleh peningkatan minat 

bertanam tanaman obat atau biofarmaka 

sebagai sumber pendapatan atau 

kesejahteraan anggota kelompok. Selain itu 

kesadaran masyarakat terhadap khasiat 

tanaman obat asli Indonesia dalam rangka 

menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh 

semakin meningkat dan dirasakan 

berdampak positif terhadap kualitas 

kesehatan untuk jangka panjang. Sebagian 

kelompok pengembang tanaman obat telah 

mendapatkan sosialisasi penerapan budidaya 

tanaman obat yang baik (GAP Tanaman 

Obat) dalam rangka menuju peningkatan 

produksi, produktivitas dan mutu hasil yang 

berkelanjutan serta ramah lingkungan. 

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pencapaian 

sasaran dan target peningkatan produksi 

hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura 

selama lima tahun terakhir (tahun 2010 – 

2014) antara lain disebabkan oleh hasil 



Laporan Kinerja  Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2014 

90 

 

pelaksanaan program dan atau kegiatan 

pada lima tahun kebelakang, antara lain; 1) 

Fasilitasi Terpadu Inventasi Hortikultura 

(FATIH), yang telah berperan menciptakan 

iklim usaha yang kondusif di bidang 

hortikultura sekaligus meningkatkan daya 

saing produk. Melalui FATIH ini maka 

pelayanan dan program dari seluruh 

kelembagaan pemerintah dapat terintegrasi 

sehingga lebih menghidupkan dan 

memperbaiki iklim investasi di bidang 

hortikultura, selain FATIH, investasi atau 

masalah permodalan petani juga 

mendapatkan bantuan melalui bantuan 

perbankan dan pelaksanaan program KKPE 

dan KUR; 2) Supply Chain Management 

(SCM), dilakukan sebagai upaya untuk 

mengurai permasalahan ketimpangan porsi 

margin antara produsen dengan pedagang, 

dimana keuntungan terbesar biasanya 

didapati oleh pedagang, sehingga kurang 

menguntungkan bagi produsen.  

C.  Analisis Capaian Peningkatan Ketersediaan 

Benih Hortikultura 

Secara umum peningkatan ketersediaan benih 

hortikultura (buah, florikultura, sayuran dan 

tanaman obat) pada tahun 2014  telah mencapai 

bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. 

Secara rinci peningkatan ketersediaan benih 
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hortikultura tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 

8. 

 

 

 

Tabel 8. Peningkatan Ketersediaan Benih 

Hortikultura Tahun 2014 

No Komoditas 

Peningkatan 

Ketersediaan Benih  

Tahun 2014 (%) 
(%) 

Target Capaian 

1. Benih Buah 4 4,8 120,00 

2. Benih 

Florikultura 

3 4,10 136,67 

3. Benih Sayuran 4 5,25 131,25 

4. Benih Tanaman 

Obat 

2 4,5 225,00 

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2014 

 

Meningkatnya angka peningkatan ketersediaan 

benih pada tahun 2014 didukung oleh: 

penguatan kelembagaan perbenihan, 

pemasyarakatan benih bermutu, pengawasan 

dan sertifikasi benih serta pembinaan kepada 

petani/penangkar di kawasan sentra hortikultura. 

Perkembangan penningkatan ketersediaan benih 

hortikultura selama tahun 2010 – 2014 disajikan 

pada Tabel 9 berikut. 

Bila dilihat dari data yang ditampilkan Tabel 9, 

ketersediaan benih dari tahun ke tahun selalu 

mengalami peningkatan dari target yang 
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ditetapkan. Rata-rata capaian peningkatan 

berkisar antara 120 – 150 %. Artinya 

ketersediaan benih hortikultura setiap tahunnya 

dapat memenuhi ± 20 – 30 % dari kebutuhan 

nasional.  

 

Tabel  9. Peningkatan Ketersediaan Benih 

Hortikultura Tahun 2010- 2014 

No Komoditas 
            Ketersediaan benih 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. 
Benih 
sayuran 
(kg) 

42.364.414 47.522.811 57.199.234 67.003.683 70.521.376 

2. 
Benih 
florikultura 
(tanaman) 

117.506.424 120.191.446 124.809.175 130.202.472 135.540.773 

3. 
Benih obat 
(kg) 

575.838 590.234 604.990 620.115 648.020 

4. 
Benih buah 
(batang) 

37.977.141 27.855.198 28.096.969 29.495.211 30.910.981 

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2010-2014 

 

Dari peningkatan ketersediaan benih tersebut, 

dapat digambarkan bahwasanya petani 

hortikultura sudah memahami akan pentingnya 

benih bermutu dalam berbudidaya hortikultura 

yang benar. Sehingga penangkar benih dan 

produsen benih sudah harus meningkatkan hasil 

produksi benih hortikultura untuk memenuhi 

kebutuhan benih nasional. 

Secara rinci penjelasan masing-masing 

ketersediaan benih komoditas dapat dilihat pada 

uraian berikut: 
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1. Benih Tanaman Buah 

Tahun 2014 ketersediaan benih buah 

mencapai 4,80 %, dari target yang ditetapkan 

sebesar  4 %, dengan demikian capaian 

ketersediaan benih buah sebesar 120%. 

Capaian kinerja ketersediaan benih buah 

didukung dari: fasilitasi bantuan benih sumber 

kepada BBH dan penangkar; bantuan 

screenhouse kepada BBH dan penangkar; 

bantuan sarana produksi lainnya kepada 

penangkar; pelatihan-pelatihan teknologi 

perbanyakan benih buah; buku-buku pedoman 

perbanyakan benih buah; sosialisasi peraturan 

tentang perbenihan tanaman buah; 

pemasyarakatan benih buah bermutu dalam 

bentuk kebun contoh, demplot dan jambore 

varietas; pendampingan dan pembinaan 

kepada penangkar dan bimbingan sertifikasi 

benih. 

Ketersediaan benih tanaman buah lebih 

banyak pada komoditas jeruk, karena 

merupakan komoditas strategis yang 

dikembangkan. Selanjutnya komoditas pisang, 

dimana perbanyakannya dilakukan secara 

kultur jaringan, dan pengembangan kawasan 

pisang saat ini secara besar-besaran 

dilaksanakan oleh BUMN maupun swasta. 

Untuk beberapa daerah kebutuhan benih 

tanaman buah sangat bervariasi disesuaikan 

dengan spesifik lokasi daerah dan buah-buah 
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unggul nasional, antara lain: mangga, duren, 

rambutan, pepaya, jambu kristal, srikaya rovi, 

dll 

Kesiapan ketersediaan benih buah untuk 

memenuhi kebutuhan: 1) pengembangan 

kawasan buah, penanaman tanaman buah di 

daerah penyangga kawasan hutan, 

penanaman tanaman buah di aliran sungai, 

program-program pemasyarakatan benih 

bermutu kepada masyarakat, pertanaman di 

dalam kota (horti park) dan penghijauan kota.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 37. Benih Tanaman Buah 
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2. Benih Tanaman  Florikultura 

Ketersediaan benih florikultura pada Tahun 

2014 adalah 4,10  % dari target yang 

ditetapkan sebesar 3 %, dengan demikian 

capaian ketersediaan benih florikultura 

sebesar 136,67 %. Dari angka ketersediaan 

benih florikultura sebesar 

135.540.773tanaman, produksi benih terbesar 

adalah komoditas krisan dan anggrek, 

kemudian benih tanaman hias daun dan bunga 

potong, sepeti : antara lain anyelir, gerbera, 

gladiol, heliconia, mawar, sedap malam, 

dracaena, philodendron, monstera, cordyline, 

anthurium daun dan pakis atau leatherleaf, dll 

Meningkatnya ketersediaan benih tanaman 

florikultura karena fasilitasi screenhouse krisan 

di Balai Benih Hortikultura dan penangkar; 

bantuan benih sumber/induk kepada BBH dan 

penangkar florikultura; fasilitasi sarana 

perbanyakan benih florikultura di laboratorium 

kultur jaringan; pelatihan peningkatan 

teknologi perbanyakan benih tanaman 

florikultura secara kultur jaringan, buku 

pedoman SOP perbanyakan benih florikultura; 

fasilitasi kepada penangkar untuk ikut 

pameranbaik itu dalam maupun luar negeri; 

magang di produsen benih florikultura yang 

sudah maju; dan pembinaan kepada 

penangkar-penangkar khususnya penangkar 

pemula. 
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Meningkatnya capaian ketersediaan benih 

florikultura adalah untuk memenuhi kebutuhan 

permintaan pasar akan bunga potong, bunga 

pot dan bunga tabur semakin tinggi, terutama 

di daerah perkotaan; penataan kota dalam 

rangka penghijauan kota/green city; dan 

kegiatan pengembangan kawasan florikultura. 

Penyediaan benih florikultura sangat bervariasi 

tergantung kepada selera konsumen. Oleh 

karena itu penangkar harus mengetahui 

permintaan pasar. Hal yang menjadi kendala 

bagi penangkar benih tanaman florikultura 

adalah, trend pasar yang sangat cepat 

perubahannya.  

3. Benih Tanaman Sayuran   

Ketersediaan benih sayur pada Tahun 2014 

adalah 5,25  % dari target yang ditetapkan 

sebesar 4 %, dengan demikian capaian 

ketersediaan benih sayur sebesar 131,25 %. 

Angka ketersediaan benih sayur sebesar 

70.521.376 kg terdiri dari benih sayuran biji 

dan umbi, dimana benih umbi adalah bawang 

merah, kentang dan bawang putih, dan benih 

biji sayuran antara lain cabe, kangkung, 

wortel, buncis, bayam, dll. 

Meningkatnya capaian ketersediaan benih 

sayur karena beberapa faktor: fasilitasi 

pemerintah pusat berupa bantuan 

screenhouse kentang kepada BBH dan 
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penangkar dan screenhouse cabe kepada 

penangkar cabe; bantuan gudang bawang 

merah kepada penangkar bawang merah; 

bantuan benih sumber cabe; bawang merah 

dan kentang kepada penangkar; pelatihan-

pelatihan teknologi perbanyakan benih sayur; 

sosialisasi peraturan perbanyakan benih 

sayur; sosialisasi benih unggul bermutu dalam 

bentuk bantuan benih kepada kelompok tani, 

demplot dan jambore varietas unggul sayur; 

dan pendampingan dan pembinaan.  

 

 

 

 

Jambore varietas unggul sayuran merupakan 

salah satu cara yang tepat dalam 

memasyarakatkan penggunaan benih 

bermutu, karena diperagakan dalam bentuk 

 Gambar 38. Benih Bawang Merah  Bersertifikat 
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fase vegetatif maupun siap panen. Dengan 

demikian masyarakat petani akan dapat 

secara langsung melihat dan memilih varietas 

yang cocok untuk dibudidayakan di tempatnya 

masing-masing. Untuk jambore varietas 

hortikultura pelaksanaannya terkait dengan 

kegiatan PF2N, selain itu juga dilaksanakan 

jambore varietas unggul kentang di Alahan 

Panjang Kabupaten Solok dan jambore 

varietas bawang merah di Kota Banjarbaru. 

 

 

 

 

Pendampingan dan pembinaan kepada 

penangkar benih sayur yang sudah terdaftar di 

Dinas Kabupaten/Kota oleh BPSB setempat 

adalah dalam rangka meningkatkan 

kompetensi penangkar dari kelas benih yang 

lebih rendah kepada kelas benih yang lebih 

tinggi, dengan tujuan meningkatkan 

Gambar 39. Benih Tanaman Sayuran 
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ketersediaan benih sayur bermutu. Untuk 

penangkar/produsen benih sayur skala 

menengah  sampai besar, beberapa telah 

diberikan sertifikat sertifikasi mandiri/LSSM. 

Meningkatnya ketersediaan benih sayur tahun 

2014 dari target yang telah ditetapkan, untuk 

memenuhi kebutuhan pengembangan 

kawasan sayur di 124 kabupaten/kota dengan 

luas areal 4776 ha; program pemasyarakatan 

benih sayur P2KP dan KRPL; dan 

meningkatnya kebutuhan konsumsi pangan 

sayuran.  

4. Benih Tanaman Obat 

Tahun 2014 ketersediaan benih tanaman obat 

mencapai 4,50 %, dari target yang ditetapkan 

sebesar  2 %, dengan demikian capaian 

ketersediaan benih buah sebesar 225 %.  

Berdasarkan data ketersediaan benih tanaman 

obat sebesar 648.020 kg, terdiri dari rimpang 

dan non rimpang. Peningkatan ketersediaan 

benih tanaman obat karena banyaknya 

tumbuh petani/penangkar benih baru, akibat 

banyaknya permintaan dari kelompok tani 

yang bekerjasama dengan industri pengolahan 

jamu, kosmetika dan obat. Kemudian adanya 

pengembangan kawasan tanaman obat di 26 

kabupaten/kota seluas 710 ha.  

Harga yang bagus juga membuat semangat 

petani/penangkar untuk memperbanyak benih 
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tanaman obat. Ini dapat dilihat dari luas 

tanam petani/penangkar yang hampir 100% 

dari areal pertanaman sebelumnya. 

Karena komoditas tanaman obat bukanlah 

termasuk komoditas prioritas yang 

dikembangkan, sehingga tidak banyak 

bantuan-bantuan penunjang perbanyakan 

benih yang difasilitasi oleh pemerintah pusat. 

Tetapi pendampingan dan pembinaan tetap 

dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan 

benih. Daerah sentra berkembangnya 

perbanyakan benih tanaman obat terdapat di 

Jawa Bat (Sukabumi, Ciamis, Bogor, dll); Jawa 

Tengah (Kabupaten Semarang, Karanganyer, 

dll); Lampung dan Bengkulu. Jenis-jenis 

komoditas tanaman obat yang dikembangkan 

antara lain: jahe, kencur, temulawak, kunyit, 

purwoceng, lidah buaya, dll. 

D. Proporsi Luas Serangan OPT Hortikultura 

Perlindungan tanaman merupakan bagian integral 

penting dari sistem produksi dan pemasaran hasil 

pertanian, terutama dalam mempertahankan 

tingkat produktivitas pada taraf tinggi dan mutu 

aman konsumsi.  Hal ini dilaksanakan dalam 

bentuk penerapan PHT pada usahatani sesuai 

GAP, sehingga kehilangan hasil akibat serangan 

OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) seperti 

banjir dan  kekeringan dapat diminimalisasi. 
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Direktorat Perlindungan Hortikultura pada Tahun 

Anggaran 2014 telah menetapkan sasaran 

kegiatan sebagai berikut: terkelolanya serangan 

OPT dalam pengamanan produksi hortikultura dan 

terpenuhinya persyaratan teknis yang terkait 

dengan perlindungan tanaman dalam mendukung 

ekspor hortikultura. Terdapat  5 (lima) Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Direktorat Perlindungan 

Hortikultura yaitu 1) Fasilitas Pengelolaan OPT, 2) 

Rekomendasi Dampak Perubahan Iklim, 3) 

Lembaga Perlindungan Tanaman Hortikultura, 4) 

Draft Pest list Persyaratan Teknis SPS, dan 5) 

SLPHT. Keterkaitan kegiatan utama tersebut 

diharapkan tercapainya target sasaran outcome 

yang sudah tertuang dalam Renstra, yaitu dapat 

menurunkan serangan OPT dengan proporsi luas 

serangan OPT terhadap luas panen maksimal  5% 

per tahun. 
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Capaian Proporsi Luas Serangan OPT 

Terhadap Luas Panen, sampai dengan 21 

November 2014, rata-rata  adalah 1,94 % 

dengan kisaran antara 0,30 % - 4,00 %,  meliputi 

OPT buah 3,12 %, OPT Sayuran 4,00 %, OPT 

Florikultura 0,35 % dan OPT tanaman obat 0,30 

%. Proporsi luas serangan OPT hortikultura TA 

2014 meningkat 0,11% dibandingkan dengan luas 

serangan TA 2013 (1,83 %). Capaian penurunan 

serangan OPT terhadap luas panen 1,94%, artinya 

dapat mengamankan produksi hortikutura sebesar 

98,06 %. 

Gambar 40.  Pembekalan Petugas dan Petani 

pada Kegiatan Klinik PHT 
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Luas serangan OPT hortikultura TA 2014 sebesar 

1,94% dan telah mencapai di atas target sebesar 

257,73% bila dibandingkan dengan target 

Penetapan Kinerja (PK) 5 % per tahun. 

Perbandingan proporsi luas serangan OPT 

terhadap luas panen hortikultura 5 tahun terakhir 

(2010 – 2014*) sebagai berikut. 

Tabel 10. Proporsi Luas Serangan OPT 

Hortikultura Terhadap Keseluruhan 

Luas Panen 

No Komoditas 

Proporsi Luas serangan  dibandingkan Luas 
Panen (%) 

2010 2011 2012 2013 2014
* 

1 Buah-buahan 1,90 1,03 2,50 2,30 3,12 

2 Sayuran 2,96 4,61 4,90 4,50 4,00 

3 Florikultura 0,14 0,25 1,50 0,24 0,35 

4 Tanaman Obat 11,49 0,44 0,20 0,28 0,30 

 Rata-rata 4,23 1,59 2,28 1,83 1,94 

 Target 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2014 
Keterangan : *) data sementara 

 
 

Proporsi luas serangan OPT terhadap luas panen 

untuk komoditas hortikultura 5 tahun terakhir 

(2010 – 2014) umumnya telah mencapai di atas 

target, yaitu sebesar antara 1,59 - 4,23% atau 

118,20 - 283,00% terhadap target yang 

ditetapkan dengan luas serangan maksimal antara  

4,5 - 5%. Grafik proporsi luas serangan OPT 

hortikultura terhadap keseluruhan luas panen 
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selama tahun 2010-2014 disajikan pada Gambar 

41.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 41.  Grafik Proporsi Luas Serangan OPT 

Hortikultura terhadap Keseluruhan 
Luas Panen Tahun 2010-2014 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 42. Gerakan Pengendalian OPT 
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Pada tahun 2014 terdapat kegiatan yang bukan 

berasal dari dukungan dana APBN, namun secara 

langsung berpengaruh terhadap kinerja 

perlindungan hortikultura. Kegiatan tersebut 

adalah kerjasama ACIAR dengan Direktorat 

Jenderal Hortikultura (ACIAR Project Area-Wide 

Management of Pest Fruit Flies in an Indonesia 

Mango Production System) melalui dana hibah 

sebesar Rp. 436.500.000,-. Dana tersebut 

digunakan untuk kegiatan penerapan pengelolaan 

lalat buah skala luas pada tanaman mangga di 

Indramayu. Adapun kegiatannya antara lain 

Gambar 43. Kegiatan Koordinasi Adaptasi dan 

Mitigasi Iklim pada BPPTPH Provinsi 
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 
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berupa; fasilitasi bahan pengendalian lalat buah, 

penerapan pengelolaan lalat buah (pemasangan 

ME blok, penyemprotan umpan protein, sanitasi 

kebun, pengamatan sampel buah), monitoring 

populasi lalat buah, mapping, koordinasi, 

workshop gerakan pengendalian serta supervisi, 

monitoring, dan evaluasi. 

 

3.3. Akuntabilitas Keuangan 

Analisis pencapaian keuangan dilakukan untuk 

melihat sejauh mana pencapaian sasaran strategis 

yang telah tergambar dalam Penetapan Kinerja (PK) 

dapat dicapai dengan sumber keuangan yang ada. 

Pagu awal sesuai PK sebesar Rp.623.504.800.000,- 

dan selanjutnya menjadi Rp. 524.669.821.000,- 

karena adanya  penghematan. 

Realisasi keuangan berdasarkan PMK No. 249 

Tahun 2011 per tanggal 20 Januari 2015 menurut 

jenis kewenangan adalah sebesar 

Rp.467.782.705.000,- atau 89,16 %, secara rinci 

dapat dilihat pada Tabel 11. Capaian ini sudah 

cukup baik meskipun belum optimal.   
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Tabel 11. Realisasi Anggaran Satuan Kerja 
Pusat dan Daerah Tahun 2014 
Menurut Kewenangan Instansi  

No Kegiatan 
Pagu           

 (Rp 000) 

Realisasi*) 
 

(Rp.000) (%) 

1. Pusat 184.742.538 160.568.615 86,91 

2. Daerah    

  - 
Dekonsentrasi 
Provinsi 

144.331.623 134.931.345 93,49 

  - 
Tugas Pembantuan 
Kab/Kota 

195.595.660 172.282.748 88,08 

TOTAL 524.669.821 467.782.705 89,16 

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2014 

Keterangan: Realisasi Tahun 2014 per tanggal 20 Januari 2015 

Adapun realisasi Tahun 2014 berdasarkan kegiatan 

utama dan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 12 

dan Tabel 13 berikut: 

 Tabel 12. Realisasi Anggaran Satuan Kerja 
Pusat dan Daerah Tahun 2014 

Menurut Kegiatan Utama  

No Kegiatan 
Pagu         

(Rp 000) 

Realisasi*) 

(Rp.000) (%) 

1. Peningkatan Produksi, 
Produktivitas dan Mutu Produk 
Tanaman Buah Berkelanjutan 

94.586.384 83.502.578 88,28 

2. Peningkatan Produksi, 
Produktivitas dan Mutu Produk  
Florikultura Berkelanjutan 

39.764.867 36.255.943 91,18 

  3. Peningkatan Produksi, 
Produktivitas dan Mutu Produk  
Sayuran dan Tanaman Obat 
Berkelanjutan 

90.673.532 81.195.380 89,55 
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No Kegiatan 
Pagu         

(Rp 000) 

Realisasi*) 

(Rp.000) (%) 

 4. Pengembangan Sistem 
Perbenihan Hortikultura 

66.647.780 60.577.202 90,89 

 5. Pengembangan Sistem 
Perlindungan Hortikultura 

70.338.978 64.242.231 91,33 

 6. Dukungan Manajamen dan 
Teknis Lainnya pada Ditjen 
Hortikultura 

162.658.280 142.009.371 87,31 

TOTAL 524.669.821 467.782.705 89,16 

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura 
         Keterangan: Realisasi Tahun 2014 per tanggal 20 Januari  2015 

 

Tabel 13. Realisasi Anggaran Satuan Kerja 
Direktorat Jenderal Hortikultura  

Menurut Jenis Belanja TA.2014 

Jenis Belanja 
Pagu 

(Rp.000) 
Realisasi 
(Rp.000) 

% 

Belanja Pegawai 29.559.144 21.362.817 72,27 

Belanja Barang 458.399.513 411.393.175 89,75 

Belanja Modal 6.711.164 5.22163.208 76,93 

Belanja Bantuan Sosial 30.000.000 29.863.505 99,95 

Total 524.669.821 467.782.705 89,16 
Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura 
Keterangan: Realisasi Tahun 2014 per tanggal 20 Januari  2015 

 

Adapun, penyerapan anggaran Direktorat Jenderal 

Hortikultura per triwulanan disajikan pada Tabel 14, 

dan Gambar 43. 
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Tabel 14. Serapan Anggaran Direktorat 
Jenderal Hortikultura Tahun 2014 per 
Triwulanan 

Triwulan 
Pagu 

(Rp.000) 

Realisasi  Target 

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

TW I 623.504.800 21.926.326 3,52 155.876.200 25 

  TW II 623.504.800 96.654.207 15,50 311.752.400 50 

TW III 524.669.821 221.250.591 42,17 393.502.365 75 

TW IV 524.669.821 467.782.705 89,16 524.669.821 100 

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2014 
Keterangan: Realisasi Tahun 2014 per tanggal 20 Januari  2015 
 

 

 

 

 

Gambar 43. Serapan Anggaran Direktorat Jenderal 
Hortikultura per-triwulanan. 
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Dari Gambar 43 menunjukkan bahwa kemampuan 

penyerapan anggaran mengalami keterlambatan 

atau tidak sesuai dengan target (khusus TW I, TW II, 

dan TW III) 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 Surat Edaran KPK No.B-14/01-

15/01/2014 tentang Penundaan Pelaksanaan 

Bansos sampai dengan selesainya pemilihan 

umum pada bulan Juli 2014. Namun demikian, 

sejalan dengan dibukanya ralat POK, masing-

masing SKPD segera melaksanakan kegiatan 

yang sesuai dengan POK terbaru (terbit bulan 

Agustus 2014). Walau demikian, capaian masih 

dibawah target yaitu 89,16%. Hal tersebut tidak 

berarti kegiatan tidak dilaksanakan. Tidak 

sesuainya capaian realisasi dengan target 

disebabkan terjadinya harga penawaran yang 

lebih rendah dari harga di POK (terjadinya 

efisiensi penggunaan anggaran), tidak 

terserapnya perjalanan menghadiri pertemuan di 

luar kota, uang lembur dan belanja pegawai 

transito serta tidak dilaksanakannya beberapa 

kegiatan pada Satker di Kabupaten Lebong, 

Bantul, dan Bulungan. Pada Kabupaten Lebong 
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kegiatan tidak dilaksanakan karena 

ketidaksiapan satker, sehingga gagal dalam 

proses pengadaan bibit. Sedangkan pada 

Kabupaten Bantul kegiatan terhambat dan 

menjadi tidak dapat dlaksanakan karena adanya 

pergantian Kepala Dinas selaku KPA yang 

berulang kali, adanya kesalahan lokasi 

pembayaran KPPN, sudah lewatnya musim 

tanam menyebabkan pengembangan kawasan 

cabai dan bawang merah tidak dapat 

dilaksanakan (musim tanam cabai dan bawang 

biasanya dilaksanakan pada bulan Juli – 

Agustus), ditambah dengan SK kegiatan (SK 

Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan) 

yang menyatu dengan pengembangan kawasan 

menyebabkan kegiatan lainnya seperti SL-GAP, 

SL-GHP dan pengadaan sarana pascapanen tidak 

dapat dilaksanakan. Untuk Kabupaten Bulungan, 

kegiatan tidak dapat dilaksanakan disebabkan 

karena pihak ketiga pemenang lelang pengadaan 

bibit jeruk mengundurkan diri (tidak sanggup, 

tanpa alasan jelas namun tidak membuat surat 

yang menyatakan ketidaksanggupan), 

sedangkan untuk menunjuk pemenang kedua 

sudah terlambat dikarenakan waktu pelaksanaan 

kegiatan yang tidak mencukupi. 

3. Adanya proses revisi DIPA akibat adanya 

penghematan yang menyebabkan POK revisi 

baru terbit bulan Agustus 2014, sehingga 
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kegiatan lelang yang sudah sempat dilaksanakan 

harus terhenti dan diproses kembali; 

4. 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; 

5. Masih terdapat Satker yang belum membuat SK 

Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan, 

maupun SK Revisi bila terjadi revisi atau 

perubahan anggaran dan output capaian; 

6. 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; 

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 
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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 managemen 

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. Pengkaderan dan harmonisasi SDM harus tetap 

berjalan sehingga pada saatnya pengalih tugasan 

tidak terhambat. 

3.4. Hambatan dan Kendala 

Berbagai permasalahan dan hambatan, baik dari 

aspek teknis maupun aspek manajemen dalam 

pelaksanaan kegiatan pengembangan Hortikultura 

tahun anggaran 2014 antara lain: 
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1. Pengembangan kawasan hortikultura belum 

didukung kelengkapan dokumen yang baik, 

seperti profil, roadmap, peta kawasan, proposal 

pengembangan, baik untuk skala nasional, 

provinsi/kab/kota. Pada tataran pelaksanaan 

sebagian besar provinsi belum mampu 

menyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak) 

sebagai penjabaran dari Pedoman Umum 

(Pedum) yang disusun Direktorat Jenderal 

Hortikultura. Demikian pula Kabupaten/Kota 

juga pada umumnya tidak melengkapi dengan 

petunjuk yang lebih rinci; 

2. Fasilitasi Bantuan untuk Pengembangan 

Kawasan yang menggunakan sistem lelang 

capaian keuangannya sudah cukup tinggi, 

namun capaian realisasi fisik masih terkendala 

beberapa hal misalnya menunggu waktu musim 

yang tepat, kendala benih yang harus 

mendatangkan dari luar, dan masalah lainnya; 

3. Pengembangan sistem perlindungan OPT 

hortikultura pada UPTD BPTPH masih belum 

didukung sarana laboratorium yang memadai 

untuk standar pelayanan minimal; 

4. 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; 
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5. Pengembangan kawasan masih cukup banyak 

menggunakan benih yang belum 

bersertifikat/belum dilepas oleh Menteri 

Pertanian; 

6. Kemampuan SDM pengelola Satker belum 

memadai terutama pada daerah yang 

mendapatkan alokasi dana cukup besar;  

7. Masih adanya Satker yang belum melaporkan 

capaian output fisik, sehingga realisasi fisik 

tidak sesuai dengan capaian realisasi keuangan. 

Hal ini disinyalir dapat membuat praduga 

kegiatan di lapangan fiktif; 

8. Kelembagaan petani pada umumnya masih 

lemah, pemahamannya tentang GAP-SOP masih 

kurang, kesadaran untuk meregistrasi lahan 

masih lemah; 

3.5. Upaya dan Tindak Lanjut 

Beberapa upaya tindaklanjut yang telah dan akan 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal  Hortikultura 

untuk perbaikan tersebut antara lain: 

1. Melakukan penyempurnaan dokumen-dokumen 

pemantapan kawasan hortikultura, sekaligus 

pengawalan dan pembinaan pelaksanaan 

pengembangan kawasan secara fisik di 

lapangan; 

2. Identifikasi CP/CL agar dapat dilakukan di tahun 

sebelumnya, proses lelang dapat dilakukan di 
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awal tahun, sehingga  pelaksanaan kegiatan 

tanam juga dapat dilakukan pada musim tanam 

di awal tahun; 

3. Peningkatan kemampuan kelembagaan petani 

dan peningkatan kualitas  pelaksanaan SL GAP, 

SL GHP dan SL PHT; 

4. Berkoordinasi secara intensif antara Pusat, 

Provinsi dan Kabupaten dalam rangka 

mempercepat pelaksanaan kegiatan strategis; 

5. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM POPT 

dan sarana pengamatan OPT dan iklim serta 

gerakan pengelolaan OPT Hortikultura ramah 

lingkungan dengan optimalisasi pelaksanaan 

SLPHT, Klinik PHT, dan pengembangan agens 

hayati pada masing-masing lokasi kawasan 

pengembangan hortikultura dan  peningkatan 

kualitas laboratorium pengamatan hama 

penyakit serta laboratorium pestisida pada 

wilayah tertentu;  

6. Meningkatkan pembinaan kepada penangkar 

benih hortikultura dan pemantapan sistem 

perbenihan khususnya dalam optimalisasi BBH 

dan BPSBTH. Selain itu, melakukan sosialisasi 

penggunaan benih bersertifikat kepada 

penanggung jawab dan pelaksana kegiatan. 

Penguatan sistem perbenihan secara luas yang 

meliputi; a) Pemberdayaan kelembagaan 

perbenihan, b) Perbaikan sistim informasi 
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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; 

7. Optimalisasi kapasitas petugas perencana baik 

di pusat maupun di daerah, sehingga revisi dan 

perbaikan POK, DIPA dan lain sebagainya dapat 

diminimalisir;  

8. Peningkatan kompetensi petugas Monitoring 

dan Evaluasi (Monev) dan Petugas SAI baik di 

provinsi maupun kabupaten/kota dalam upaya 

memperbaiki tingkat pelayanan dan kinerja 

pelaporan realisasi keuangan maupun fisik 

kegiatan; 

9. 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. 
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BAB. IV 

P E N U T U P 

 

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura ini 

merupakan bagian dari pelaksanaan SAKIP,  sebagai 

bentuk pertanggungjawaban segenap pimpinan 

Direktorat Jenderal Hortikultura selaku penerima mandat 

Negara dalam melaksanakan pembangunan di sub sektor 

Hortikultura pada Tahun 2014. Upaya keras telah 

dilakukan melalui sinergi dengan seluruh pemangku 

kepentingan untuk mewujudkan tercapainya kemajuan 

dan peningkatan produksi hortikultura. 

Perlu disadari bahwa tidak mudah 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 institusi lain 

diluar Direktorat Jenderal Hortikultura. 

Oleh karenanya kerjasama yang harmonis, sinergis, dan 

terintegrasi selalu diharapkan agar pembangunan 

hortikultura yang dilakukan oleh Pemerintah melalui 

Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian, 

serta instansi pemerintah lain dapat sejalan dengan 

peran swasta dan pemangku kepentingan lainnya dengan 

hasil akhir dapat memberikan kontribusi yang positif 
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pada peningkatan produksi hortikultura, pembangunan 

ekonomi nasional dan 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.   

 

 

 

 

 


