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SAMBUTAN MENTER! PERTANIAN Rl 

DALAM KUNJUNGAN KERJA Dl WILKER 

KARANTINA PERTANIAN 

BAKAUHENI 

Rabu, 7 April2010 

Assalam'ualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, 

Yang saya hormati Gubernur Lampung, 

• Sdr. Bupati Lampung Selatan, 
• Sdr. Direktur Jenderal Peternakan dan Kepala Badan Karantina, 
• Sdr. Para Pejabat Muspida Propinsi Lampung dan Kabupaten 

Lampung Selatan, 
• Sdr. Para Pejabat Lingkup Pelabuhan Laut, Bea Cukai, lmigrasi dan 

Kepolisian, 
• Para Petani/ Asosiasi Petani, Para Ketua Asosiasi Eksportir, lmportir, 

dan Para pengguna Jasa Karantina lainnya, 
• Sdr. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Brebes dan Kabupaten 

lndramayu, 
• Hadirin yang saya hormati. 

Pertama-tama tak hentinya saya mengajak kita semua untuk senantiasa 
bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya, karena atas ridho Allah SWT kita semua dapat berkumpul 
di Bakauheni Lampung Selatan dalam keadaau.sehat wal 'afiat. ----
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Mengawali sambutan saya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa 
sasaran pembangunan pertanian yang dicanangkan Kabinet Indonesia 
Bersatu Jilid II adalah menyatakan komitmen untuk mempertahankan 
swasembada beras. Swasembada jagung, mewujudkan swasembada 
daging sapi, mencapai swasembada kedelai serta swasembada gula. 
Sasaran ini merupakan amanah yang harus kita wujudkan guna 
menjamin tercapainya kesejahteraan petani. 

Hingga kini berbagai upaya telah dilakukan, namun kita juga menyadari 
adanya berbagai kendala dan keterbatasan yang kita miliki. Salah satu 
masalah yang harus dihadapi adalah serbuan komoditi impor yang tidak 
berkualitas atau tidak memenuhi syarat. Apabila tidak kita antisipasi maka 
dampaknya akan sangat merugikan petani dan konsumen di dalam 
negeri. Adanya kesenjangan kualitas, adanya perbedaan harga produk 
impor dan aturan teknis yang kita perketat menimbulkan adanya usaha
usaha penyelundupan. Oleh sebab itu saya mempunyai komitmen untuk 
mencegahtangkal; mel indungi petani dan pertanian Indonesia dari 
perdagangan komoditi pertanian illegal. 

Saudara-saudara yang saya hormati, 

Propinsi Lampung merupakan propinsi yang potensi pertaniannya cukup 
besar, mempunyai wilayah yang sangat strategis di Pulau Sumatera, 
juga sebagai propinsi penyangga pemenuhan kebutuhan pangan 
nasional. Data yang ada menunjukan bahwa komoditas pertanian asal 
Lampung dipasarkan ke manca negara maupun untuk memasok 
kebutuhan pangan dalam negeri, diantaranya komoditas kopi, kelapa 
sawit, kakao, lada, pisang, nenas, gaplek/tepung tapioka, daging sapi 
dari hasil penggemukan, komoditas sayuran serta komoditi lainnya. 
Kinerja di sektor pertanian juga menunjukan peningkatan tidak hanya 
dari jumlah produksi, tetapi juga devisa dan pendapatan petani. 
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Dalam upaya peningkatan nilai tam bah dan daya saing produk pertanian 

dari Propinsi Lampung di pasar global hendaknya selalu memperhatikan 
3 instrument teknis perdagangan lnternasional yang harus kita pedomani, 
yang dikeluarkan oleh International Plant Protection Convention (IPPC), 
CODEX dan organisasi kesehatan hewan Dunia (OlE). 

Dampak dari penerapan aturan internasional tersebut, saat ini ekspor 
komoditas kopi asal Lampung ke Jepang agak terganggu karena 
masalah persyaratan teknis, sehingga Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia 
mengajukan permintaan bantu an perlindungan terkait larangan kopi asal 
Sumatera, termasuk Lampung karena alasan terkontaminasi insektisida 
(carbaryl) yang melebihi batas maksimum residu. 

Hal serupa terjadi pada eksportasi kakao kita dengan Negara tujuan 
USA, terhambat akibat persyaratan mutu yang ditetapkan dan adanya 
rekontaminasi serangga. Keragaan masalah ini menunjukan bahwa 
persaingan perdagangan internasional semakin ketat, semua negara 
semakin memperketat instrument teknisnya sejalan dengan ketentuan 
SPS-WTO. Perkembangan ini merupakan tantangan bagi kita semua, 
khususnya petani dan pelaku usaha di bidang agribisnis. 

Saudara-saudara yang saya hormati, 

Dalam rangka perlindungan pertanian Indonesia terhadap hama penyakit 
dan keamanan pangan, Kementerian Pertanian memiliki institusi 
pengawasan, yaitu Badan Karantina Pertanian. Di setiap pelabuhan pintu 
pemasukan dan pengeluatan mempunyai Unit Pelaksana Teknis 
diantaranya Balai Karantina Pertanian Kelas I Lampung. lnstitusi ini 
sangat strategis bagi Propinsi Lampung, karena selain melindungi 
pertanian di wilayah Lampung, juga melaksanakan pengawasan 
lalulintas perdagangan dari seluruh daerah Sumatera yang melalui 
daerah ini. Untuk mendorong peningkatan ekspor, institusi ini juga 
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berperan dalam rangka fasilitasi ekspor. Setiap terjadi hambatan 
persyaratan teknis maka Balai Karantina Pertanian diharapkan 
membantu para pelaku usaha untuk mengetahui serta memenuhi 
standar teknis negara tujuan ekspor. 

Sebagai wujud komitmen saya dalam melindungi pertanian Indonesia, 
pada hari ini saya hadir untuk menyaksikan pemusnahan hasil 
penangkapan bawang merah selundupan dan daging babi hutan. 
Pemasukan bawang merah impor yang tidak memenuhi persyaratan, 
apabila tidak dicegah akan beresiko terhadap penyebaran penyakit 
tumbuhan dan akan mendistorsi harga produksi petani bawang di sentra 
produksi Brebes, lndramayu dan sekitarnya. Untuk itu pada kesempatan 
ini hadir pula perwakilan petani bawang merah Kab. Brebes dan 
lndramayu, untuk mendukung upaya-upaya pemerintah guna melindungi 
usaha petani bawang merah di dalam negeri. Daging babi hutan yang 
status kesehatan hewan tidak diketahui dan tidak Ia yak dikonsumsi oleh 
masyarakat terutama muslim harus dicegah, karena akan mengganggu 
ketentraman batin masyarakat. 

Hadirin sekalian, 

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memperketat pengawasan 
lalulintas komoditas pertanian maka jajaran Bad an Karantina Pertanian 
harus selalu berupaya meningkatkan kemampuan profesional para 
petugasnya, melengkapi sarana dan prasarana guna penguatan system 
perkarantinaan. Pada kunjungan kerja saya ini ingin melihat langsung 
terkait adanya laporan sering terjadinya pendistribusian daging babi 
hutan yang tidak sehat melalui penyeberangan Bekauheni-Merak serta 
temuan importasi bawang merah illegal. Tentunya operasi komoditas 
pertanian illegal yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku harus ditindak. Saya menghimbau petugas dan masyarakat di 
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lingkungan Pelabuhan Laut, Bandara, dan Pelabuhan Penyeberangan 

khususnya Bakauheni-Merak dan jajaran Balai Karantina Pertanian 

untuk meningkatkan kewaspadaan. 

Dalam acara ini kita akan saksikan pemusnahan bawang merah dan 

daging babi hutan. Saya himbau agar masyarakat jangan memiliki 
pretensi negatif karena saat ini termasuk komoditas pertanian yang 
cukup memiliki nilai ekonomi. Akan tetapi saya mengajak semua untuk 

berfikir jangka panjang, bahwa resiko dari masuknya OPTK dari luar 
negeri akan berakibat kerugian yang sangat besar bagi petani kita. 

Untuk peningkatan operasional perkarantinaan di Pelabuhan 

Penyeberangan Bakauheni-Merak telah dibangun instalasi pemeriksaan 
berlokasi di Bakauheni ini. Dengan adanya fasilitas ini fungsi layanan 
karantina dapat beroperasional 1 x 24 jam selama 7 hari dalam 
seminggu, dengan tujuan pengawasan di Pelabuhan Penyeberangan 

akan menjadi efektif. Pada kesempatan ini saya resmikan untuk 
dioperasikan. 

Demikian saya akhiri sambutan saya, semoga Allah SWT memberikan 
bimbingan dan ridho-Nya dalam setiap upaya dan langkah kita untuk 
melindungi petani dan mensejahterakan rakyat. 

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Menteri Pertanian Rl, 

Suswono 
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KEYNOTE SPEECH 
MENTER! PERTANIAN 

PADA RAPAT KERJA NASIONAL 

SERIKAT TANIISLAM INDONESIA (STII) 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Yang terhormat, 

• Saudara Pengurus Besar Serikat Tani Islam Indonesia (STII); 
• Saudara Direktur Jenderal Peternakan; 
• Saudara Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah; 
• Saudara Direktur lndustri Kecil Kementerian Perindustrian; 
• Hadirin dan undangan yang berbahagia. 
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Hadirat Allah 
SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, 
sehingga kita dapat hadir pada Rapat Kerja Nasional Serikat Tani Islam 
Indonesia (STII) dalam keadaan sehat wal afiat. 

Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya dapat bertatap muka dengan 
peserta Rapat Kerja Nasional Serikat Tani Islam Indonesia (STII). Saya 
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menilai Tema yang diangkat pada pertemuan ini yaitu; "Revitalisasi 
Serikat Tani Islam Indonesia (STII) menuju Peran Aktif dalam 
Pembangunan Pertanian" sangat tepat, karena sejalan dengan upaya 
Kementerian Pertanian untuk meningkatkan partisipasi aktif peran 
organisasi petani dalam pembangunan pertanian. 

Hadirin yang saya hormati, 

Sebagaimana kita maklumi bersama, sektor pertanian di masa 
mendatang diperkirakan masih akan memegang peranan penting dalam 
pembangunan nasional, karena kontribusinya yang sangat nyata 
terhadap penyediaan pangan nasional, penyediaan bahan baku industri, 
Produk Domestik Bruto (PDB), devisa negara, penyediaan lapangan 
kerja, dan peningkatan pendapatan petani, serta pelestarian lingkungan. 

Untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan 
ekonomi nasional, Kementerian Pertanian pada periode 2010-2014 telah 
menetapkan visi Pembangunan pedanian , yaitu: "Mewujudkan 
Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan yang Berbasis 
Sumberdaya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai 
Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani". 

Penetapan visi tersebut dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya 4 
(empat) sukses pembangunan pertanian, yaitu: pertama, pencapaian 
swasernbada dan swasembada berkelanjutan; kedua, peningkatan 
diversifikasi pangan; ketiga, peningkatan nilai tambah, daya saing dan 
ekspor; dan keempat, peningkatan kesejahteraan petani. 

Hadirin yang saya hormati, 

Pada periode 2010-2014, Pemerintah akan terus mempertahankan 
keberlanjutan pencapaian swasembada beras, jagung, dan gula yang 
telah dicapai pada periode sebelumnya. Pada periode vr~FliA-HP.rsl;jm~tam 
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Kementerian Pertanian akan berupaya untuk mewujudkan swasembada 
kedelai dan daging sapi. Oleh karena itu, sukses yang pertama dari 
pembangunan pertanian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan beras, 
jagung, kedelai , gula, dan daging sapi dari produksi dalam negeri, 
sehingga pasokan pangan nasional tidak tergantung pada negara lain. 
Ketahanan pangan nasional bagi Indonesia merupakan suatu 
keharusan, mengingat ketahanan pangan akan berpengaruh terhadap 
stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. 

Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan tentunya 
memerlukan inovasi teknologi , manajemen, dan sumberdaya manusia 
yang profesional sebagai upaya produksi dan produktivitas dari untuk 
meningkatkan komoditas tersebut. 

Hadirin yang saya hormati, 

Diversifikasi pangan, sebagai sukses pembangunan pertanian yang 
kedua, diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber 
karbohidrat yang berasal dari beras. Mulai tahun 2010 Kementerian 
Pertanian akan melaksanakan kampanye diversifikasi pangan. Tujuan 
utama dari kampanye ini adalah: (1) untuk memberikan pemahaman 
yang benar kepada masyarakat bahwa sumber karbohidrat non beras 
bukan barang inferior, sehingga dalam mengkonsumsi komoditas 
tersebut masyarakat tidak perlu merasa rendah diri; (2) memberikan 
pengertian pentingnya pola pangan dan gizi seimbang; dan (3), 
pentingnya pemanfaatan sumber pang an lokal. 

lndikator utama dari keberhasilan kampanye diversifikasi pangan adalah 
menurunnya tingkat konsumsi beras per kapita per tahun, 
berkembangnya pola pangan berimbang berbasis sumber daya lokal, 
dan berkembangnya industri pengolahan pangan lokal. 
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Target akhir dari program diversifikasi pangan adalah menurunnya 
konsumsi beras dari 139 kg/kapita/tahun menjadi 100 kg/kapita/tahun. 
Apabila kampanye diversifikasi pangan berhasil menurunkan konsumsi 
beras menjadi 100 kg/kapita/tahun dan dalam waktu yang bersamaan 
swasembada padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi dapat dicapai, 
maka kelebihan dari produksi pertanian dalam negeri dapat diekspor 
untuk meningkatkan perolehan devisa negara. 

Hadirin yang saya hormati, 

Peningkatan daya saing dan ekspor merupakan sukses pembangunan 
pertanian yang ketiga, akan difokuskan pada komoditas unggulan 
penghasil devisa negara, seperti kelapa sawit, kakao, karet, kopi, 
sayuran dan buah tropis eksotis. Peningkatan nilai tambah diarahkan 
pada perbaikan mutu produk melalui kegiatan sortasi, grad ing, 
pengemasan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. 

Tujuan utama dari peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor 
adalah untuk meningkatkan pendapatan petani, memenangkan 
persaingan di pasarglobal, dan meningkatkan perolehan devisa negara. 

Hadirin yang saya hormati, 

Peningkatan kesejahteraan petani dilakukan melalui program terobosan 
Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan (PUAP), 
Pengembangan Agribisnis melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di 
Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD), dan pemuda 
Membangun Desa (PMD). Kementerian Pertanian sampai dengan tahun 
2009 te lah melaksanakan Program PUAP di 33 Provinsi di 417 
Kabupaten/Kota, 20.542 desa/Gapoktan, dengan dana BLM yang telah 
disalurkan sebanyak Rp. 2,053 trilyun. 
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Tujuan utama pemberian Bantu an Langsung Masyarakat (BLM) kepada 
masyarakat sebesar Rp. 100 juta per Gapoktan adalah: pertama, untuk 
mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan 
pengembangan usaha agribisnis di perdesaan; kedua, meningkatkan 
kemampuan pelaku usaha agribisnis agar kuat, mandiri, berdaya saing; 
ketiga, meningkatkan kapasitas penyuluh dan penyelia mitra tani; 
keempat, meningkatkan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan 
untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis; dan kelima, 
meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi dan jejaring atau mitra 
lembaga 

keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Dari pengamatan 
sewaktu saya menjadi anggota Komisi IV DPR-RI bahura program PUAP 
telah dirasakan manfaatnya oleh petani gurem dan masyarakat miskin 
di perdesaan. Laporan yang diterima selama ini ternyata Program PUAP 
bukan hanya dapat meningkatkan pendapatan petani tetapi juga dapat 
memutus mata rantai rentenir yang selama ini dirasakan sangat 
memberatkan bagi para petani dan rumah tangga miskin di perdesaan. 
Mengingat program PUAP bermanfaat bagi petani dan rumah tangga 
miskin di perdesaan, maka Kementerian Pertanian pada tahun 2010 
akan melanjutkan program PUAP tersebut dengan mengalokasikan 
anggaran sebesar Rp 1 trilyun bagi 10.000 Gapoktan. 

Hadirin yang saya hormati, 

Program Pengembangan Agribisnis melalui LM3 dimulai sejak tahun 
2006. Jumlah dana Bantuan Sosial (Bansos) yang telah disalurkan 
sampai tahun 2009 sebanyak kurang lebih Rp. 700 milyar yang 
disalurkan kepada 4.354 LM3. Pada tahun 2010, Kementerian Pertanian 
akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 225 milyar yang akan 
disalurkan kepada 1.200 LM3. Tujuan utama pemberian dana Bansos 
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LM3 dimaksudkan untuk mengembangkan usaha agribisnis di LM3, 
penguatan modal usaha agribisnis dan mengembangkan kapasitas LM3 
dengan sasaran akhir untuk mengurangi kemiskinan sekaligus 
pengangguran di perdesaan. 

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa LM3 sebagai pusat 
pendidikan agama, apabila diberi kesempatan mampu mengembangkan 
dirinya sebagai pusat pengembangan agribisnis perdesaan. Oleh karena 
itu Kementerian Pertanian akan terus memacu LM3 selain sebagai pusat 
pendidikan agama juga sebagai pusat pengembangan agribisnis 
perdesaan sehingga para santri lulusan LM3 selain ahli di bidang dakwah 
juga memiliki keahlian di bidang agribisnis. 

Hadirin yang saya hormati, 

Program Sarjana Membangun Desa (SMD) dimulai sejak tahun 2007, 
Sampai tahun 2009, Kemeterian Pertanian telah menyalurkan BLM 
sebanyak Rp. 187,72 milyar kepada 810 kelompok peternak. Program 
SMD bertujuan untuk: pertama, membuka peluang usaha, sekaligus 
penyerapan lulusan perguruan tinggi bidang peternakan; kedua, 
menumbuhkan jiwa kewirausahaan bidang peternakan bagi generasi 
mud a dan peternak di perdesaan, sekaligus memperkuat kelembagaan 
peternak; serta ketiga, meningkatkan produksi dan produktivitas 
agribisnis peternakan yang pada gilirannya berkontribusi dalam 
percepatan swasembada daging. 

Hadirin yang saya hormati, 

Untuk mewujudkan pencapaian 4 (empat) sukses pembangunan 
pertanian sudah barang tentu diperlukan partisipasi aktif seluruh 
organisasi petani. Pada kesempatan yang baik ini, saya berharap seluruh 

organisasi petani yang ada pad a saat ini, ~se~p~ert~i.:..!: ,!!!_i,!jJ~',CUJ.l}c~,uM•ua• ,~-~ 
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Tani Indonesia (HKTI}, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Dewan 
Tani, Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), Serikat 
Petani Indonesia (SPI), Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), 
dan Serikat Tani Islam Indonesia (STII) dapat berperan aktif membantu 
petani untuk: (1) meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas 
pertanian dalam rangka pencapaian swasembada dan swasembada 
berkelanjutan; (2) penyadaran pentingnya pola makan berimbang dan 
pemanfaatan sumber karbohidrat non beras dalam rangka pencapaian 
diversifikasi pangan; (3) pengembangan komoditas unggulan melalui 
kegiatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk 
memperoleh nilai tambah, meningkatkan daya saing, dan ekspor; dan 
(4) pendampingan dalam Program PUAP, LM3, SMD, dan PMD dalam 
rangka peningkatan kesejahteraan petani. 

Hadirin yang saya hormati, 

Sebagai akhir dari keynote speech, saya berharap Rapat Kerja Nasional 
Sarikat Tani Islam Indonesia (STII) Capat merumuskan program aksi 
yang konkrit dalam rangka mewujudkan sektor pertanian sebagai 
lokomotif pembangunan perekonomian nasion a I menuju petani sejahtera 
di era globalisasi. 

Wabillahi taufiq wal hidayah 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu 

Menteri Pertanian Rl, 

Suswono 
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PIDATO PENGANTAR MENTERI PERTANIAN 

PADA RAP AT KERJA DENGAN KOMISIIV DPR-RI 

Tanggal12 April2010 

Saudara Ketua dan Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, yang terhormat, 

Anggota Komisi IV DPR-RI, yang terhormat, 

Hadirin sekalian yang saya hormati, 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah 
SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita 
kembali dapat melaksanakan Rapat Kerja pada hari ini dalam keadaan 
sehat. 

Saya beserta segenap jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara 
Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR-RI yang 
terhormat, atas undangan Rapat Kerja ini yang bertujuan membahas. 
(1) APBN-P tahun 2010, (2) penggunaan anggaran kurang bayar pupuk 
TA 2008 sebesar Rp.1 ,5 triliun, dan (3) penjelasan mengenai kenaikan 
Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk. 

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV serta hadirin 
yang saya muliakan. 

Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa sesuai dengan Nota 
Keuangan dan RAPBN-P 2010, Kementerian Pertanian mendapatkan 
alokasi APBN-P 2010 sebesar Rp 61,8 miliar, dan tambahan subsidi 
pupuk 2010 sebesar Rp 4,4 triliun. pagu ini lebih rendah dari pagu 
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APBN-P yang pernah kami usulkan yaitu Rp 18 triliun. Dengan demikian 
apabila masih terdapat peluang mendapatkan pagu tambahan, kami 
berharap usulan kami sebelumnya kiranya dapat menjadi bahan 
pertimbangan. 

Penggunaan APBN-P 2010 sebesar Rp 61,8 miliar dimaksudkan untuk 
melaksanakan kegiatan fundamental tetapi belum tersedia anggarannya 
yang dipantau oleh unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan 
Pengendalian Pelaksanaan pembangunan (UKP4) dan dituangkan di 
dalam lnpres 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas 
Pembangunan Nasional. Berkaitan dengan hal ini, kami merancang 
alokasi APBN-P tersebut untuk kegiatan: (1) audit Ia han dengan citra 
satelit dan alat pengukuran lahan dengan Global Position System di 
Pulau Jawa sebesar Rp. 50 miliar. Sebagai catatan, untuk audit lahan 
di luar Pulau Jawa akan dilaksanakan pada tahun 2011, (2) uji coba 
pengalihan Subsidi pupuk sebesar Rp 5,5 miliar, dan (3) fasilitasi 
penumbuhan investasi Food Fstate di Merauke sebesar Rp 6,3 miliar. 
Sementara itu, alokasi tambahan dana subsidi Pupuk sebesar Rp 4,4 
triliun digunakan untuk membayar subsidi pupuk tahun 2010 dengan 
HET yang berlaku sampai dengan bulan April201 0. Sebagaimana telah 
kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 8 April 2010 kami telah 
menerbitkan Permentan tentang Perubahan HET Pupuk berlaku mulai 
9 April 2010 Penjelasan tentang hal ini akan kami sampaikan pada 
bag ian akhir sambutan ini. Rincian penggunaan subsidi pupuk terse but 
sebagaimana pada buku yang telah dibagikan. 

Saudara Ketua, Waki/ Ketua dan Anggota Komisi IV yang saya 
hormati 

Berkaitan dengan kurang bayar subsidi pupuk tahun 2008 sebesar Rp 
1,5 triliun, sesuai dengan kesimpulan pada Raker Menteri Pertanian 
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dengan Komisi IV DPR-RI tanggal2 Maret 2010 agar digunakan untuk 
meningkatkan ketahanan pangan, maka kami usulkan penggunaan dana 
Rp 1,5 triliun tersebut untuk. (1) penyelamatan sa pi betina produktif 
dengan target 50 ribu ekor sapi dengarr dana sebesar Rp 350 miliar; 
(2) sensus ternak sebesar Rp 1 00 miliar; (3) peningkatan kapasitas 
sarana laboratorium perkarantinaan sebesar Rp 120 miliar; (4) Bantuan 
Langsung Pupuk Rp 400 miliar: (5) bantu an be nih unggul (padi, Upsus 
kedelai dan jagung) Rp 210 miliar; (6) peningkatan kapasitas sarana 
laboratorium benih Rp 120 miliar; (7) Pendampingan penyusunan RUU 
dan Blue Print Hortikultura Rp. 120 miliar, dan (8) pengendalian eksplosi 
hama dalam kerangka Pengendalian Hama Terpadu Rp. 80 miliar. 

Namun demikian, perkenankan pula kami menyampaikan dalam 
kesempatan ini bahwa kami telah menerima Surat Menko Perekonomian 
No S-48/2010 tanggal24 Maret 2010 yang intinya menyatakan bahwa 
pembiayaan kurang bayar subsidi tahun 2008 sebesar Rp 1 ,5 triliun 
tersebut telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan agar 
dibayarkan pad a tahun 2010 ini, mengingat pembayaran terse but 
diperlukan BUMN pupuk dalam rangka menjamin kontinuitas produksr 
dan pasokan pupuk nasional. Memperhatikan bahwa Hak Budget ada 
pada DPR, maka fakta ini kami kembalikan kepada Komisi IV DPR-RI 
yang terhormat. 

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan pula masalah 
fundamental pertanian Indonesia yaitu semakin menurunnya kesuburan 
fisik, kimia dan biologi lahan pertanian. Berdasarkan penelitian Badan 
Litbang Pertanian diperoleh kesimpulan bahwa kondisi lahan yang 
mengalami degradasi cenderung terus meningkat akibat penanaman 
terus menerus dan semua hasil panen terangkut keluar yang 
menyebabkan kandungan bahan organik lahan sawah sangat rendah 
(C-organik < 2%) tanah menjadi keras/sulit diolah sEilliogg,. • .,_.ouu•Hl:J~II-Iau.-
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tanaman terganggu dan efisiensi pemupukan rendah, maka sangat 
diperlukan upaya untuk segera dilakukan pemulihan kesuburan dan 
kualitas lahan sawah. 

Mengingat keberhasilan pemulihan kesuburan dan kualitas Ia han sawah 
akan berdampak terhadap peningkatan efisiensi pemupukan yang pada 
gilirannya dapat mengurangi beban subsidi pupuk an organik, dan 
memperhatikan rekomendasi pad a Raker tanggal2 Maret 2010 tentang 
pagu subsidi pupuk pad a APBN tahun 2010, yang di dalamnya terdapat 
kegiatan bantuan ternak sa pi sebesar Rp 250 miliar dan Unit 

Pengolah Pupuk Organik Rp 105 miliar, pada kesempatan ini kami 
mengusulkan agar dapat direalokasi untuk kegiatan pemulihan/ 
penyuburan lahan sawah sebesar Rp 303.75 miliar dan selebihnya Rp 
51,25 miliar untuk biaya pengawalan/pendampingan kegiatan Bantuan 
Lang sung Pupuk (BLP) tahun 2010. 

Kami mengusulkan agar kegiatan pemulihan lahan sawah tersebut 
dilaksanakan dengan pola Public Service Obligation (PSO) oleh BUMN 
yang berkompeten. 

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV yang saya 
hormati 

Berkaitan dengan kebijakan HET pupuk, Pemerintah pada awal Januari 
2010 telah menaikkan HPP Gabah sebesar 10% yang diterbitkan 
sebelum diberlakukan kenaikan HET pupuk ini, sehingga petani dapat 
lebih menikmati keuntungan dan memiliki modal cukup untuk membeli 
agro-input. 

Pada awalnya, berdasarkan kalkulasi kami dengan mempertimbangkan 
ketersediaan anggaran yang ada, setidaknya HET pupuk bersubsidi 
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naik sebesar 50% pada bulan April 2010. Namun dengan berbagai 
pertimbangan terkait ketersediaan anggaran dan kesejahteraan petani, 
diambil kebijakan kenaikan HET pupuk bersubsidi antara lain Urea 
sebesar 33,3% dan diberlakukan efektif tanggal 9 April 2010. Secara 
rinci dapat dilihat pada copy Permentan dimaksud yang telah dibagikan 
kepacla Anggota Dewan yang terhormat. 

lmplikasi kenaikan HET pupuk bersubsidi masih diperoleh tambahan 
anggaran pad a RAP8N-P pas subsidi pupuk sebesar Rp 1,09 triliun 
dari yang saat ini sudah tersedra pada AP8N 2010 Rp. 11.29 triliun dan 
RAP8N-P 2010 sebesar Rp 4.42 trrliun. 

Sesuai anal isis usahatani padi yang kami lakukan, diperoleh hasil bahwa 
kenaikan HET pupuk tersebut tidak mengurangi keuntungan petani. 
8ahkan petani masih mendapat tambahan keuntungan sebesar Rp 830 
ribu per hektar, dibandingkan sebelum kenaikan. Nilai 8/C rafio sesudah 
kenaikan HET pupuk sebesar 1 61 atau lebih tinggi dibandingkan dengan 
8/C ratio sebelum kenaikan HET pupuk yaitu sebesar 1 ,56. Artinya, 
keuntungan petani masih lebih besar dari pada biaya yang harus 
dikeluarkan meskipun HET pupuk dinaikkan. 

Namun demikian, Pemerintah tetap mengambillangkah-langkah yang 
diperlukan guna meredam dampak kenaikan HET pupuk bersubsidi 
antara lain. (1) menyesuaikan berbagai aturan yang terkait diantaranya 
menerbitkan Permentan No.32/201 0 tentang Perubahan Permentan 
No.50/2009 mengenai Kebutuhan dan HET pupuk 8ersubsidi untuk 
Sektor Pertanian 2010, (2) mensosialisasikan kenaikan HET pupuk ini 
dan HPP Gabah sesuai lnpres No. 7/2009 tanggal29 Desernber 2009 
secara berjenjang dari pusat provinsi, dan kabupaten/kota, (3) melakukan 
pengawasan dan pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi, utamanya 
pada masa transisi (Maret-April2010), (4) mewajibkan produsen untuk 
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menginformasikan stock pupuk di wilayah tanggung jawabnya melalui 
media massa lokal; (5) meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk 
bersubsidi di daerah melalui peran aktif KP3 PPNS, dan stakeholder 
dan (6) memberikan kompensasi berupa Bantuan Langsung Pupuk 
untuk petani dan fasilitas alat pembuat pupuk organik untuk pemanfaatan 
bahan pupuk organik in-situ. 

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV yang saya 
hormati 

Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan dan apabila masih 
diperlukan penjelasan, kami akan sampaikan kemudian dan untuk hal
hal yang memerlukan penjelasan teknis, dimohon pula kiranya Pejabat 
Eselon-1 terkait diperkenankan menyampaikannya. 

Atas perhatian Saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR
RI yang terhormat, saya mengucapkan terima kasih. 

Billahitaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh 

Menteri Pertanian Rl, 

SUSWONO 
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SAMBUTAN 

MENTERI PERTANIAN 
PADA PERTEMUAN KOORDINASI PIMPINAN 

KELEMBAGAAN PENYULUHAN SE INDONESIA 
Makassar, 13 April 2010 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Yang terhormat, 

• Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 
• Ketua/Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI 
• Bupati Kabupaten Ban jar Provinsi Kalimantan Selatan 
• Pejabat Eselon I dan II Lingkup Kementerian Pertanian 
• Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Provinsi dan Kabupaten/ Kota 

seluruh Indonesia 
• Hadirin dan undangan yang berbahagia 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah 
SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, 
sehingga kita dapat hadir pada pertemuan koordinasi pimpinan 
kelembagaan penyuluhan pertanian provinsi dan kabupaten/kota se 
Indonesia, sekaligus menyaksikan dialog interaktif Menteri Pertanian 
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dengan Ketua/Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, Gubernur Sulawesi 
Selatan, dan Bupati Ban jar dalam keadaan sehat wal afiat. 

Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya dapat bertatap muka dan 
berdialog langsung dengan pimpinan kelembagaan penyuluhan 
pertanian provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Saya menilai 
Tema yang diangkat pada pertemuan ini yaitu; "Peran Strategis 
Kelembagaan Penyuluhan Dalam Mewujudkan 4 (empat) Sukses 
Pembangunan Pertanian", sangat tepat, karena sejalan dengan upaya 
Kementerian Pertanian untuk: pertama, pencapaian swasembada dan 
swasembada berkelanjutan; kedua, peningkatan diversifikasi pangan; 
ketiga, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; dan keempat, 
peningkatan kesejahteraan petani. 

Hadirin yang saya hormati, 

Sebagaimana kita maklumi bersama, lahirnya Undang- Undang Nomor 
16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan (SP3K) merupakan hak inisiatif DPR-RI. pembahasan draft 
Undang-Undang antara Komisi IV DPR-RI dengan Menteri Pertanian 
Kabinet Indonesia Bersatu ke-1 sebagai wakil Pemerintah berjalan 
sangat intensif, dinamis, dan cepat, sehingga dalam waktu kurang dari 
6 (enam) bulan Undang-Undang tersebut telah dirampungkan, disahkan 
dan diundangkan oleh pemerintah, pada tanggal15 November 2006. 

Pada waktu pembahasan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2006, posisi 
saya sebagai wakil Ketua Komisi IV DPR-RI. Saya sangat berharap 
agar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tersebut dapat 
diimplementasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan 
baik di lapangan, khususnya dalam pembentukan kelembagaan 
penyuluhan. 
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Hadirin yang saya hormati, 

Pada kabinet Indonesia Bersatu ke-2, tidak diduga sebelumnya saya 
mendapat kepercayaan dari presiden Republik Indonesia sebagai 
Menteri Pertanian pad a periode 2009- 2014. Kepercayaan dari Presiden 
tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan baik untuk menjadikan 
sektor pertanian sebagai lokomotif pembangunan perekonomian 
nasional . 

Sebagaimana kita maklumi bersama, sektor pertanian di masa 
mendatang diperkirakan masih memegang peranan penting dalam 
pembangunan nasional , karena kontribusinya yang sangat nyata 
terhadap penyediaan pangan nasional, penyediaan bahan baku industri, 
Produk Domestik Bruto (PDB), devisa negara, penyediaan lapangan 
kerja, dan peningkatan pendapatan petani, serta pelestarian lingkungan. 

Untuk itu, Kementerian Pertanian pad a peri ode 2010-2014 telah 
menetapkan visi Pembangunan Pertanian yaitu : "Mewujudkan 
Pertanian Industrial Unggu Berkelanjutan yang Berbasis 
Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai 
Tam bah, Ekspor dan Kesejahteraan Petani", Penetapan visi terse but 
dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya 4 (empat) sukses 
pembangunan pertanian, yaitu: pertama, pencapaian swasembada dan 
swasembada berkelanjutan; kedua, peningkatan diversifikasi pangan; 
ketiga, peningkatan nilai tam bah, daya saing dan ekspor; dan keempat, 
peningkatan kesejahteraan petani. 

Hadirin yang saya hormati, 

Pada periode 2010-2014, Pemerintah akan terus mempertahankan 
keberlanjutan pencapaian swasembada beras, jagung, dan gula yang 

telah dicapai pada periode sebelumnya. Pada periode Y,aw.M ... ' .. "'''·''"'''"''"'~~ 
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Kementerian Pertanian akan berupaya untuk mewujudkan swasembada 
kedele dan daging sapi. Oleh karena itu, sukses yang pertama dari 
pembangunan pertanian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan beras, 
jagung, kedele, gula, dan daging sapi dari produksi dalam negeri, 
sehingga pasokan pangan nasion a I tidak tergantung pada negara lain. 
Ketahanan pangan nasional bagi Indonesia merupakan suatu 
keharusan, mengingat ketahanan pangan akan berpengaruh terhadap 
stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. 

Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan tentunya 
memerlukan inovasi teknologi, manajemen, dan sumberdaya manusia 
yang profesional sebagai upaya untuk meningkatkan produksi dan 
produktivitas dari komoditas tersebut. 

Pada kesempatan yang baik ini, saya berharap Badan Litbang Pertanian 
terus berupaya melakukan penelitian untuk mengembangkan teknologi 
tepat guna dari hulu sampai ke hilir sebagai upaya peningkatan 
produktivitas dan efisiensi usahatani di tingkat lapangan. 

Pada waktu yang bersamaan , saya juga berharap, Badan 
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian terus meningkatkan 
kompetensi para penyuluh pertanian, tenaga Pengendali Organisme 
Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, dan tenaga 
fungsional lainnya sebagai pendamping petani dalam upaya 
meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. 

Hadirin yang saya hormati, 

Diversifikasi pangan, sebagai sukses pembangunan pertanian yang 
kedua, diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber 
karbohidrat yang be rasa I dari beras. Mulai tahun 2010 Kementerian 
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Pertanian akan melaksanakan kampanye diversifikasi pangan. Tujuan 
utama dari kampanye ini adalah: (1) 

untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat bahwa 
sumber karbohidrat non beras bukan barang inferior, sehingga daram 
mengkonsumsi komoditas tersebut masyarakat tidak perlu merasa 
rendah diri; (2) memberikan pengertian pentingnya pola pangan dan 
gizi seimbang; dan (3), pentingnya pemanfaatan sumber pangan lokal. 

lndikator utama dari keberhasilan kampanye diversifikasi pangan adalah 
menurunnya tingkat konsumsi beras per kapita per ta hun , 
berkembangnya pola pangan berimbang berbasis sumber daya lokal, 
dan berkembangnya industry pengolahan pangan lokal. 

Target akhir dari program diversifikasi pangan adalah menurunnya 
konsumsi beras dari 139 kg/kapita/tahun menjadi 100 kg/kapita/tahun. 
Apabila kampanye diversifikasi pangan berhasil menurunkan konsumsi 
beras menjadi 100 kg/kapita/tahun dan dalam waktu yang bersamaan 
swasembada padi, jagung, kedele, gula, dan daging sa pi dapat dicapai, 
maka kelebihan dari produksi pertanian dalam negeri dapat diekspor 
untuk meningkatkan perolehan devisa negara. 

Hadirin yang saya hormati, 

Peningkatan daya saing dan ekspor merupakan sukses pembangunan 
pertanian yang ketiga, akan difokuskan pada komoditas unggulan 
penghasil devisa negara, seperti kelapa sawit, kakao, karet, kopi , 
sayuran dan buah tropis eksotis. Peningkatan nilai tambah diarahkan 
pada perbaikan mutu produk melalui kegiatan sortasi, grading, 
pengemasan dan pengolahan hasil pertanian. 

Tujuan utama dari peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor 
adalah untuk meningkatkan pendapatan petani, memenangkan 
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persaingan di pasar global, dan meningkatkan perolehan devisa negara. 
Untuk mewujudkannya, keberhasilan mencapai 4 (empat) sukses 
pembangunan pertanian, Kementerian Pertanian menetapkan tujuh 
gema revitarisasi, yaitu: 1) Revitarisasi Lahan; 2) Revitalisasi perbenihan 
dan perbibitan; 3) Revitalisasi lnfrastruktur dan Sarana; 4) Revitalisasi 
sumberdaya Man usia; 5) Revitarisasi pembiayaan petani; 6) Revitalisasi 
Kelembagaan petani; dan 7) Revitalisasi Teknologi dan lndustri Hilir. 

Hadirin yang saya hormati, 

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menekankan peran strategis 
penyuluhan pertanian dalam menunjang program pembangunan 
pertanian. seperti yang telah kita ketahui bersama, di era Simas 
penyuruh pertanian terah berhasil merubah Indonesia dari negara 
pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara berswasembada 
pangan, sehingga pada tahun 1984 presiden Rl menerima penghargaan 
dari FAO. 

Pada Periode 2004-2009, melarui penerbitan Undang- Undang Nomor 
16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan, rekruitmen 24.608 orang Tenaga Harian Lepas Tenaga 
Bantu penyuruh Pertanian, pemberian Biaya operasional penyuruhan, 
pengadaan 6.580 unit sepeda motor untuk penyuluh, 5 unit mobil 
penyuluhan, 1.000 unit hand phone, serta pembangunan dan rehabilitasi 
1.000 unit Balai penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan, para 
penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian di 
lapangan telah berhasil mewujudkan kembali swasembada padi dan 
jagung pada tahun 2008, setelah 24 tahun mengalami stagnasi dalam 
peningkatan produktivitas. 
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Hadirin yang berbahagia, 

Untuk mendukung pembangunan pertanian diperlukan kelembagaan 
penyuluhan sesuai yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2006.1nformasi yang saya peroleh sampai saat ini baru 14 provinsi 
yang telah membentuk Badan Koordinasi Penyuruhan (Bakorluh) 
Pertanian, perikanan, dan Kehutanan, 129 kabupaten/kota telah 
membentuk Badan peraksana penyuruhan pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan, 151 kabupaten/kota baru membentuk kelembagaan 
penyuluhan transisi dalam bentuk Badan penyuluhan dan Ketahanan 
pangan, sisanya 244 kabupaten/kota belum membentuk kelembagaan 
penyuluhan tersebut. 

Dari pemantauan saya di lapangan, beberapa alasan provinsi dan 
kabupaten/kota masih belum membentuk kelembagaan penyuluhan 
sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 adalah: 1). menunggu 
terbitnya peraturan presiden tentang kelembagaan penyuluhan, 2). 
Kekeliruan dalam penafsiran terhadap peraturan pemerintah nomor 41 
tahun 2007 tentang organisasi pemerintahan Daerah, dan 3). 
terbatasnya pendanaan, sumberdaya man usia, dan sumberdaya alam. 

Mengingat kelembagaan penyuluhan mempunyai peran yang sangat 
strategis dalam mendukung pembangunan pertanian, sekali lagi saya 
menghimbau kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk secepatnya 
membentuk kelembagaan penyuluhan sebagaimana yang diamanahkan 
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. 

Pada akhir dari sambutan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang 
setinggi-tingginya kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah 
membentuk kelembagaan penyuluhan tersebut. Selanjutnya kepada 
Gubernur, Bupati dan Walikota yang masih ragu-ragu untuk membentuk 
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kelembagaan penyuluhan, saya informasikan bahwa Peraturan Presiden 
Tentang Kelembagaan Penyuluhan yang saudara tunggu-tunggu 
sekarang sudah berada di Sekretariat Kabinet, lnsya Allah dalam waktu 
yang tidak terlalu lama Perpres terse but sudah bisa ditandatangani oleh 
Presiden. Sambil menunggu terbitnya Perpres tersebut, saya 
menghimbau kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan 
langkah-langkah persiapan dengan DPRD, sehingga paling lambat 
diakhir tahun 2010 kelembagaan penyuluhan sebagaimana yang 

diamanahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 telah terwujud. 

Semoga upaya kita menjadikan sektor pertanian sebagai lokomotif 
pembangunan perekonomian nasional mendapat ridho dari Allah 
Subhanahuwataala. Am in. 

Wabillahi taufiq wal hidayah, 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Menteri Pertanian Rl, 

Suswono 
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SAMBUTAN 

MENTERI PERTANIAN Rl 

pada acara 
PANEN dan LELANG KOMODITI JAGUNG 

NTB, 22 April 2010 

Yang Terhormat, 

• Gubernur Nusa Tenggara Barat, 
• Pejabat Eselon I dan II Lingkup Kementerian Pertanian 
• Bupati Lombok Timur, 
• Kepala Dinas Provinsi NTB dan Kepala Dinas Kabupaten Lombok 

Timur, 
• Para Kepala Dinas Kabupaten/Kota di NTB 
• Para Gapoktan, Petani, Pelaku pasar dan Pelaku Usaha 
• Komisaris Utama dan Direktur Utama 
• PT. I Pasar Komoditi Mandiri 
• Para undangan dan hadirin yang berbahagia, 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Se/amat pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua 
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Hadirin yeng saya hormati, 

Dalam era globalisasi, sektor pertanian Indonesia dihadapkan pada 
berbagai masalah seperti tidak konsistennya jumlah dan mutu produk 
yang dihasilkan, produktivitas yang rendah, pasar yang tidak transparan 
dan belum terorganisir dengan baik sehingga mengakibatkan rendahnya 
daya saing produk dan pendapatan petani. 

Pada saat ini petani kita masih dihadapkan pada masalah pemasaran. 
Keb~tuhan keluarga sehari-hari yang mendesak menyebabkan petani 
terpaksa harus segera menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan 
harga yang cenderung kurang menguntungkan bagi petani dan seringkali 
jauh dibawah harga pasar. Hal ini membuat posisi tawar petani semakin 
lemah dalam menghadapi persaingan pasar. 

Lemahnya dayasaing petani dalam memasarkan produk yang dihasilkan, 
menuntut pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk menyediakan 
dan memperbaiki instrumen pasar gun a meningkatkan dayasaing petani 
termasuk didalamnya membantu memberikan kemudahan dalam akses 
pembiayaan demi kelangsungan dan kelancaran produksi. 

Oleh karena itu, pemasaran komoditas pertanian perlu penanganan lebih 
serius lagi guna menunjang perekonomian Indonesia. Salah satu 
solusinya adalah dengan mengembangkan suatu sistem yang dapat 
menunda penjualan produk pertanian melalui pengaturan penjualan pada 
saat panen raya ,(over supply) dan harga kurang menguntungkan yaitu 
melalui sistem resi gudang dan pengembangan sistem transaksi letang. 
Melalui sistem ini diharapkan akan dapat meningkatkan harga jual produk 
petani dan membantu petani dalam penyediaan permodalan petani. 
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Saudara-saudara sekalian, 

Pada umumnya . petani produsen tidak menjual produknya secara 
langsung kepada konsumen pengguna terakhir. Pedagang-pedagang 
perantara seperti pedagang pengumpul, pedagang besar dan kecil 
maupun pedagang penampung mempunyai peran yang cukup signifikan 
dalam memasarkan produk tersebut hingga ke tangan konsumen akhir. 

Peranan pedagang perantara tumbuh akibat luasnya penyebaran areal 
produksi pertanian rakyat dengan skala usaha yang sangat kecil, 
sehingga lebih ekonomis jika produk dijual di rumah petani. Kondisi inilah 
yang mengakibatkan struktur pasar yang kurang baik dan system 
pemasaran yang tidak memberi keadilan kepada petani produsen 
khususnya yang berskala kecil. Pada kondisi pasar seperti ini alur 
distribusi menjadi sangat rumit, standar mutu tidak jelas, penetapan 
harga tidak terbuka, akses petani terhadap informasi rendah dan mutu 
dibawah standar yang diinginkan konsumen. 

Rantai tataniaga yang panjarrg akibat banyaknya lembaga yang terlibat 
dalam pendistribusian pemasaran dari sentra produksi ke sentra 
konsumen serta struktur pasar yang kurang baik, menyebabkan 
pembentukan harga yang tidak transparan. Oleh karena itu diperlukan 
suatu mekanisme penetapan harga yang dapat memberi keuntungan 
memadai bagi petani produsen dan sekaligus dapat diterima oleh pihak 
konsumen pengguna yaitu melalui transaksi secara lelang. Diharapkan 
dengan mekanisme lelang, petani akan memiliki posisi tawar yang lebih 
baik melalui pembentukan harga yang lebih transparan. 

Mekanisme transaksi lelang bersifat transparan sesuai dengan 
perkembangan harga yang terjadi di pasar. Dalam mekanisme transaksi 
lelang akan dipertemukan secara langsung penjual (petani produsen) 
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dengan pembeli yang akan memberikan penawaran secara terbuka. 
Harga penawaran tertinggi merupakan harga realisasi transaksi yang 
kemudian diselesaikan dengan pembayaran tunai. 

Dengan demikian sistem resi gudang melalui transaksi lelang diharapkan 
akan dapat menciptakan sistem perdagangan yang baik melalui 
mekanisme penentuan harga yang lebih transparan, meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas sistem perdagangan dengan memperpendek 
jalur pemasaran, serta menciptakan insentif bagi peningkatan produksi 
dan mutu yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan petani. 

Hadirin yang saya hormati, 

Mengingat keadaan wilayah dan sebaran komoditas yang terpencar, 
maka untuk memperluas perdagangan produk agribisnis antar daerah 
atau antar pulau, bisa dikembangkan sistim lelang dengan 
memanfaatkan teknologi informasi melalui internet (e-lelang). Dengan 
sistim ini pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi lewat internet 
dari daerahnya masing-masing tanpa datang ke pasar lelang dan dapat 
memperoleh informasi harga terkini dan volume komoditi yang 
diinginkan. 

Khusus mengenai komoditas jagung, telah banyak yang dicapai dalam 
hal produksi dan produktivitas namun masih mengalami hambatan dalam 
hal pemasaran khususnya mengenai informasi peluang pasar dan 
kemana harus dipasarkan. Peningkatan produksi jagung pada tahun 
2010-2014 rata-rala sebesar 10,02 % per tahun dan peningkatan 
produktivitas rata-rata 6,93 % per tahun. Melalui e-lelang akan terbuka 
peluang pasar yang cukup luas dan diharapkan akan dapat 
meningkatkan gairah petani dalam memproduksi jagung dan tidak perlu 

;s:;07!~BU~Ia~n~m~I9,!Jl!,.m~em~as:a~rkan produk hasil pertaniannya. Disamping itu 

April· Juni 2010 



,l;~s~:":. Pidato Mentan 

melalui pemanfaatan teknologi tepat gun a baik dalam budidaya maupun 
pasca panen diharapkan akan terjadi peningkatan produksi jagung 
dengan kualitas sesuai permintaan pasar dan SNI. 

Dalam kegiatan ini, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat 
bekerjasama dengan PT. I Pasar Komoditi Mandiri yang merupakan 
perusahaan penyelenggara perdagangan lelang komoditi online yang 
mengacu kepada Standar Nasional Indonesia. Diharapkan melalui 
kegiatan ini Pasardengan sarana sistem resi gudang dan perdagangan 
secara elektronik yang terintegrasi akan dapat menyederhanakan rantai 
distribusi dan perdagangan yang teratur, wajar, efisien dan efektif 
sehingga diharapkan akan terbentuk harga yang transparan sebagai 
referensi harga komoditas nasional. 

Saudara-saudara seka/ian, 

Kementerian Pertanian selaku Pembina petani sangat mendukung 
Sistem Resi Gudang dan e-Lelang. Pengenalan sistem ini kepada 
para pelaku usaha khususnya para petani kelompok tani/gabungan 
kelompok tani sangat penting dilakukan agar para petani/Poktan 
Gapoktan yang diharapkan sebagai penerima manfaat utama dari sistem 
ini dapat dan mampu memanfaatkannya dengan baik dan benar serta 
menguntungkan. Kementerian Pertanian cq. Direktorat Jenderal 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dapat mengalokasikan 
anggarannya melalui pol a "2 in 1" (two in one) berupa insentifteknologi 
dan modal usaha yang disalurkan melalui kelembagaan berbadan 
hukum yang dapat bermitra dengan gapoktan. Diharapkan petani/ 
gapoktan dapat tebih bergairah untuk memanfaatkan sistem ini, namun 
tentu saja, petani yang siap memanfaatkan sistem ini adalah petani yang 
mempunyai kelembagaan yang sudah berjalan baik. 
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Kesiapan tersebut antara lain terkait dengan mutu dan jumlah produksi 
yang dihasilkan. Untuk itu, keberadaan Poktan/Gapoktan menjadi 
keharusan dalam rangka memperbaiki mutu hasil agar sesuai SNI 
(Standar Nasionallndonesia) dan meningkatkan jumlah pasokan agar 
dapat memenuhi persyaratan gudang. Selain itu adanya, dukungan dari 
pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten serta pihak swasta 
terkait dalam mendukung sistem ini sangat diperlukan agar dapat 
memanfaatkan sistem ini dengan sebaik-baiknya, seperti yang telah 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat. 

Hadirin yang saya hormati, 

Demikian sambutan singkat saya, semoga panen jagung dan lelang 
jagung melalui internet ini dapat dijadikan momentum dalam upaya 
meningkatkan pembangunan sektor pertanian terutama komoditas 
jagung yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani. 

Akhirnya, pada kesempatan yang baik ini tak lupa kami mengucapkan 
terimakasih atas upaya berbagai pihak terkait, khususnya kepada 
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PT I Pasar Komoditi 
Mandiri dalam mewujudkan kegiatan ini. Kiranya Allah SWT Tuhan yang 
Maha Pengasih dan Pemurah akan melimpahkan berkah dan karunia
Nya bagi kita semua. 

Sekian dan Terimakasih 

Billahitaufik wal hidayah, 

Wassalamu'alaikum Wr.Wb 

MENTERI PERTANIAN, 

SUSWONO 
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SAMBUTAN 

MENTERI PERTANIAN Rl 

Pada Acara 

PEMBEKALAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

KEMENTERIAN PERTANIAN FORMASI T.A. 2009 

Jakarta, 23 April2010 

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Salam sejahtera untuk kita semua 

I . Yth. Wakil Menteri Pertanian 

2. Yth. Pejabat Eselon I dan lllingkup Kementerian Pertanian 

3. Yth. StafKhusus Menteri Pertanian dan TenagaAhli Menteri Pertanian 

4. Undangan serta Saudara-saudara Galan Pegawai Negeri Sipil 
Kementerian Pertanian yang berbahagia 

Pertama-tama marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur 
kehadirat Allah SWT Rabbullzzati, pengatur hidup dan kehidupan kita 
semua, dimana atas kehendak dan kekuasaan-Nya jualah kita semua 
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masih diberikan nikmat sehat sehingga pada hari yang indah ini kita 
semua dapat bertemu dalam acara yang penting ini. 

Penyerahan surat keputusan pengangkatan Galan Pegawai Negeri Sipil 
(GPNS) ini sudah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang 
menjelaskan bahwa surat keputusan pengangkatan GPNS harus 
disampaikan langsung kepada Galan Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan. 

Saudara sekalian dan calon pegawai negeri yang saya banggakan, 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa angka pengangguran di 
Indonesia sepertinya merangkak naik. 

Sementara itu, di sisi lain peluang dan kesempatan kerja semakin sempit 
baik disektor swasta maupun pemerintah. Apalagi pemerintah telah 
menetapkan formasi PNS dengan zero growth yang berarti jumlah 
Pegawai Negeri Sipil diharapkan tidak bertambah dari segi jumlah. 

Oalam perkembangan penerimaan pegawai negeri sipil akhir-akhir ini 
sudah menunjukkan perbaikan, meskipun belum sepenuhnya seperti 
yang diharapkan. Salah satu kebijakan pemereintah dalam penetapan 
formasi adalah meningkatkan kualitas SOM dalam upaya agar dapat 
bekerja secara profesional, efisien dan efektif. Kementerian Pertanian 
pada Tahun 2009 mendapatkan formasi sebanyak 1.280 orang sesuai 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 268 Tahun 
2009 tanggal 9 September 2009, dengan rincian kualifikasi pendidikan 
52 = 200) 51 : 672; 04 :24; 03/SM = 256; SPP/SPMA 128. Tentunya 
diharapkan dengan adanya tenaga baru ini akan mendukung 

laksanaan tugas Kementerian Pertanian yang semakin Ia ncar, solid, 
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komprehensif dan akuntabel sehingga dapat mencapai visi dan misi 
Kementerian Pertanian untuk mensejahterakan pemangku kepentingan 
dibidang pertanian khususnya petani. 

Hadirin yang saya hormati, 

Pengadaan CPNS dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, 
penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Sipil menjadi Pegawai 
Negeri Sipil. Dimana pada hari ini kita sudah sampai pada tahapan 
"pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)", artinya 
masih ada satu tahapan lagi yaitu "pengangkatan menjadi Pegawai 
Negeri Sipil (PNS)". Harapan saya tentunya semua yang telah lulus 
dan hadir memenuhi panggilan hari ini dapat memenuhi maksud dan 
tujuan dari penerimaan/rekruitmen CPNS yaitu menjadi aparatur negara 
yang siap pakai, berkualitas, memiliki loyalitas dan integritas, bermoral 
serta yang utama jujur dan amanah. 

Untuk itu, saya berharap juga kepada Saudara dapat mensyukuri 
diangkatnya Saudara menjadi CPNS di lingkungan Kementerian 
Pertanian dan mewujudkan rasa syukur tersebut dengan melaksanakan 
semua tugas dan kewajiban Saudara sebagai CPNS dengan sebaik
baiknya dan menaati semua ketentuan yang berlaku. Hal ini demi 
lancarnya penyelenggaran tugas pemerintah dan pembangunan 
nasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan pembangunan 
nasional, diperlukan pegawai negeri yang bertugas sebagai abdi 
masyarakat harus iklas dan adil dalam melayani masyarakat. 

Pembinaan SDM aparatur Kementerian Pertanian merupakan faktor 
yang tidak kalah pentingnya terhadap keberhasilan pembangunan 
pertanian. Oleh karena itu saya minta bagi unit kerja pembina CPNS 
agar melakukan pembinaan dengan sebaik-baiknya, dengan 
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memberikan tugas sesuai dengan keahlian dan kemampuannya agar 
dapat bekerja secara profesional dan berkompetisi secara sehat. 

Saudara-saudara yang saya hormati, 

Mengakhiri sambutan saya pagi ini, saya mengucapkan selamat kepada 
Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian, selamat bergabung 
di Kementerian Pertanian dan saya minta Saudara-saudara dapat 
menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan tentunya dapat 
menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada 
semua pihak yang terlibat mulai dari awal sampai akhir kegiatan 
pengadaan CPNS T.A. 2009 di lingkungan Kementerian Pertanian. 
Semoga kita selalu mendapat taufik dan hidayah-Nya dalam 
melaksanakan tugas selanjutnya. Semoga Allah SWT selalu memberikan 
yang terbaik untuk kita semua. Amien. 

Billahi Taufiq Wal Hidayah 

Wassalamu'a/aikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Menteri Pertanian Rl, 

Suswono 
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PIDATO PENGANTAR MENTER! PERTANIAN 

PADA RAP AT KERJA DENGAN KOMISIIV DPR-RI 

Tanggal30 April2010 

Saudara Ketua dan Wakit Ketua Komisi IV DPR-RI, yang terhormat, 

Anggota Komisi IV DPR-RI, yang terhormat, 

Hadirin sekalian yang saya hormati, 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah 
SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita 
kembali dapat melaksanakan Rapat Kerja pada hari ini dalam keadaan 
sehat. 

Saya beserta segenap jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara 
Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR-RI yang 
terhormat, atas undangan Rapat Kerja guna membahas Penyempurnaan 
Perubahan RKA-KIL Tahun 2010 ini. Rapat Kerja ini tentunya merupakan 
tindak lanjut dari serangkaian Rapat yang sangat intensif antara 
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR-RI. 

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV serta hadirin 
yang saya muliakan. 

Mengawali Rapat Kerja hari ini, perkenankan kami menyampaikan 
sekilas kebijakan serta program dan anggaran yang telah tertuang dalam 
DIPA 2010 Kementerian Pertanian. Sebagaimana kita ketahui bahwa 
tahun anggaran 2010 merupakan tahun pertama dari Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Nasional2010-2014. Sebagai turunan 
RPJMN, didalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 
telah ditetapkan empat target atau kami istilahkan dengan "empat 
sukses", yaitu : pencapaian swasembada dan swasembada 
berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai 
tambah, daya saing dan ekspor, serta Peningkatan kesejahteraan petani. 

Empat target tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran makro 
maupun sasaran produksi komoditas, dimana untuk lima komoditas 
utama sasaran produksi pada tahun 2010, masing-masing adalah padi 
66,8 juta ton, gula 2,99 juta ton, kedelai 1 ,3 juta ton, jagung 19,8 juta 
ton, dan daging sapi 0,41 juta ton. 

Guna mencapai target dan sasaran tersebut, diterapkan strategi yang 
kami namakan tujuh gema revitalisasi, yaitu: revitalisasi lahan, revitalisasi 
perbenihan dan perbibitan, revitalisasi infrastruktur dan sarana, 
revitalisasi sumberdaya manusia, revitalisasi pembiayaan petani, 
revitalisasi kelembagaan petani, serta revitalisasi teknologi dan industry 
hilir. 

Tujuh gema revitalisasi tersebut diturunkan menjadi berbagai program 
dan kegiatan. Kegiatan utama kementerian pertanian tahun 2010, antara 
lain: PUAP, LM3, PMD (Penggerak Membangun Desa), bantuan benih 
untuk SLPTI, perbaikan infrastruktur, Ia han dan iragasi, Ia han dan irigasi, 
pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), 
pengendalian OPT dan kesehatan hewan, perkarantinaan dan 
keamanan pangan, serta kegiatan pemberitaan insentif bagi petugas 
lapangan seperti penyuluh, pengawas benih, mantra tani, tenaga medik 
dan paramedic, serta pengamat hama POPT. 
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Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat 

Fakta dan pengalaman empiris menunjukkan bahwa bidang pertanian, 
khususnya tanaman pangan, di berbagai wilayah di dunia sesungguhnya 
dijalankan dengan dukungan subsidi sesuai dengan kemampuan 
negara masing-masing. Bayak negara maju yang menerapkan subsidi 
dan bantuan langsung kepada petani-peternaknya. Oleh karena itu, 
dalam konteks daya saing, seyogyanya kita pun menerapkan kebijakan 
serupa untuk pertanian kita. Apalagi jika kita memperhatikan kenyataan 
bahwa kemiskinan struktural itu masih terjadi di lingkungan petani kita 
di pedesaan. 

Menimbang kenyataan tersebut, dalam kesempatan ini kami 
mengusulkan agar kita pun meningkatkan pos-pos subsidi dan bantuan 
sosial itu, sampai negara-negara pesaing kita menghentikan praktek 
serupa. 

Sebagaimana yang tertuang dalam DIP A 2010, Kementerian Pertanian 
pada tahun 2010 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8,04 tri liun 
yang walau pun sudah ditambah dengan pos subsidi pupuk dan benih 
sekitar Rp. 18 triliun, sesungguhnya tidak besar dibandingkan dengan 
PDB Pertanian berdasar harga berlaku yang mencapai Rp. 858,3 triliun. 
Dengan demikian, upaya untuk menaikkan anggaran pertanian masih 
cukup relevan. 

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat 

Program dan kegiatan tahun 2010 disusun oleh pemerintah pada cabinet 
sebelumnya. Pada saat ini kami telah melakukan penyempurnan 
strategi, target dan sa saran terhadap program dan kegiatan 2010, serta 
menanda-tangani kontrak kinerja dengan Presiden guna mencapai hal

hal strategis dan fundamental. Tiga~d::ia:n::;ta::::.t.:.~~.:....""'~~ .... ,,~~,J,~~~~;T 
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coba pengalihan subsidi pupuk langsung ke petani , dan fasilitasi 
penumbuhan investasi Food Estate di Merauke yang tertera didalam 
lnpres 1/2010. 

Sebagaimana kesimpulan Raker pada tanggal12 April201 0, Komisi IV 
DPR-RI telah menyetujui usulan tambahan anggaran RAPBN-P tahun 
2010 sebesar Rp. 61,8 miliar, sehingga total APBN 2010 Kementerian 
Pertanian yang semula Rp. 8,038 triliun menjadi Rp. 8,099 triliun. 
Disamping itu disepakati pula tambahan belanja subsidi pupuk 2010 
sebesar Rp. 4,419 triliun. 

Berkaitan dengan penggunaan alokasi RAPBN-P 2010 sebesar Rp. 61,8 
miliar sebagainamana batasan yang ada di dalam Nota Keuangan Tahun 
2010, akan digunakan untuk kegiatan: ( 1) audit lahan dengan citra sate lit 
dan GPS di Pulau Jawa sebesar Rp. 50 miliar, (2) uji coba pengalihan 
subsidi pupuk langsung ke npetani sebesar Rp. 5,5 miliar, dan (3) 
fasilitassi penumbuhan investasi Food Estate di Marauke sebesar Rp. 
6,3 miliar. Rincian anggaran masing-masing kegiatan dapat dilihat pada 
bahan yang telah kami sampaikan kepada anggota Dewan. 

Sementara itu tambahan subsidi pupuk tahun 2010 sebesar Rp. 4,419 
triliun digunakan untuk membayar tambahan subsidi pupuk tahun 2010 
sebagai konsekuensi kenaikan HET pupuk rata-rata sebesar 33,2%, 
yang mulai berlaku sejak 9 April 2010. 

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV yang saya 
hormati 

Selanjutnya dalam kesempatan Raker kali ini, dengan 
mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya terkait dengan saran 
dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja BUMN pelaksana 
PSO k bersupsidi, maka kami sependapat untuk menyelesaikan 
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pembayaran kurang bayar pelaksana PSO subsidi pupuk tahun 2008 
yaitu sebesar Rp. 1 ,5 triliun. Namun, kami tetap mengharapkan 
dukungan Komisi IV DPR-RI untuk membantu memperjuangkan alokasi 
anggaran guna mendukung pencapaian target swasembada dan 
swasembada berkelanjutan, khususnya untuk komoditas padi, jagung, 
kedelai dan daging sapi, serta peningkatan kesejahtraan petani. 

Secara garis besar usulan yang kami ajukan terdiri dari em pat kelompok 
besar, yang harus dilakukan mengingat karakteristik jenis belanja, 
kaitannya dengan kegiatan yang dibutuhkan oleh kementerian pertanian. 
Pertama, pada Pos Subsidi PSO kami mengusulkan alokasi dana 
sebesar Rp. 1 triliun yang akan kami gunakan untuk: (1) bantuan be nih 
padi, jagung, dan kedelai sebesar Rp. 700 miliar; serta Bantuan langsung 
pupuk sebesar Rp. 300 miliar. Kedua, merealokasikan pos subsidi PSO 
yang sudah disetujui didalam APBN 2010 menjadi pos bantuan social 
belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp. 355 miliar, yaitu: (1) 
bantu an ternak sa pi betina produtif untuk perbibitan dan penghasil pupuk 
organik sebesar Rp. 250 miliar; (2) Bantuan Unit Pengolahan Pupuk 
Organik (UPPO) sebesar Rp. 105 miliar. Ketiga, merealokasi pos subsidi 
pupuk menjadi pos bantuan social belanja kementerian dan lembaga 
sebesar Rp. 660 miliar, yang akan digunakan untuk: ( 1) Bantu an Alsintan 
sebesar Rp. 180 miliar, (2) Pencepatan memulihan lahan dengan bio
decomposer sebesar Rp. 100 miliar, (3) Pengendalian hama terpadu, 
terutama tikus, wereng, dan sundep sebesar Rp. 75 miliar, (4) 
Pengendalian Penyakit Hewan Menular Utama (PHMU) terutama 
Rabies, Antrax, Avian lnfluensza, dan Penyakit Eksotik lainnya sebesar 
Rp. 40 miliar, (5) Peningkatan produktivitas Hortikultura sebesar Rp. 65 
miliar, (6) peningkatan kapasitas perkarantinaan Rp. 50 miliar, (7) 
bantuan em bung besar Rp. 50 miliar, serta (8) penyelamatan sa pi betina 
produktif Rp. 100 miliar. Penjelasan rincian tentang pentingnya kegiatan-
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kegiatan terse but akan disampaikan didalam proses penyusunan RKA
KL berupa Term of Reference dan rencana Anggaran Biayanya. Pada 
bagian ini, kami berpandangan bahwa dana tersebut dapat diperoleh 
dengan cara menyesuaikan perkiraan volume pupuk bersubsidi pada 
sisa musim tanam periode Aprii-Desember 2010. Usulan ini diajukan 
mengingat pentingnya kegiatan-kegiatan tersebut di atas bagi 
pencapaian "empat sukses" terutama peningkatan kesejahteraan dan 
daya saing petani-peternak kita. Apabila nanti teryata jumlah pupuk 
bersubsidi yang diserap petani tidak mencukupi, maka dalam 
kesempatan ini kami mahan kiranya Komisi IV DPR-RI dapat membantu 
memperjuangkan tambahan anggaran subsidi pupuk pada tahun 2011. 
Dengan semakin membaiknya pelaksanaan system tertutup RDKK, kami 
yakin bahwa penyesuaian volume pupuk bersubsidi ini dapat mencukupi. 
Keempat, sebagaimana terungkap di dalam rapat Panja Badan Anggaran 
DPR-RI tanggal 28 April 2010, terdapat alokasi anggaran untuk 
kementerian pertanian pada Pas Anggaran 999 sebesar Rp. 22.8 miliar. 
Di dalam kunjungan kerja bapak Presiden ke Jawa Timur beberapa 
waktu yang lalu, saat memberikan sambutan dan dan dalam acara Temu 
wicara di hadapan peternak kambing Peranakan Ettawa (PE) di Tulung 
Agung Jawa Timur, kami telah mendapat arahan untuk mendorong 
pengembangan peternakan kambing PE ini. Kambing PE dipilih karena 
peran pentingnya bagi pemenuhan komsumsi susu di dalam negeri, 
dan telah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan peternak melalui 
pasar ekspor. Untuk itu, kami mahan persetujuan anggota Dewan yang 
terhormat kiranya alokasi dana sebesar Rp. 22.8 miliar terse but dapat 
digunakan untuk bantuan social paket pengembangan kambing 
Peranakan Ettawa. 
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Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV yang saya 
hormati 

Kami sangat mengharapkan kiranya Anggota Dewan yang terhormat 
dapat menyetujui rancangan APBN- perubahan yang baru saja kami 
kemukakan, yang kami yakin dapat membantu meringankan beban 
petani-peternak serta meningkatkan daya saing mereka. Selanjutnya 
persetujuan Komisi IV DPR-RI ini kami jadikan acuan dalam penyusunan 
dan pembahasan dokumen anggaran di Kementerian Keuangan. 

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan, dan apabila masih 
diperlukan penjelasan, kami akan sampaikan kemudian, dan untuk hal
hal yang memerlukan penjelasan teknis, dimohon pula kiranya Pejabat 
Eselon I terkait diperkenankan menyampaikannya. 

Atas perhatian Saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR
RI yang terhormat, saya mengucapkan terima kasih. 

Billahitaufiq Walhidayah, Wassalamu'a/aikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh. 

Menteri Pertanian Rl , 

SUSWONO 
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BUTIR-BUTIR PENGARAHAN 
MENTERI PERTANIAN 

DALAM RANGKA 

PENANGGULANGAN KERAWANAN PANGAN 
01 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

Tanggal 3 Mei 2010 

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKA TUH, 

SALAM SEJAHTERA UNTU KIT A SEMUA 

YANG TERHORMAT : 

• GUBERNUR PROVINSI NTI; 
• KETUA DPRD PROVINSI NTI ; 
• PARA MUSPIDA PROVINSI NTI ; 
• BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN; 
• KETUA DPRD KABUPATEN TIS; 
• PARA MUSPIDA KABUPATEN TIS ; 
• PARA PIMPINAN SKPD PROVINSI NTI DAN KABUPATEN TIS 
• PARA CAMAT, KEPALA DESA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH 

AGAMA, 
• TOKOH ADAT, PIMPINAN PARPOL, ORMAS, ORGANISASI 

PEMUDA, ORGANISASI WANITA ; 
• PIMPINAN LSM INTERNASIONAL, NASIONAL DAN LOKAL, 

MASYARAKATYANG HADIR; 
• SERTA HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI. 

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah 
S.W.Tyang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga 

••• di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Terlebih 
, 'B 
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lagi bagi saya, dengan tulus saya bersyukur karena dapat melakukan 
kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada akhir
akhir ini banyak diberitakan oleh media massa. Bahkan saya mendengar 
bahwa salah satu toto yang dimuat terse but diambil dari daerah sini. 

Saya merasa bahagia bahwa apa yang diberitakan tidak seluruhnya 
benar sebagaimana kita lihat bersama sepanjang perjalanan dan kondisi 
yang aktual. 

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 

Sifat curah hujan yang sedikit dengan periode yang pendek merupakan 
sifat-sifat umum iklim di provinsi NTT. 

Meskipun secara umum kondisi iklim di NTT kurang menguntungkan, 
tetapi berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang 
dikeluarkan pad a tahun 2010 menunjukkan bahwa rata-rata 
ketersediaan pangan di NTI pad a Umumnya cukup dan lebih dari jumlah 
kebutuhan kecuali dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Alar dan End e. 

Meskipun secara umum (tingkat kabupaten) hanya dua kabupaten yang 
mengalami defisit pangan, tetapi hal ini tidak menunjukkan bahwa 
didalam kabupaten (pada tingkat kecamatan, desa dan/atau rumah 
tangga) tidak terdapat masalah ketersediaan. Apalagi kalau dilihat dari 
sisi akses, seperti masih banyaknya jumlah penduduk miskin , 
terbatasnya akses rumah tangga terhadap listrik, atau banyaknya desa 
tanpa akses jalan yang memadai. Dalam indikator ini, terutama 
kemiskinan dan akses ke listrik, kabupaten-kabupaten di provinsi NTI 
masih jauh dibawah kabupaten-kabupaten lainnya. Hal ini menyebabkan 
sedikit perubahan iklim akan menyebabkan ketersediaan pangan pada 
tingkat rumah tangga akan segera terganggu. 
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Saudara-saudara sekalian saya hormati, 

Fluktuasi curah hujan di NTT pada periode musim tanam 2009/2010 
sangat eratik dengan intensitas yang kecil sejak November 2009 hingga 
Maret 2010. Hal ini berdampak terjadinya gaga I tanam dan gaga I panen 
(puso) disebagian wilayah desa di 21 kabupaten/kota. Hasil prakiraan 
cuaca oleh BMG Kupang menunjukkan bahwa dampak yang paling 
besar adalah di seluruh daratan Sumba, daratan Timor, Pulau Flores 
Bagian Timur, termasuk Lembata, dan Alar. Selain itu kondisi iklim 
demikian telah berdampak pula terhadap ledakan hama terutama hama 
belalang dan tikus. 

Berdasarkan laporan kerusakan dan kompilasi data dari 21 kabupaten/ 
kota memperlihatkan gagal tanam dan gagal panen telah dilaporkan 
terjadi di 20 kabupaten/kota pada 198 kecamatan dan 1 .481 desa 
dengan jumlah masyarakat korban 214.657 KK atau 1.131.773 jiwa. 
Adapun tingkat kerusakan paling besar terjadi di Kabupaten Sumba 
Timur seluas 19.712 ha, diikuti oleh Kabupaten Kupang seluas 11 ,667,15 
ha dan Belu seluas 9,854,25 ha. 

Meskipun terdapat kejadian gagal tanam dan gagal panen, namun 
secara makro hal ini belum berdampak terhadap terjadi rawan pangan, 
karena produksi dalam daerah NTT masih cukup yang mencakup 
jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan, buah-buahan, sayur
sayuran, ternak serta pangan lokallainnya. 

Secara mikro pada tingkat rumah tangga, di beberapa kabupaten telah 
ditemukan indikator-indikator lokal yang menunjukkan meningkatnya 
resiko kerawanan pangan, seperti menurunnya daya beli masyarakat, 
sementara harga beras semakin meningkat, sehingga pada beberapa 
wilayah kabupaten dilakukan operasi pasar. 

Dampak gagal pan en secara mikro yang dapat menyebabkan terjadinya 

T"r::··+a,vxa! ,!,JJ.J:i!.U~~~b~e~be:_rcapa bulan ke depan, perlu terus diwaspadai dan 
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dimonitor, terutama desa-desa yang telah mengalami gagal panen 
secara berulang sejak beberapa tahun lalu, dimana desa-desa tersebut 
berada di wilayah yang minim curah hujan setiap tahun. 

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 

Berdasarkan pemantauan Tim Provinsi, pemerintah kabupaten juga 
sudah melakukan langkah-langkah upaya penanggulangan dan 
intervensi, walaupun masih bersifat terbatas, antara lain melalui 
penyaluran bantuan beras rawan pangan dengan memanfaatkan 
merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai dengan 
kewenangan Bupati sebanyak 100 ton Kabupaten, mempercepat 
penyaluran raskin, melakukan Operasi Pasar, menyalurkan bantuan 
benih jagung, kacang-kacangan baik yang dilakukan oleh pemerintah 
maupun LSM dan swasta. 

Dalam rangka mengantisipasi kerawanan pangan Pemerintah Pusatjuga 
telah menyiapkan dana penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) 
baik di kabupaten maupun provinsi. Di kabupaten, dana PDRP 
dialokasikan dalam dana Tugas Pembantuan bagi kabupaten yang 
memiliki satuan kerja sebesar Rp. 25 juta per kabupaten . Alokasi ini 
diberikan dengan mengingat bahwa dana tersebut disamping untuk 
keperluan intervensi, juga dimaksudkan sebagai pemicu bagi Sekretariat 
Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi 
penanganan kerawanan pangan. Disamping itu pemerintah pusat juga 
telah memberi kewenangan kepada pemerintah kabupaten untuk 
menyalurkan beras dari Cadangan Beras Pemerintah sebesar 100 ton 
per kabupaten. 

Pemerintah juga telah mengalokasikan dana PDRP di provinsi melalui 
dana dekonsentrasi. Besarnya dana dekonsentrasi per provinsi 

April- Juni 2010 



bervariasi sesuai dengan kebutuhan antisipasi masing-masing provinsi 
dalam memperkirakan kemungkinan kejadian rawan pangan, Dana 
dekonsentrasi per provinsi bervariasi, dimana di Provinsi NTT 
dialokasikan sebesar Rp. 80 juta. 

Sebagaimana kepada pemerintah kabupaten, Pemerintah Pusat juga 
telah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinisi untuk 
menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah sebesar 200 ton beras per 
provinsi. 

Dana PDRP yang digunakan sebagai cadangan pangan pemerintah 
provinsi NTI sebanyak 80.36 ton yang berasal dari dana intervensi 
rawan pangan (APBN) tahun 2008/2009 yang dialihkan untuk cadangan 
pangan pemerintah Provinsi NTT. 

Pemerintah juga memfasilitasi pengembangan lumbung-lumbung 
pangan masyarakat melalui kegiatan APBN dan Dana Alokasi Khusus. 

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 

Dalam rangka penanganan kerawanan pangan jangka panjang, 
Kementerian Pertanian juga telah mengembangkan Program Aksi Desa 
Mandiri pangan sejak tahun 2006. 

Menurut informasi Kepala Badan Ketahanan Pangan, Desa Oebelo ini 
merupakan salah satu desa pelaksana Program Aksi tersebut yang telah 
memasuki tahap kemandirian. Di NTT sendiri hingga saat ini tetah 
dikembangkan 75 desa pelaksana Program Aksi Desa Mandiri Pangan. 
Melihat perkembangan yang baik sebagaimana terlihat di Desa Oebelo 
ini, saya mohon agar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten 
dapat mereplikasi ke desa-desa lain yang belum tertangani oleh 
pemerintah pusat. 

'" ~" ~~~ 
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Sinkronisasi dan Koordinasi yang telah dilakukan oleh Provinsi NTI 
dengan LSM dan NGO, baik nasional maupun internasional saya 
harapkan dapat memanfaatkan desa mandiri pangan sebagai model. 

Disamping melalui anggaran pemerintah, pemerintah pusat juga 
mengupayakan pembiayaan dari sumber-sumber lainnya, misalnya 
melalui kerjasama dengan FAO (Foof and Agriculture Organization) 
dengan mengembangkan pilat proiact penanganan kerawanan pangan 
di Kab. Sumba Barat dan Sumba Timur. 

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 

Akhirnya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada 
Saudara Gubernur NTT dan Para Bupati yang telah mengambillangkah
langkah konkrit clalam menangani situasi yang terjadi akhir-akhir ini. 

Khususnya kepada masyarakat yang juga telah berperan dalam 
meminimalisir dampak negatif dari perubahan iklim, sehingga masih 
memiliki daya untuk mempertahankan ketahanan pangan rumahtangga. 

Sekian yang ingin saya sampaikan. 

Terima kasih. 

Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh 

Menteri Pertanian R.l, 

SUSWONO 
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PIDATO PENGANTAR MENTERI PERTANIAN 
PADA RAPAT KERJA DENGAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD-RI) 
Tanggal 5 Mei 2010 

Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPD-RI, yang terhormat, 

Anggota DPD-RI , yang terhormat, 

Hadirin sekalian yang saya hormati , 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah 
Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, 
sehingga pad a hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk 
melaksanakan Rapat Kerja. 

Saya beserta segenap jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara 
Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPD atas undangan Rapat 
Kerja ini guna membahas Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Bidang 
Pertanian pada RAPBN Tahun Anggaran 2011. 

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD yang saya hormati, 

Sebelum nrenyampaikan draft Rencana Kerja Kementerian Pertanian 
2011 , yang telah beberapa kali dibahas di dalam Rakorbangnas maupun 
Musrenbangnas perkenankan terlebin dahulu kami menyampaikan 
beberapa hal berkaitan dengan permasalahan fundamental, target dan 
strategi pembangunan pertanian lima tahun ke depan yang telah kami 
muat di dalam Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pertanian 
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2010-2014 Masalah fundamental yang menjadi tantangan pembangunan 
pertanian adalah. (1 ) meningkatnya kerusakan lingkungan dan 
perubahan iklim global, (2) katersediaan infrastruktur sarana prasarana 
Ia han dan air, (3) status dan luas kepemilikan lahan (9.55 juta KK < 0.5 
Ha). (4) sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan 
optimal. (5) keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih 
tingginya suku bunga usahatani (6) lemahnya kapasitas dan 
kelembagaan petani dan penyuluh, (7) masih rawannya ketahanan 
pangan dan ketahanan energi, (8) belum berjalannya diversifikasi 
pangan dengan baik, (9) rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP), (10) belum 
padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian, (11) 
kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian. 

Ada pun tantangan dalam pembangunan pertanian khususnya dalam 5 
(lima) tahun ke depan adalah: (1) peningkatan produktivitas dan nilai 
tambah produk pertanian di beberapa sentra produksi dengan 
menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan; (2) penggunaan 
pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kesuburan tanah; (3) perbaikan dan pembangunan 
infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan ; (4) 
kemudahan akses pembiayaan pertanian dehgan suku bunga rendah 
bagi petani-peternak kecil; (5) pencapaian Millenium Development Goals 
(MDG's) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran dan rawan 
pangan; (6) penciptaanpricing policies yang proporsional untuk produk
produk pertanian khusus; (7) persaingan global serta pelemahan 
pertumbuhan ekonomi akibat krisis global; (8) perbaikan citra petani 
dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus; (9) kelembagaan 
usaha ekonomi produktif yang kokoh di perdesaan; (1 0) sistem 
penyuluhan pertanian yang efektif, (11) pemenuhan kebutuhan pangan, 
disamping pengembangan komoditas unggulan hortikultura dan 
peternakan serta peningkatan ekspor pe 
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Masalah fundamental dan tantangan pembangunan pertanian tersebut 
akan kami atasi melalui tujuh strategi yang kami sebut "Tujuh Gema 
Revitalisasi" yaitu: (1) revitalisasi lahan, (2) revitalisasi perbenihan dan 
perbibitan, (3) revitalisasi infrastruktur dan sarana (4) revitalisasi 
sumberdaya manusia, (5) revitalisasi pembiayaan petani, (6) revitalisasi 
kelembagaan petani, serta (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir. 

Selama tahun 2010-2014 kami pun telah menetapkan empat target 
utama yang kami namakan "Empat Sukses", yaitu. (1 ) pencapaian 
swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) peningkatan 
diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan 
ekspor produk pertanian serta (4) Peningkatan kesejahteraan petani. 

Dalam tataran makro, sasaran yang ingin dicapai untuk sektor pertanian 
sempit (diluar kehutanan dan perikanan) tahun 2010-2014 adalah. (1) 
Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 3,62% (tahun 2010) dan 3,75% 
(tahun 2014), (21 neraca perdagangan surplus US$ 24,3 miliar (tahun 
2010) dan US$ 54,5 miliar (tahun 2014): (3) penyerapan tenaga kerja 
pertanian sebesar 43,71 juta orang (tahun 2010) dan 45.30 juta orang 
(tahun 2014): dan (4) NTP sebesar 115 (tahun 2010) dan 120 (tahun 
2014). 

Dalam tataran produksi, sasaran produksi yang ingin dicapai dalam 5 
(lima) tahun ke depan adalah: swasembada berkelanjutan untuk beras 
dengan sasaran produksi 66,68 juta ton (tahun 2010) dan 75,70 juta 
ton (tahun 2014); swasembada berketanjutan untuk jagung dengan 
sasaran produksi sebesar 19,8 juta ton (tahun 201 0) dan 29,0 juta ton 
(tahun 2014), serta target swasembada kedelai gula dan daging sapi 
dengan sasaran produksi selama periode 2010-2014 masing-masing 
sebesar 1,3-2,76 juta ton; 2,9-5,7 juta ton; dan 412-546 ribu ton. 
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Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD yang saya hormati, 

Mengacu Surat Edaran Bersama (SEB) Kepala Bappenas dan Menteri 
Keuangan Nomor 018/M. PPN/04/201 0, SE-120/MK/201 0, tanggal6 April 
2010 tentang Pagu lndikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) Tahun 2011, diantaranya menyebutkan bahwa 
Kementerian Pertanian memperoleh pagu Rp 14,04 triliun. Besarnya 
pagu terse but merupakan bag ian dari kebutuhan anggaran total sampai 
dengan 2014, yaitu Rp 67,25 triliun yang tertuang dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis 
(Renstra) Kementerian Pertanian 2010-2014. 

Anggaran tersebut akan kami gunakan untuk membiayai pencapaian 
em pat target utama yang telah kami sebutkan di atas, antara lain untuk 
peningkatan produksi lima komoditas utama yang pada tahun 2011 
ditargetkan sebesar: padi 68,8 juta ton, jagung 22 jula ton, kedelai 1,56 
juta ton, gula 3,87 juta ton dan daging sapi 0,44 juta ton. Konsumsi 
beras menu run sekurang-kurangnya 1,5% per tahun dengan sasaran 
konsumsi beras 98,1 kg/kapita/tahun, serta skor Pola Pangan Harapan 
(PPH) meningkat dari 86,4 pada tahun 2010 menjadi 88,1 pada tahun 
2011. Sasaran komoditas lainnya disajikan secara detail pada buku yang 
telah dibagikan. 

Dengan adanya sasaran produksi terse but diharapkan turut berdampak 
dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran makro di tahun 2011 
yaitu (1) pertumbuhan PDB pertanian (di luar kehutanan dan perikanan) 
berkisar 3,61% 92) sasaran investasi pertanian Penanaman Modal 
Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 81,12 triliun dan Penanaman Modal 
Asing (PMA) sebesar Rp 33,68 triliun, (3) surplus neraca perdagangan 
sebesar US$ 29,88 miliar; (4) penyerapan tenaga kerja 44.11 juta orang 
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atau tumbuh 0,92%, dan (5) indeks NTP ditargetkan berkisar antara 
110-115. 

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD yang saya hormati, 

Mengacu pada Program Reformasi Perencanaan dan Penganggaran 
yang dimulai tahun 2011, dimana masing-masing Eselon I memiliki satu 
program tersendiri, di lingkungan Kementerian Pertanian akan terdapat 
12 (dua belas) program dan tidak ada duplikasi program antar Eselon I, 
dengan indikator capaian berupa outcome. Pada program di Eselon I, 
dirinci menjadi kegiatan-kegiatan yang mewakili tupoksi Eselon II masing
masing dengan indikator capaian berupa output kegiatan. 

Penyusunan RKP 2011 ini telah dilakukan melalui proses pendalaman 
bersama daerah, terutama dalam aspek-aspek: (1) pembangunan 
daerah (dimensi kewilayahan); (2) kebutuhan anggaran belanja pegawai 
dan operasional; (3) besarnya dana pendamping untuk kegiatan yang 
dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri; (4) kegiatan lanjutan yang 
bersifat multi-years; serta (5) mendukung pelaksanaan kegiatan yang 
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Alokasi anggaran pada Kementerian Pertanian dikonsentrasikan pada 
kegiatan yang bersifat public goods, pemberdayaan petani dan 
penumbuhan kelembagaan, antara lain perbaikan infrastruktur lahan 
dan irigasi, pembangunan embung penyelamatan sapi betina produktif. 
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Lembaga Mandiri 
yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Penggerak Membangun Desa 
(PMD), bantuan benih untuk Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman 
Terpadu (SL-PTT), pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan 
Masyarakat (LDPM), Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 
(POPT} dan kesehatan hewan, serta kegiatan pemberian insentif bagi 
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medik dan paramedik, serta pengamat hama POPT. Komposisi 
anggaran untuk Daerah mencapai Rp 11,23 trilrun (80,0%), sedangkan 
di Pusat Rp 2,81 triliun (20,0%). Sebagian dari anggaran di Pusat itu 
pun akan disalurkan langsung ke rekening kelompok tani dengan pola 
bantuan sosial. 

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD yang saya hormati, 

Perlu kami sampaikan bahwa di luar anggaran Kementerian Pertanian, 
masih terdapat anggaran dari pas belanja subsidi atau Public Service 
Obligation (PSO) di Kementerian Keuangan sebesar Rp 19,42 triliun, 
terdiri atas (1) subsidi pupuk sebesar Rp 16,56 triliun; (2) subsidi benih 
sebesar Rp 1 ,86 triliun; (3) subsidi Kredit Ketahanan pangan dan Energi 
(KKP-E) sebesar Rp 429,7 miliar; (4) Risk Sharing KKP-E sebesar Rp 
147,7 miliar; (5) Subsidi Kredit Pengembangan (KPEN-RP) sebesar 
Rp 138,5 miliar; dan Energi Nabati dan Revitalisasi perkebunan (6) 
Subsidi Kredit Usaha perbibitan Sapi (KUPS) sebesar Rp 288 miliar. 

Selain itu Kementerian Pertanian juga mendapat alokasi anggaran 
dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (OAK) Bidang Pertanian, Sampai 
saat ini kami belum mengetahui besarnya pagu OAK tahun 2011 karena 
masih dalam proses penyusunan. Sebagai gambaran pada tahun 2010, 
OAK Bidang Pertanian adalah Rp 1,54 triliun untuk 354 kabupaten. 
Kami merencanakan dana OAK Bidang Pertanian 2011 untuk 
membiayai kegiatan: (1) penyediaan prasarana pengelolaan lahan dan 
air (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan); (2) 
pembangunan/rehabilitasi Balai penyuluh Pertanian (BPP) tingkat 
kecamatan; (3) pembangunan lumbung pangan maupun gudang 
cadangan pangan; (4) infrastruktur perbenihan/pembibitan tanaman 
pangan, horlikultura, dan perkebunan, serta (5) Pembangunan Pas 
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Kesehatan Hewan (poskeswan), prasarana lnseminasi Buatan (I B), dan 
Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO). 

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD yang saya hormati, 

Mengingat keberhasilan pembangunan pertanian tidak terlepas dari 
dukungan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait, maka 
dalam kesempatan ini kami juga mohon dukungan dari daerah baik 
Provinsi maupun Kabupaten/Kota diantaranya: (1) regulasi (Perda) yang 
mendorong tumbuhnya dunia usaha pertanian seperti: pengaturan tata 
ruang, pemetaan kawasan lahan pertanian, penataan lahan pertanian 
dan pengendalian alih fungsi lahan mengurangi pungutan terhadap 
komoditas pertanian; (2) pembangunan kawasan sentra ternak, sentra 
hortikultura, sentra perkebunan, sentra tanaman pangan atau 
kombinasinya; (3) mendorong akses petani-peternak kepada sumber 
permodalan, (4) dana abadi untuk penjaminan bagi petani-petemak yang 
dapat mempermudah akses mereka ke kredit program dan perbankan; 
(5) mendorong peningkatan citra petani dan pertanian sehingga diminati 
generasi penerus, serta (6) peningkatan, pengembangan serta konsumsi 
pangan lokal untuk program diversifikasi pangan. Dalam kesempatan 
ini kami mengharapkan pula dukungan penuh dari Kepala Daerah untuk 
operasionalisasi dan kelancaran kegiatan PUAP, penyuruhan, kredit 
program, bersubsidi, infrastruktur, perbenihan, eksplosi hama, serta 
bencana alam lainnya. 

Saudara Ketua, Waki/ Ketua dan Anggota DPD yang saya hormati, 

Demikian yang dapat kami sampaikan, dan apabila masih diperlukan 
penjelasan lebih rinci, saya mohon agar Eselon I yang bersangkutan 
dapat diberi kesempatan untuk menjelaskannya. 
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Atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota DPD-RI , kami 
mengucapkan terima kasih . 

Billahitaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh. 

Menteri Pertanian Rl, 

SUSWONO 
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MENTERI PERTANIAN Rl 

PADA 
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA 

KEMENTERIAN PERTANIAN 

DENGAN 
KONGRES WANITA INDONESIA (KOWANI) DAN 

PENCANANGAN HARI TANPA NASI MENDUKUNG GIZI 

SEIMBANG UNTUK 
KESEHATAN DAN KECERDASAN ANAK 

Jakarta, 7 Mei 2010 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Yang saya hormati; 

• Saudara Menteri Negara Peranan Perempuan dan jajarannya; 
• Saudara Ketua Kowani dan jajarannya 
• Saudara Tim Penggerak PKK beserta jajarannya 
• Saudara Ketua SIKIB beserta jajarannya 
• Saudara Ketua Dharma Wan ita Pusat beserta jajaranannya 
• Para Pejabat Eselon I dan II; 
• Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia. 

Dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengungkapkan rasa 
syukur kepada Allah SWT atas kebahagiaan yang kita rasakan pada 
hari ini sebagai salah satu wujud nyata dari rahmat dan karunia-Nya 
kepada kita semua. Terlebih lagi bagi saya, dengan tulus saya bersyukur 
karena dapat melakukan momentum yang bersejarah yaitu 
bersamasama dengan Kowani melakukan Nota Kesepahaman dan 
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Pencanangan Gerakan "Hari Tanpa Nasi Mendukung Gizi Seimbang 
Untuk Kesehatan dan Kecerdasan Anak". 

Sebagaimana kita ketahui , Kebijakan Percepatan Penganekaragaman 
Konsumsi Pang an Berbasis Sumber Daya Lokal, yang diatur dalam PP 
Nomor 22 Tahun 2009, menjadi acuan Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah dalam melakukan perencanaan/penyelenggaraan, evaluasi dan 
pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 
Berbasis Sumber Daya Lokal. Untuk itu, Gerakan Percepatan 
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, 
merupakan upaya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, 
bergizi seimbang, dan a man dalam jumlah dan komposisi yang cukup, 
guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hid up sehat, aktif dan 
produktif. 

Pelaksanaan kegiatan Gerakan percepatan penganeka-ragaman 
konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan dalam 2 (dua) 
tahapan, yaitu tahap I (2009-2011 ), dan tahap II (2012-2015). 
Keberhasilan gerakan dimaksud, ditentukan dengan skor Pola Pangan 
Harapan (PPH) dimana apabila tercapai kondisi skor PPH 88,1 pad a 
tahun 2011 dan skor PPH 95 pada tahun 2015. Oleh karena itu, 
koordinasi sinergis antar pemangku kebijakan di tingkat pusat maupun 
daerah, sangat diperlukan dalam mendukung percepatan 
penganekaragaman konsumsi pangan, agar dapat berjalan dengan baik. 

Saudara-saudara sekalian, 

Seperti yang telah kita pahami bersama, pembangunan ketahanan 
pangan tetap merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabinet 
Indonesia Bersatu Kedua (KIB-2). Sehubungan dengan hal itu, bagi 
Kementerian Pertanian telah ditetapkan target "empat sukses" 
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pembangunan pertanian, yang kalau dikaji secara bersama, 
kesemuanya terkait dengan pembangunan ketahanan pangan dan 
kemandirian pangan. 

Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis 
sumber daya lokal merupakan penjabaran dari em pat sukses dimaksud 
khususnya dalam mempercepat diversifikasi atau penganekaragaman 
pangan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan 
yang bergizi, beragam, seimbang dan aman; serta seiring dengan itu 
menurunkan konsumsi beras/kapita. 

Mengingat konsumsi beras per kapita secara nasional masih tinggi dan 
kondisi demikian akan menyulitkan kita di masa datang karena penduduk 
bertambah terus sebesar 1,34 persen/tahun, sementara di sisi lain lahan 
pertanian juga dikonversi secara tidak terkendali untuk berbagai kegiatan 
ekonomi dan sosial, kondisi ini menuntut perlu adanya suatu terobosan 
dalam mempercepat tercapainya penganekaragaman konsumsi pang an 
berbasis sumber daya lokal. 

Hadirin yang saya hormati, 

Dalam kesempatan yang baik ini, Kementerian Pertanian bersama 
KOWANI sepakat melakukan PENANDATANGANAN NOTA 
KESEPAHAMAN dan Pencanangan Gerakan "Hari Tanpa Nasi 
mendukung Gizi Seimbang Untuk Kesehatan dan Kecerdasan 
Anak" dalam upaya mempercepat sosialisasi, advokasi dan promosi 
kepada masyarakat. Kerjasama ini sangat strategis mengingat pengelola 
pangan pada strata terkecil adalah rumah tangga, dan KOWANI 
mempunyai pengalaman dalam bekerjasama dan memberdayakan 
mereka. Kerjasama ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan 
kemandirian pangan masyarakat, memperbaiki kualitas konsumsi 
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pangan, dan sekaligus menurunkan kemiskinan. Dengan GERAKAN 
ini, saya yakin bahwa penurunan konsumsi beras sebesar 1,5% pertahun 
akan dapat dicapai. 

Para undangan dan hadirin yang saya hormati, 

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, diharapkan 
pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan untuk 
menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif 
yang menyeluruh dan menyangkut konsumsi pangan bergizi seimbang 
akan dapat berjalan dengan baik. 

Pada hari ini saya nyatakan GERAKAN "HARI TANPA NASI 
MENDUKUNG Gill SEIMBANG UNTUK KESEHATAN DAN 
KECERDASAN ANAK" ditandai dengan penandatanganan Nota 
Kesepahaman antar Kementerian Pertanian dengan KOWANI tentang 
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. 

Akhirnya saya berharap agar GERAKAN "HARI TANPA NASI 
MENDUKUNG GIZI SEIMBANG UNTUK KESEHATAN DAN 
KECERDASAN ANAK" ini dapat ditindaklanjuti oleh provinsi dan 
kabupaten/kota, sehingga upaya perwujudan Percepatan 
Penganeragaman Konsumsi Pangan ini merupakan GERAKAN 
BERSAMA, baik pusat, provinsi, kabupaten, desa dan hingga 
masyarakat. 

Dalam hal ini peran dan dukungan dari KORPRI, Dharma Wanita, PKK, 
maupun SIKIB sebagai organisasi yang bersentuhan langsung dengan 
masyarakat, sangat diharapkan dapat mensukseskan gerakan ini 
melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi maupun lebih aplikatif. 
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Mari kita mohon kepada Allah SWT agar upaya ini dapat dilaksanakan 
dengan baik dan memberikan manfaat bagi warga masyarakat kita yang 
masih berpendapatan rendah. 

Sekian yang ingin saya sampaikan. 

Terima kasih. 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Menteri Pertanian Rl, 

SUSWONO 
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SAMBUTAN 

MENTERI PERTANIAN Rl 

PADAACARA 

PENANDATANGANAN DAN PENYERAHAN SURAT 

PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN KREDIT 

USAHA PEMBIBITAN SAPI 

Makassar, 8 Mei 2010 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Yang Terhormat, 

• Gubernur Sulawesi Selatan-Ketua DPRD Provinsi Sulsel dan 
Sekretaris Komisi 8 DPRD Sulsel- Walikota Makassar, Bupati Sid rap, 
Bupati Enrekang, dan Sekda Pinrang 

• Para Pejabat eselon 1 dan 2 lingkup Kementerian Pertanian, 
Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian 

• Stat khusus Mentan Bidang Hubungan Kelembagaan 
• Para Direktur Bank Pelaksana KUPS 
• Para Kepala Dinas Lingkup Pertanian dan Dinas terkait lainnya di 

Provinsi/Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan 
• Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng 

dan Jatim 
• Para pelaku dan calon pelaku usaha pembibitan sapi 
• Hadirin dan Undangan yang berbahagia 
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Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah ke-hadirat 
Allah SWT atas segala limpahan rakhmat dan hidayah-Nya, sehingga 
kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal-afiat pada 
acara "Penandatanganan dan Penyerahan Surat Pemberitahuan 
persetujuan kredit (SPPK) Usaha Pembibitan Sapi" di Makassar pada 
hari ini. 

Hadirin yang berbahagia, 

Baru saja kita saksikan penandatanganan dan penyerahan SPPK Kredit 
Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Kredit Ketahanan Pangan dan 
Energi (KKPE) dari Perbankan kepada debitur. syukur alhamdulillah, 
KUPS yang pernah di launching pada bulan Februari 2010 di Jawa Timur 
telah mendapat respon positif dari para pelaku usaha baik perusahaan, 
koperasi maupun kelompok peternak, sehingga pada hari ini di Makassar 
dapat dilakukan penandatanganan akad kredit KUPS. 

Melalui skim kredit tersebut, Pemerintah telah memfasilitasi 
pengembangan modal bagi usaha pembibitan. Fasilitalisi permodalan 
tersebut merupakan insentif bagi pelaku usaha pembibitan sapi dan 
merupakan salah satu instrumen penting untuk tercapainya 
swasembada daging sapi. Melalui KUPS diharapkan dapat diperoleh 
penambahan populasi sapi secara nyata. 

Secara nasional, dengan populasi sapi pada tahun 2010 yang 
diperkirakan berjumlah 12,8 juta ekor, dan target populasi sapi pada 
tahun 2014 sebesar 14,2 juta ekor, maka dalam waktu 5 tahun 
mendatang harus ditingkatkan populasi sapi sebanyak 1 ,4 juta ekor. 
Penambahan populasi sebesar 1 juta ekor diharapkan dapat diperoleh 
dari kontribusi KUPS. Untuk itu, kita dituntut berkomitmen kuat, sehingga 
penyaluran KUPS dapat terus ditingkatkan dan target penambahan 
populasi dapat tercapai. 
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Disamping itu, penyaluran KKP-E juga perlu ditingkatkan mengingat 
plafon KKP-E untuk sektor pertanian sebesar 8,143 trilyun rupiah, baru 
dimanfaatkan sekitar 30 persen, Kredit ini juga telah dimanfaatkan untuk 
usaha peternakan sapL Bahkan, KKP-E sebelumnya juga telah diakses 
oleh petani atau peternak untuk dimanfaatkan bagi usaha pembibitan 
sapi, namun dengan telah ditetapkannya peraturan tentang KUPS, maka 
kredit untuk usaha pembibitan sa pi yang semula dapat diakses melalui 
skim KKP-E, sekarang ini diakses melalui KUPS. 

Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengharapkan agar kedua kredit 
tersebut dapat dimanfaatkan seoptimalmungkin dan digunakan sesuai 
peruntukannya sehingga pad a saatnya dapat dilakukan pelunasan kredit 
yang tepat waktu dan tepat jumlah. 

Hadirin dan undangan yang saya hormati, 

Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 229 juta jiwa pada tahun 
2009 dan diprediksikan pada tahun 2010 sebesar 235 juta jiwa sangat 
membutuhkan pangan yang cukup besar. Kebutuhan pangan hewani 
terutama daging sapi saat ini belum mampu sepenuhnya disediakan 
dari pasokan dalam negerL Pasokan daging sapi dalam negeri untuk 
kebutuhan konsumsi baru mencapai sekitar 65 persen, sehingga 35 
persen dari kebutuhan konsumsi masih harus dipenuhi melalui impor 
sa pi bakalan dan impor daging sapL Mencermati kondisi tersebut diatas, 
upaya penambahan populasi sapi potong menjadi sangat penting dan 
salah satunya dapat didorong melalui usaha pembibitan sapi yang 
dilakukan oleh pelaku usaha. 

Didasari oleh pengalaman tersebut, pemerintah telah berusaha 
menciptakan tatanan iklim usaha yang mampu mendorong pelaku usaha 
untuk bergerak di bidang pembibitan sapL Usaha tersebut antara lain 
penyediaan skim kredit dengan suku bunga bersubsidi sebagai salah 
satu langkah nyata dari pemerintah dalam upaya meningkatkan 
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sa pi secara berkelanjutan. Langkah ini sekaligus juga merupakan upaya 
nyata mendukung tercapainya swasembada daging sa pi. 

Hadirin sekalian yang berbahagia, 

Salah satu persoalan mendasar yang selama ini dihadapi oleh petani 
dan petemak adalah keterbatasannya akses terhadap permodalan serta 
masih tingginya suku bunga kredit bagi mereka. oleh karena itu, 
Kementerian Pertanian telah mengambillangkah strategis yaitu: ( 1) bagi 
petani yang sudah bankable dan feasible akan dilayani melalui 
pembiayaan perbankan dengan bunga komersial, (2) bagi petani yang 
bankable tetapi tidak feasible akan difasilitasi melalui skim kredit dengan 
subsidi bunga seperti KUPS dan KKP-E, (3) bagi petani yang feasibte 
usahanya tetapi masih terbatas agunannya akan difasititasi oleh skim 
kredit yang didukung dengan program penjaminan seperti Kredit Usaha 
Rakyat (KUR), dan (4) bagi petani yang usahanya tidak feasible bila 
dijangkau oleh perbankan, maka pemerintah menyediakan program 
pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) bagi desa-desa 
miskin namun mempunyai potensi pengembangan agribisnis. 

Hadirin yang berbahagia, 

Perlu kita syukuri bahwa melalui keseriusan, kesungguhan kita bersama, 
serta atas dukungan bank-bank pelaksana dan partisipasi pelaku usaha 
pembibitan sapi, program KUPS tetah dapat diakses oleh para pelaku 
usaha. Untuk mendukung itu, dipertukan peran Gubemur, Bupati, Dinas 
atau instansi, serta Bank pelaksana di daerah dalam mensukseskan 
pemanfaatan KUPS ini. 

Mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan penghargaaan dan 
ucapan terimakasih yang sebesar- besamya kepada Gubernur Sulawesi 
Selatan yang telah mendukung demi kelancaran kegiatan ini. Kepada 
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Bank pelaksana saya mengharapkan agar dapat lebih mempercepat 
proses pencairan kredit, tentunya dengan tidak meninggalkan prinsip
prinsip keamanan perbankan. 

Kepada para pelaku usaha yang telah menerima KUPS maupun KKP
E, saya mengharapkan agar dana yang diterima dapat dimanfaatkan 
sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan penyaluran kredit. Saya juga ber
harap agar langkah nyata dalam penyaluran kredit ini dapat terus 
dilanjutkan dan ditingkatkan, sehingga pembangunan peternakan dapat 
terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. 

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan 
ini, semoga kita selalu diberi kesempatan untuk menyumbangkan darma 
bakti kita pada pembangunan dan kemajuan peternakan di Indonesia 
dan tetap dalam lindungan serta ridho Allah SWT. 

Wabillahi Taufik Waf Hidayah 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Menteri Pertanian, 

SUSWONO 
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SAMBUTAN 
MENTERI PERTANIAN Rl 
PADA ACARA SEMINAR 

PEREMAJAAN KELAPA SA WIT RAKY AT 
PAKANBARU 

17 Mei 2010 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Sdr. Menteri BUMN; 

Sdr. Gubernur Propinsi Riau; 

Sdr, Ketua Umum PERAGI; 

Sdr. Ketua Umum GAPKI; 

Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau; 

Sdr. Ketua ASPEKPIR; 

Para Undangan serta Hadirin yang saya hormati, 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan 
syukur kehadirat Allah SWT, karena 

berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul disini dalam 
Seminar Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat, yang diselenggarakan oleh 
PERHIMPUNAN AGRONOMI INDONESIA (PERAGI) bekerjasama 
dengan Pemerintah Propinsi Riau dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit 
PIR (ASPEKPIR) Riau. 

Tema Seminar "Membangun Kemitraan yang Harmon is Dalam Upaya 
Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Plasma PIR dan Rakyat di 
Indonesia", kami pandang sangat tepat, karena perkebunan rakyat yang 
sudah dibangun sekitar 30 tahun lalu khususnya melalui pola PIR, 
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dewasa ini sudah memasuki periode peremajaan, dengan 
permasalahan yang cukup komplek. Sehingga perlu dicari solusi yang 
tepat dalam meremajakan perkebunan rakyat. 

Hadirin yang saya hormati, 

Sebelum saya menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan Seminar 
in i, terlebih dahulu saya ingin mengajak Saudara-saudara untuk 
mengingat kembali bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit 
yang telah diusahakan sejak jaman penjajahan adalah berbeda dengan 
pengembangan tanaman perkebunan lainnya. Sampai dengan akhir 
tahun 1970'an, tanaman kelapa sawit hanya diusahakan sebagai usaha 
perkebunan besar dan praktis tidak mengalami perkembangan yang 
berarti sampai dengan 

awal tahun 1980-an, dan pengusahaannya masih terpusat di wilayah 
Sumatera Bagian Utara. 

Upaya pengembangan kelapa sawit secara terencana baru dimulai pad a 
awal tahun 1980'an, yang diawali dengan pengembangan perkebunan 
rakyat melalui PIR, dengan gelombang pertama dilaksanakan di Propinsi 
Riau sebagai wilayah yang berdekatan dengan Pulau Sumatera Bag ian 
Utara. 

Bermula dengan pengembangan perkebunan pola PIR dimaksud, 
perkebunan kelapa sawit terus mengalami perkembangan yang cukup 
pesat, diikuti jangkauan penyebaran yang semakin meluas. Saat ini 
Indonesia telah menjadi negata produsen kelapa sawit terbesar di dunia, 
mengambil alih peran Malaysia sebagai negara produsen semenjak 
tahun 2006. 

Seiring dengan meningkatnya produksi minyak sawit Indonesia, maka 
semenjak tahun 2005 pangsa konsumsi minyak saw it telah menggeser 
pangsa konsumsi minyak kedelai, masing-masing minyak sawit sebesar 
24% dan minyak kedelai sebesar 23% dari total perdagangan minyak 
nabati dunia sebesar 138 juta ton. Minyak kedelai dalam kurun waktu 
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yang sangat panjang mendominasi pangsa pasar minyak nabati dunia 
sekitar 210 juta ton (80%), dihasilkan oleh 3 negara produsen utama, 
yaitu Amerika Serikat 38%, Brazil27% dan Argentina sebesar 15%. 

Hadirin yang saya hormati, 

Untuk bangsa Indonesia, kelapa sawit bukan saja sebagai salah satu 
pilar penyangga devisa negara dan kekuatan ekonomi nasional, namun 
juga berperan langsung dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, 
pengangguran dan pembangunan daerah. Lebih dari itu, pengembangan 
perkebunan kelapa sawit lewat pola PIR, selain melibatkan jutaan rakyat, 
telah mengantarkan tumbuhnya budaya petani modern Indonesia, yaitu 
petani yang sadar disiplin, kualitas dan kuantitas, serta memahami pasar 
global. 

Disamping berlangsungnya pertumbuhan kelapa sawit yang cukup 
pesat, terjadi perubahan yang cukup mendasar, yaitu mulai 
berkembangnya perkebunan rakyat kelapa sawit, yang pada periode 
sebelumnya hanya diusahakan sebagai perkebunan besar. 

Perkebunan kelapa sawit yang pada tahun 1979 luas arealnya baru 
sekitar 250 ribu hektar yang seluruhnya merupakan usaha perkebunan 
besar, pad a tahun 2009 meningkat menjadi sekitar 7,5 juta hektar, 
dengan luas areal perkebunan rakyat sekitar 3 juta hektar atau 40% 
dari total luas areal. Dari luas areal tersebut, luas areal kelapa sawit 
Propinsi Riau merupakan yang terluas diantara propinsi sentra 
pengembangan kelapa sawit di Indonesia, yaitu sekitar 1, 7 juta hektar 
atau 22,7% dari total areal kelapa sawit Indonesia. 

Luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat Propinsi Riau sekitar 865 
ribu hektar atau lebih dari 50% dari total areal perkebunan kelapa sawit 
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Propinsi Riau atau 11 ,5% dari total perkebunan rakyat kelapa sawit 
Indonesia. 

Dari gambaran tersebut, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan 
Seminar adalah sangat tepat untuk mencermati hal-hal yang terkait 
dengan masalah peremajaan perkebunan rakyat kelapa sawit. Sehingga 
upaya kita dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit rakyat dapat 
tercapai. 

Hadirin yang saya hormati, 

Sesuai dengan daur ulang ekonomi perkebunan kelapa sawit, sekitar 
25 tahun memang dewasa ini sudah mulai terdapat kebun-kebun kelapa 
sawit yang perlu segera diremajakan, baik kebun inti atau perkebunan 
besar maupun perkebunan rakyat atau kebun plasma. Peremajaan 
perkebunan besar/perkebunan inti menjadi tanggung jawab masing
masing manajemen perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan 
mengenai peremajaan perkebunan rakyaUkebun plasma, memang 
banyak hal yang harus kita bicarakan untuk memperoleh langkah 
solusinya, sehingga dapat terjamin keberlanjutan proses 
pengusahaannya. Berbagai permasalahan yang dimaksud, sekurang
kurangnya terdiri dari teknis perernajaan, pembiayaan, kemitraan, dan 
hal-hal terkait lainnya. 

Peremajaan perkebunan rakyat kelapa sawit tentunya dengan 
menggunakan bibit unggul, pengalaman empiris yang sudah terbukti 
dan teruji serta dipandang paling baik, adalah metode tebang total. 
Penerapan metode ini, pad a usaha perkebunan besar dianut pendekatan 
sekitar 4% dari totalluas areal per-tahun, sehingga tidak ada masalah 
dari segi cash-flow. 
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Hadirin yang saya hormati, 

Penerapan pendekatan peremajaan seperti pada usaha usaha 
perkebunan besar, sulit dan bahkan kecil kemungkinannya untuk 
diterapkan pada usaha perkebunan rakyat, yang luas kepemilikan 
lahannya untuk diterapkan pada usaha perkebunan rakyat, yang luas 
kepemilikan lahannya rata-rata 2 hektar per-KK. Dilain pihak, kalau harus 
dilakukan dengan metode konvensional , yaitu tebang total dengan 
pengembangan tanaman penutup tanah (cover crops), walaupun 
merupakan pilihan yang terbaik, namun selain biayanya cukup tinggi, 
petani sekaligus akan kehilangan pendapatan dalam jangka waktu 
sekitar 4 tahun. Oleh sebab itu, walaupun disediakan dukungan fasilitas 
pembiayaan dengan bunga murah, dan masalah avalis oleh perusahaan 
inti/mitra dapat dipecahkan, masalahnya menjadi tetap tidak menarik, 
karena secara total kehilangan sumber pendapatan yang dimaksud. 

Menyiasati kehilangan sumber pendapatan yang dimaksud, teknologi 
yang dapat memecahkan masalah adalah peremajaan dengan metode 
underplanting. Mengenai teknologi underplanting ini, baik oleh Pusat 
Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) maupun oleh sejumlah perusahaan inti/ 
mitra telah dilakukan uji coba, namun secara umum kesimpulan awal 
menunjukkan gambaran bahwa penerapan paket teknologi baku sulit 
dapat dipenuhi, sehingga capaian keberhasilannya tidak seperti yang 
diharapkan. 

Hadirin yang saya hormati, 

Terkait dengan pilihan paket teknologi alternatif yang dipandang perlu 
dikaji lebih mendalam dalam rangka 

menghindari terjadinya kehilangan sumber pendapatan, adalah paket 
teknologi alternatif, dengan mengganti tanaman penutup tanah (cover 
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crops) dengan pengembangan tanaman pangan intensif jagung/kedelai). 
Berbagai informasi yang ada, telah menunjukkan gambaran bahwa 
tanaman pangan intensif dapat menggantikan fungsi pengembangan 
tanaman penutup tanah. 

Oleh sebab itu kami mengundang berbagai pihak untuk mendalami 
kemungkinan penerapan paket teknologi ini. Keberhasilan paket 
teknologi ini, selain secara langsung merupakan solusi terjaminnya 
sumber pendapatan petani, juga akan berperan strategis dalam 
mendukung program swasembada jagung dan kedelai secara 
berkelanjutan. 

Hadirin yang saya hormati, 

Pembiayaan merupakan masalah penting lainnya dalam peremajaan 
kelapa sawit rakyat. Berbagai sumber 

pembiayaan tentunya dapat dimanfaatkan untuk peremajaan kelapa 
sawit rakyat, seperti program revitalisasi perkebunan (suku bunga 7% 
selama 5 tahun), dan IDAPERTA-BUN (luran Dana Peremajaan 
Tanaman Perkebunan sekaligus Asuransi Petani), dana masyarakat 
sendiri, dana CSR (Corporate Social Responsibility), serta dana 
pemerintah, khususnya APBD. 

Masalah penting lainnya adalah keberlanjutan kemitraan antara 
perusahaan inti dan Plasma. Seperti kita ketahui bersama, 
pengembangan pola PIR dibangun melalui pendekatan skala ekonomi 
dalam hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dan 
keberlanjutan. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang dibangun oleh 
perusahaan inti berkapasitas untuk menampung hasil kebun inti dan 
kebun plasma. Dengan demikian, upaya peremajaan kebun kelapa sawit 
plasma tentunya harus dalam kerangka kern 
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selama ini. Tanpa adanya kesinambungan kemitraan, tentunya akan 
menghasilkan kerugian kedua belah pihak, PKS milik inti akan idle 
sehingga tidak efisien, sementara kapasitas pengolahan kebun plasma 
dan pemasaran minyak terganggu. 

Saya mengharapkan, pertemuan ini juga dapat menghasilkan rumusan 
bentuk-bentuk kemitraan yang paling ideal yang menguntungkan baik 
inti maupun plasma. Dengan demikian berbagai friksi yang selama ini 
terjadi dapat dihindari. 

Hadirin yang saya hormati, 

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, akhirnya dengan 
mengucap "Bismillahirrahmanirohim" dengan ini saya buka secara resmi 
seminar Peremajaan perkebunan Rakyat Kelapa Sawit. semoga Allah 
SWT selalu melindungi dan meridhoi segala upaya kita dalam 
Pembangunan Perkebunan. Amin. 

Selamat Seminar. 

Terimakasih. 

Wabillahitauafiq Waf Hidayah, 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Pekanbaru, 17 Mei 2010 

MENTERI PERTANIAN, 

SUSWONO 
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MENTERI PERTANIAN Rl 

PADA ACARA KUNJUNGAN KERJA 
KELOKASIPENGEMBANGAN 

JARAK PAGAR TERPADU 
Dl KAB. MUKO-MUKO PROPINSI BENGKULU 

Muko-Muko, 20 Mei 2010 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Yang saya hormati: 

• Saudara Gubernur Propinsi Bengkutu beserta jajaran Muspida 
• Para Pejabat Eseton I Kementerian Pertanian 
• Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Propinsi Bengkutu 
• Saudara Bupati Kabupaten Muko-Muko beserta segenap jajarannya. 
• Saudara Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Muko-Muko 
• Para a lim ulama serta tokoh masyarakat yang saya hormati 
• Para petani serta masyarakat Desa Padang Penaek, Muko-Muko 
• Hadirin & hadirat serta undangan yang berbahagia, 

Pertama-tama saya ingin mengajak hadirin dan hadirat sekalian untuk 
memanjatkan puji syukur kehadiratAIIah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas 
rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga 
pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka di tempat ini dalam keadaan 
sehat wal'afiat, dalam rangka acara kunjungan kerja dan peninjauan ke 
lokasi pengembangan jarak pagar yang dikelola oleh Gapoktan Pasar 
Sebelah, desa Padang Penaek, Kecamatan Muko-Muko Utara, 
Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu. 
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Para hadirin yang saya hormati, 

Dewasa ini kita menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam 
menjamin keamanan pasokan energy dalam negeri. Sebagaimana kita 
maklumi bersama bahwa pertumbuhan penduduk yang terus meningkat 
tidak saja berimplikasi kepada tuntutan perlunya peningkatan 
penyediaan pangan namun juga perlu diikuti dengan peningkatan 
pasokan energi, mengingat bahwa pangan dan energi merupakan 
kebutuhan mendasar bagi umat manusia. 

Di lain pihak kita juga paham bahwa pasokan energy nasional yang 
berbasis fosil sangatlah terbatas, dan diperkirakan dalam tempo 15 -
20 tahun kedepan kalau tidak diketemukan sumber-sumber minyak baru, 
cadangan minyak bumi yang berasal dari fosil terse but akan habis. 

Menghadapi tantangan di bidang penyediaan pasokan energi tersebut, 
sesungguhnya Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk 
mengembangkan energi alternatif yang bersifat terbarukan (renewable 
energy), untuk menggantikan Bahan Bakar Minyak berbasis fosil, dalam 
rangka mengurangi ketergantung-an terhadap BBM tak terbarukan (non 
renewable energy). 

Sesuai kebijakan pemerintah yang digariskan oleh Peraturan Presiden 
No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, tetah ditetapkan 
langkah kebijakan baik dibidang penyediaan energi beserta 
pemanfaatannya maupun kebijakan di bidang pelestarian lingkungan 
dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Terkait dengan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan energi yang 
lebih ramah lingkungan, maka optimalisasi produksi energi dalam negeri 
serta diversifikasi pemanfaatan energi melalui pengembangan sumber 

........ .-..-.....~~t..:....er_.:_b_:__arukan menjadi hal yang sangat penting, sehingga ditargetkan 
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bahwa penyediaan biofuel pada tahun 2025 minimal5% dari kebutuhan 
energi nasional. 

Untuk mengimplementasikan kebijakan nasional di bidang energi 
tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan sumber
sumber energy terbarukan dalam jumlah yang melimpah seperti panas 
bumi, aliran air sungai, ombak laut, panas surya, angin, bio massa, 
biogas, serta biofuel. 

Hadirin, undangan yang berbahagia, 

Sebagai tindak lanjut dari peraturan presiden No.5 tahun 2006, telah 
diterbitkan lnpres No.1 Tahun 2006 dimana Presiden telah 
menginstruksikan kepada Menteri Pertanian untuk (1) mendorong 
penyediaan tanaman Bahan Bakar Nabati (Biofuel) (2) melakukan 
penyuluhan pengembangan tanaman bahan bakar nabati (biofuel), (3) 
memfasilitasi penyediaan benih/bibit Bahan Bakar Nabati dan (4) 
mengintegrasikan pengembangan tanaman dengan kegiatan pasca 
panennya. 

Saya mempunyai keyakinan bahwa pengembangan biofuel di Indonesia 
memiliki prospek yang sangat cerah di masa depan, walaupun saat ini 
pengembangannya masih belum optimal. 

Pengembangan biofuel memiliki efek pengganda (multiplier effect) tidak 
saja akan menambah pasokan energi yang bersifat terbarukan di dalam 
negeri, namun juga akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat khususnya di pedesaan, memacu program pengentasan 
kemiskinan, meningkatkan perekonomian wilayah, melakukan 
percepatan pemanfaatan lahan tidur dan marjinat serta mendorong 
penyelamatan lingkungan kita. Untuk keperluan pengembangan biofuet 
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di Indonesia, potensi sumberdaya hayati yang berasal dari nabati 
sesungguhnya sangat bervariatif dan jumlahnya sangat melimpah. 

Jenis tanaman untuk pengembangan biofuel tidak hanya terbatas 
kepada komoditas yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat 
saat ini seperti sawit, jagung, ubi kayu dan jarak pagar, namun kita masih 
memiliki kekayaan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bah an 
baku biofuel yang sampai saat ini belum digarap dengan optimal seperti 
Kemiri Sunan (Aieurites Trisperma), Nyamplung (Calophyllum 
inophyllum) , Kepayang Pucung (Gramma-tophyillum Speciosum Sp), 
Kesambi (Schleichera oleosa Merr), Kluwek (Pangium Edule) dan lain 
lain. 

Para hadirin serta Undangan yang berbahagia, 

Strategi pengembangan biofuel perlu kita arahkan dalam kerangka 
optimalisasi lahan khususnya tahan marginat atau lahan kritis yang 
potensi dan sebarannya sangat luas di Indonesia. Kita mencatat sampai 
tahun 2000, lahan kritis di Indonesia luasnya tidak kurang dari 13 juta 
hektar, baik yang berada di dalam maupun diluar kawasan hutan. 

Lahan-lahan kritis tersebut mempunyai peluang besar untuk dikelola 
dan dioptimalkan bagi pengembangan budidaya tanaman biofuel, 
sehingga tidak saja akan menambah pasokan energi berasal dari biofuel 
namun sekaligus dapat mendorong program rehabilitasi dan konservasi 
Ia han kritis. Di samping itu strategi pengembangan biofuel juga ditujukan 
untuk mendorong usaha masyarakat yang beragam dari mulai hulu 
sampai industri hilirnya, sehingga nilai tambah dan daya saing usaha 
masyarakat dapat ditingkatkan untuk meningkatkan perekonomian 
masyarakat 
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Untuk mewujudkan peran aktif masyarakat dalam pengembangan 
biofuet, strategi pemberdayaan masyarakat saya-nilai merupakan 
langkah yang tepat, mengingat tidak mung kin pengembangannya hanya 
dilakukan oleh pemerintah semata. 

Para Hadirin dan Hadirat Yang Berbahagia, 

Khusus dalam pengembangan biofuet dari jen tanaman jarak pagar 
(Jatropha Curcas), saya sangat tertarik dengan terbukanya peluang 
usaha dengan spektrum yang [uas. Sudah barang tentu ini akan memberi 
dampak bagi meningkatnya nilai tam bah ekonomi masyarakat maupun 
daya saing sektor pertanian. Peningkatan nilai tambah ekonomi yang 
dihasilkan dari pengembangan tanaman jarak pagar diperoleh melalui 
pengolahan tanaman jarak pagar berbasis industri hilir biofuel yang akan 
menghasilkan produk produk turunan (derivatin yang berkualitas seperti 
1) minyak jarak pagar (bahan untuk industri biofarmasi), 2) minyak biofuel 
kerasin (pengganti minyak tanah),3) minyak biodiesel (pengganti solar), 
4) pakan ternak ruminant dengan kandungan gizi tinggi, 5) pakan ternak 
unggas dengan kandungan gizi tinggi, 6) makanan ikan dan udang air 
tawar dan payau, 7) minyak gosok remathik dan minyak lulur, 8) sa bun 
perawatan antiseptik & herbal, 9) Biopestisisda limbah jarak pagar 1 0) 
glycerin bahan kosmetik dan 11) kompos dari lim bah. 

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan biofuel 
akan semakin memperkecil peran pemerintah, dilain pihak peran serta 
masyarakat akan semakin tumbuh dan lebih maju lagi. Peran pemerintah 
dalam pengembangan biofuel sebatas bertindak sebagai fasilitator serta 
dinamisator sedangkan pelaku usahanya adalah masyarakat sendiri. 

Fasititasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat contohnya 
berupa paket bantuan sosial (Bansos) seperti yang sekarang kita 
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kembangkan di lokasi Pengembangan Jarak pagar Desa pasar Sebetah 

Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengukutu ini. 

Pemberdayaan masyarakat melalui bantuan sosial untuk pengembangan 
tanaman jarak pagar ini sekaligus dimaksudkan juga dalam kerangka 
penguatan kelembagaan kelompok tani/Gapoktan guna meningkatkan 
posisi tawar dan daya saing mereka. 

Para Hadirin serta Undangan Yang Saya Hormati, 

Dalam pengembangan tanaman jarak pagar untuk biofuel, banyak 
masalah dan hambatan yang kita jumpai seperti ( 1) ketersediaan bibit 
unggul jarak pagar yang belum terjamin kuantitas, kualitas dan 
kontinuitasnya (2) letak lokasi antara industri pengolahan (inti) dengan 
lahan petani jarak pagar (plasma) berjauhan (3) keterbatasan sarana 
dan prasarana khususnya infrastruktur jalan pad a lokasi pengembangan 
jarak pagar (4) kebiasaan petani yang masih memperdagangkan dalam 
bentuk "komoditas mentah" sehingga nilai tambahnya tidak dapat 
dinikmati petani (5) masih lemahnya akses ke permodalan serta (6) 
belum baiknya akses kepada pasar. 

Sudah barang tentu pemerintah berupaya sekuat tenaga mencari solusi 
terbaik untuk memecahkan persoalan tersebut. Kegiatan pengembangan 
jarak pagar di desa Padang Penaek Kabupaten Muko-Muko ini 
diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan tanaman jarak 
pagar yang lebih luas lagi. 

Hadirin dan hadirat yang saya hormati, 

Mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan saya 
kepada para petani dan seluruh masyarakat di Desa Padang Penaek, 
serta kepada Sdr. Bupati Muko-Muko, yang telah dengan gigih 
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r mewujudkan upaya konkrit dalam pengembangan tanaman jarak pagar 
ini. 

Semoga upaya ini dapat terus dikembangkan di wilayah lain dalam 
rangka ikut memecahkan masalah penyediaan energi nasional serta 
mewujudkan kesejahteraan bagi petani yang kita cintai. 

Sekian dan atas perhatian hadirin dan undangan kami ucapkan terima 
kasih, 

Wabilahitaufik Walhidayah 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

April - Juni 2010 

Muko-Muko, 20 Mei 2010 

Menteri Pertanian Rl, 
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ARAHAN MENTER! PERTANIAN 

KETUA HARlAN DEWAN KETAHANAN PANGAN 

PADA 

SIDANG REGIONAL DEWAN KETAHANAN PANGAN 

TAHUH 2010 

Jakarta, 25 Mei 2010 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Yang kami hormati: 

• Para pejabat Eselon I dan Eselon II dari Kementerian Pertanian 
dan lnstansi terkait 

• Para Anggota Pokja Teknis, Pokja Ahli dan Pokja Khusus Dewan 
Ketahanan Pangan; 

• Para Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Propinsi dan 
Kabupaten/Kota se Indonesia 

• Undangan dan hadirin Yang berbahagia. 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah 
Subahanahu Wataala, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada 
kita semua, seraya memohon agar kita selalu mendapat petunjuk-Nya, 
sehingga senantiasa diberi kemampuan dan kekuatan untuk 
melaksanakan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Saya 
menilai acara ini sangat penting dan strategis khususnya untuk upaya 
kita menghasilkan suatu sinergi pembangunan ketahanan pangan 
nasionol. 
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Undangan dan hadirin yang berbahagia 

Saya ingin menegaskan bahwa pembangunan ketahanan pangan sudah 
menjadi komitmen dari pemerintah khususnya Kabinet Indonesia 
Bersatu II. Dalam RPJMN 2010-2014, pemerintah telah memasukkan 
ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional. Terkait 
dengan hal ini, Bapak Presiden telah menyampaikan arahan dalam 
berbagai kesempatan. Pada bulan Februari lalu, Sebagai tindak lanjut 
rapat kerja Presiden dengan para Menteri dan para Gubernur seluruh 
Indonesia, terah dikeluarkan In pres No.I tahun 2010 tentang Percepatan 
pelaksanaan prioritas pembangunan Nasional, yang memasukkan 
pembangunan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas 
pembangunan, yang dimonitor pelaksanaan dan pencapaiannya secara 
reguler. Selanjutnya, pada Rapat Kerja di Tampak Siring buran April 
yang lalu, Presiden telah menyampaikan 10 direktif program percepatan 
dan peningkatan ekonomi nasional , dimana beberapa direktif 
diantaranya, yaitu penurunan kemiskinan, stabilitas ekonomi yang 
terjaga, dan pencapaian ketahanan pangan dan air, terkait erat dengan 
pembangunan ketahanan dan kemandirian pangan. 

lni menunjukkan bahwa pemerintah menaruh perhatian yang serius 
terkait pembangunan ketahanan pangan. Bahkan, pada hari kemarin, 
Senin 24 Mei 2010, Bapak Presiden secara khusus menyampaikan 
arahan pembangunan ketahanan pangan nasional, Pada arahan beliau 
kemarin, sangat jelas diuraikan saran-saran yang ingin dicapai dalam 
pembangunan ketahanan pangan dan strategi untuk mencapainya. 

Pertama, Bapak Presiden menegaskan bahwa pembangunan 
ketahanan pangan merupakan urusan kita semua, baik pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah serta anggota komponen bangsa yang 
lain; sehingga perlu diupayakan sinergi agar diperoleh hasil yang optimal. 

April- Juni 2010 
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Secara khusus ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran 
yang strategi khususnya karena pemerintah daerah yang langsung 
berhadapan dengan masyarakat, serta memiliki sumberdaya untuk 
mengatasi persoalan ketahanan pangan, Pemerintah pusat akan lebih 
berperan dalam penetapan kebijakan-kebijakan dan program yang dapat 
menciptakan kondisi kondusif dan mendorong pacepatan lmplementasi 
kegiatan-kegiatan di daerah. Oleh sebab itu , saya mengharapkan 
kepada saudara-saudara sekalian selaku pengelola institusi ketahanan 
pangan, agar mengoptimalkan peran pembangunan ketahanan pangan 
di daerahnya, khususnya melatui peran aktif Dewan Ketahanan Pangan, 
Dewan Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota perlu 
mengoptimalkan fungsi-fungsi koordinatif lintas sektoral karena 
pembangunan ketahanan pangan adalah urusan lintas sektoral, bukan 
sekedar urusan utama sektor pertanian semata, misalnya, dalam 
pembangunan ketahanan pangan, ada aspek distribusi yang menjadi 
urusan sektor perhubungan dan sektor perdagangan, Dewan Ketahanan 
Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota harus dapat melakukan koordinasi 
agar setiap sektor dapat berkontribusi optimal untuk pembangunan 
ketahanan pangan. 

Kedua, saya ingin menegaskan bahwa sasaran pembangunan 
ketahanan pangan nasional adalah mencapai kemandirian pangan. 
Dalam hal ini kemandirian pangan antara lain dapat diwujudkan melalui 
swasembada komoditas pangan strategis, penganekaragaman pangan, 
dan pengembangan cadangan pangan daerah dan masyarakat. 

Sebagaimana yang saudara ketahui bahwa komoditas pangan 
merupakan komoditas yang bersifat strategis, berdimensi sosial ekonomi 
dan politik. Ketergantungan penyediaan pangan pada pihak luar akan 
sangat berbahaya terhadap stabilitas poritik bahkan kedaulatan bangsa. 
Oleh sebab itu, pemerintah menempatkan lima komoditas pangan 
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r strategis yaitu beras, jagung, kedele, gula dan daging sapi menjadi 
sasaran pencapaian swasembada. 

Khusus untuk pencapaian sasaran swasembada padi tahun ini, saya 
ingin mendapat perhatian saudara-saudara sebagai Seketaris Dewan 
Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten/kota agar mengambil inisiatif 
dengan memanfaatkan Dewan Ketahanan Pangan dalam upaya 
mengkoordinasikan pengendalian hama wereng batang coklat (WBC) 
yang telah muncul di beberapa daerah dan telah menyebabkan kerugian 
bagi petani. Keberhasilan penerapan lnpres No, 3 Tahun 1986 tentang 
Pengendalian Hama Wereng Satang Coklat perlu dlpertahankan dengan 
peningkatan SDM (petugas dan petani) serta penguatan koordinasi intra 
dan antar lembaga baik pada tingkat pusat, daerah maupun lapangan. 
Kualitas dan kuantitas Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu 
(SLPHT) perlu ditingkatkan dengan didukung dana yang memadai. 
Penguatan hubungan pemerintah pusat dan daerah diperlukan bagi 
terciptanya koordinasi dan keterpaduan penerapan PHT dalam rangka 
mempertahankan ketahanan pangan secara berkelanjutan. 

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan juga berperan 
penting dalam membangun kemandirian pangan. Bersyukurlah kita di 
Indonesia ini yang dikaruniai Allah SWT dengan berbagai sumberdaya 
hayati bahan pangan yang beragam. Namun, ternyata kita masih belum 
memanfaatkannya dengan baik, Pangan kita masih tergantung pada 
beras, Konsumen beras Indonesia masih mencapai 139 kg per kapita, 
merupakan yang terbesar di Asia. Di masa depan, seiring dengan 
pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan beras yang terus meningkat 
akan menjadi beban nasional yang berat, Oleh sebab itu, saya ingin 
mengajak kita semua untuk mendorong percepatan pengurangan 
konsumsi beras per kapita, dan menggantikannya dengan bahan pangan 
lokal serta menambah konsumsi bahan pangan lainnya sepedi sayur/ 
buah, hasil ternak, dan ikan untuk meningkatkan keanekaragaman dan 
keseimbangan asupan gizi masyarakat. Kita mentargetkan, konsumsi 
beras dapat turunkan sebesar 1 ,5% per tahun. Dengen strategi ini saya 
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yakin bahwa kita akan dapat mencapai kemandirian pangan yang 
berkelanjutan. 

Undangan dan hadirin yang berbahagia 

Selanjutnya saya ingin meminta peran pemerintah daerah untuk 
mencapai sasaran kemandirian pangan terse but. Terkait dengan upaya 
swasembada komoditi pangan strategis, saya mengharapkan 
pemerintah daerah dapat berperan dengan: 1. Mengeluarkan regulasi/ 

kebijakan (perda) yang kondusif bagi pengemba ngan usaha pertanian, 
2. Membangun kawasan sentra ternak sa pi potong disinergikan dengan 

rentra Jugung serta industri pengolahannya di pedesaan, 3. Mendorong 
akses petani/peternak kepada sumber modal/kredit 4, Dukungan alokasi 
APBD yang cukup dan pemanfaatannya disinergikan dengan dana 
APBN 5. Penataan lahan pertanian serta mengendalikan alih 

fungsilahan, 6. Mendorong peningkatan citra petani & pertanian sehingga 
diminati generasi penerus. 

Sementara, terkait dengan program percepatan Penganekaragaman 
konsumsi pangan, saya mengharapkan pemerintah daerah dapat 
berkontribusi dengan: 1. Menerbitkan payung hukun guna imprementasi 
P2KP di tingkat daerah sebagai tindak lanjut dari perpress 22 tahun 
2009 tentang percepat an Penganeka rangaman Konsumsi Pangan 
Berbagai Sumberdaya Lokal dalam bentuk Penerbitan pergub/perpup/ 
perwakot 2. Meningkatkan lntensitas sosialisasi dan promosi untuk 
produk pangan lokal, antara lain melalui promosi penyajian konsumsi 
berbahan pangan lokal non beras-non terigu pada setiap acara rapat, 
pertemuan, dll; mendorong FKK dan Kelompok wanita untuk 
memanfaatkan produk pangan lokal dan optimalisasi pemanfaatan 
pekarangan; dan promosi pangan lokal dan konsumsi pangan be rag am, 
bergizi seimbang dan aman melalui lembaga sekolah/pendidikan dan 
kelembagaan masyarakat. 3. Pengembangan pangan lokal melarui 
fasilitas pengembangan industri penepungan berbahan baku lokal, dan 
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industri pengoleh pangan/jajanan lokal; pembinaan keamanan pangan 
kepada UKM dan masyarakat; dan fasilitasi perbaikan penampilan dan 
estetik pangan lokal untuk peningkatan citra sehingga lebih bersaing. 

Terkait dengan pergembangan cadangan pangan pemerintah daerah 
dan masyarakat, saya mendukung sepenuhnya arahan yang telah 
disampaikan oleh Menteri Dalarn Negeri pada Konferensi Dewan 
Ketahanan pangan kemarin. 

Undangan dan hadirin yang berbahagia 

Dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan bahwa sebagai pengelola 
sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, Saudara-saudara memiliki 
tanggung jawab yang besar untuk bisa mewujudkan sasaran ketahanan 
pangan dengan melakukan mobilisasi dan koordinasi sumberdaya yang 
kita miliki di setiap daerah. Melalui forum Sidang Regional Dewan 
Ketahanan Pangan ini saya berharap dapat dirumuskan langkah aksi 
sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden terkait pembangunan 
ketahanan pangan yang dapat diterapkan oleh setiap daerah. 

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillah saya buka Sidang Regional 
Dewan Ketahanan Pangan th 2010, semoga karya yang kita laksanakan 
ini mendapat ridho dari Allah SWT dan membawa manfaat optimal bagi 
kesejahtraan bangsa. 

Terima kasih. 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

April - Juni 2010 

Menteri Pertanian/Ketua Harian 
Dewan Ketahanan Pangan, 
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SAMBUTAN 

MENTERI PERTANIAN 

DALAMACARA 

PERINGATAN HARI SUSU NUSANTARA 

01 LAPANGAN SESKOAU LEMBANG 

KABUPATEN BANDUNG BARAT, JAWA BARAT 

Tanggal31 Mei 2010 

Yang Saya hormati, 

• Saudara Ketua Komisi IV dan Ketua Komisi X DPR-RI 
• Saudara Menteri Pendidika,n Nasional 
• Saudara Menteri Perdagangan 
• Saudara Menteri Perindustrian 
• Saudara Menteri Kesehatan 
• Saudara Menteri Koperasi dan UKM 
• Saudara Menteri Kominfo 
• Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
• Saudara Menteri Pemuda dan Olah Raga 
• Saudara Menteri BUMN 
• Saudara Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal 
• Saudara Gubernur Propinsi Jawa Barat 
• Saudara Bupati Bandung Barat 
• Saudara Ketua Dewan Persusuan Nasional 
• Saudara Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia 
• Anak-anakku para pelajar 
• Para Peternak Sa pi Perah dan Pelaku lndustri Persusuan 
• Para Alim Ulama, Tokoh Masyarakat, Undangan dan hadirin sekalian 
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Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Esa, karena atas berkat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul 
bersama disini dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga Allah S\lfT 
senantiasa membimbing dan memberi kekuatan kepada kita, untuk terus 
berbakti dan berkarya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, dalam hal ini khususnya bagi para petani, peternak dan 
seluruh pelaku agribisnis persusuan di seluruh Indonesia. 

Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya pada hari ini dapat hadir di 
tengah-tengah para peternak sapi perah, petani, para pelajar para 
pembina pertanian, tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta aparat 
pemerintah daerah dan para undangan sekalian dalam rangka 
Peringatan Hari Susu Nusantara tahun 2010 di kota Lembang, 
Kabupaten Bandung Barat yang sejuk ini. 

Saudara para Menteri, Gubernur dan Hadirin Sekalian, 

Acara Peringatan Hari Susu Nusantara (HSN) ini saya nilai mempunyai 
arti yang strategis dalam upaya mendorong peningkatan pembangunan 
agroindustri persusuan, khususnya pada upaya peningkatan konsumsi 
masyarakat terhadap susu segar sekaligus dalam rangka mendorong 
peningkatan produksi susu di dalam negeri. 

Sebagaimana tadi dilaporkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat kita 
terhadap susu masih cukup rendah dan produksi susu nasional kita 
juga masih jauh untuk dapat memenuhi, kebutuhan industri susu di 
dalam negeri. Oleh karena itu, saya menggaris bawahi bahwa konsumsi 
masyarakat kita terhadap susu perlu ditingkatkan secara nyata. Kondisi 
ini memerlukan kepedulian kita semua. Oleh karena itu maka upaya 
peningkatan konsumsi susu perlu dilaksanakan secara sinergi oleh 
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berbagai pemangku kepentingan disertai dengan upaya peningkatan 
produksi susu yang lebih intens lagi. 

Gerakan Nasional Minum Susu Segar yang nanti akan dicanangkan 
dan juga semboyan Hanya Susu Segar Untukku seperti terlihat pada 
berbagai media, saya fikir merupakan suatu hal yang positif dalam 
rangka meningkatkan konsumsi susu. Karena yang didorong adalah 
peningkatan konsumsi dan produksi susu segar, maka yang akan 
menerima dampak langsung adalah para peternak sa pi perah di tanah 
air. Potensi sumber susu segar sangat banyak, selain berasal dari sa pi 
perah juga dapat berasal dari kambing/domba perah, kerbau dan kuda. 

Oleh karena itu, saya berpesan kepada jajaran sektor pertanian bahwa 
peningkatan produksi susu segar/ khususnya susu sa pi, di dalam negeri 
harus benar-benar kita programkan dengan lebih baik lagi. 

Saudara para Menteri, Gubernur dan Hadirin Sekalian 

Kebijakan pengembangan peternakan sapi perah di pulau Jawa perlu 
lebih difokuskan pada perbaikan manajemen dan kualitas susu, agar 
industri pengolahan susu dapat menyerap hasil susu peternakan rakyat 
lebih banyak. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan 
pendapatan peternak. Sedangkan pengembangan sapi perah di luar 
pulau Jawa sementara diarahkan pada peningkatan populasi berbasis 
pakan lokal dan integrasi dengan usaha lainnya, serta peningkatan 
konsumsi dan pengembangan pemasaran di wilayah yang 
bersangkutan. 

Dalam kerangka pengembangan persusuan nasional, beberapa wilayah 
khususnya di Pulau Jawa memiliki peran yang besar dalam memberikan 
kontribusi produksi susu nasional. Dukungan pemerintah dalam 
pengembangan industri susu yang terintegrasi dan berbasis pada 
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pengembangan kelompok atau gabungan kelompok peternak perlu terus 
diupayakan khususnya dalam rangka meningkatkan pendapatan 
peternak sa pi perah dan berorientasi pasar. 

Pembinaan pengembangan agribisnis sapi perah dengan pendekatan 
penguatan kelompok dan penumbuhan kluster industri pengolahan susu 
nampaknya. merupakan salah satu alternatif yang harus kita lakukan. 
Di lapangan telah terbukti banyak kelompok peternak yang berhasil. 
Namun, tampaknya juga masih ban yak kendala yang harus diatasi dan 
banyak masalah yang harus dipecahkan. 

Melalui pendekatan kelompok yang dapat dikembangkan sebagai suatu 
unit usaha yang profesional, beberapa manfaat, dapat diperoleh, seperti: 
efisiensi faktor produksi, manajemen dan biaya pemasaran, akses pasar 
serta akses sumber permodalan dll , posisi tawar yang lebih baik 
sehingga mendapatkan harga jual yang memadai, dan pembinaan/ 
penyuluhan dapat dilakukan secara lebih efisien. 

Saudara para Menteri, Gubernur dan Hadirin Sekalian, 

Sebagaimana tadi dilaporkan, dalam rangka mengembangkan usaha 
industri pengolahan susu skala kecil, pemerintah , telah merintis 
pembangunan Unit Pengolahan Susu Pasteurisasi yang dikelola oleh 
Gabungan Kelompok peternak (Gapoknak) dan Koperasi Persusuan 
yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota. Dengan berkembangnya 
industri pengolahan susu di sentra-sentra produksi susu yang diikuti 
dengan kampanye dan gerakan minum susu bagi anak sekolah dan 
masyarakat seperti yang telah dilakukan oleh beberapa Pemerintah 
Daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi dan 
sekaligus meningkatnya produksi susu oleh para peternak sa pi perah. 
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Saya mengajak semua instansi Pemerintah terkait seperti Kementerian 
Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan 
Nasional, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olah 
Raga, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan lnformatika, 
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal serta berbagai pihak 
terkait lainnya untuk lebih bersinergi dan terarah dalam rangka 
peningkatan konsumsi dan produksi susu segar di dalam negeri. 

Peringatan Hari Susu Nusantara (HSN) hari ini dan Pencanangan 
Gerakan Nasional Minum Susu Segar, diharapkan dapat dijadikan 
titik tolak penyatuan gerak dari berbagai program dan berbagai pihak 
terkait untuk lebih mengintensifkan upaya-upaya peningkatan produksi 
dan konsumsi susu segar pada masyarakat. 

Saudara-saudara, hadirin yang berbahagia 

Kita menyadari bahwa keberhasilan dalam pembangunan agribisnis sa pi 
perah memerlukan adanya peningkatan intensitas komunikasi antara 
pemerintah, peternak, koperasi, industri dan pelaku bisnis, pakar, 
peneliti , asosiasi dan akademisi , serta pihak-pihak lain terkait. 
Komunikasi yang intensif diperlukan guna menghasilkan kebijakan yang 
kondusif dalam upaya mend orang konsumsi dan produksi susu segar 
di dalam negeri serta mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. 

Bertitik tolak dari rangkaian acara peringatan Hari Susu Nusantara yang 
tadi telah dilaporkan saya harapkan semua pihak dapat lebih 
meningkatkan komunikasi dan kolaborasi yang lebih intensif dalam 
upaya pengembangan agribisnis persusuan di tanah air tercinta ini. 
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Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam 
mendukung acara ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar
besarnya. 

Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan melimpahkan rahmat dan 
hidayahNya kepada kita semua. 

Terima Kasih, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh. 

April- Juni 2010 
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BRIEF REPORT 

by 
THE MINISTER OF AGRICULTURE 

FOR THE OFFICIATING 

Of The International Oil Palm Conference (IOPC) 2010 

Jogyakarta, 1-3 June 2010 

Good Morning Ladies and Gentlemen. 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

• His Excellency Vice President of the Republic of Indonesia, 
Professor Dr. Boediono, 

• The Honorable Governor of Jogyakarta, 
• Minister of Trade 
• Minister of National Education, 
• Minister of Forestry 
• The Chairman of Investment Coordinating Board of the Republic 

of Indonesia 
• Distinguished guests and delegates. 

First of all let us pray to Allah Subhanahuwata'ala for His blessings to 
enable us to attend the International Oil Palm Conference (IOPC) 2010 
in Jogyakarta today. 

On behalf of the Steering and Organizing Committee of the International 
Oil Palm Conference (IOPC) 2010, I would like to convey our most 
gratitude and highest appreciation to His Excellency Vice President of 
the Republic of Indonesia, Bapak Professor Dr. Boediono for his present 
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today to officiate the conference. This clearly shows the strong 
commitment of the Government of Indonesia to develop oil palm industry 
in Indonesia and at the same time to give support to the industry at the 
international level. 

I also take this opportunity to welcome all participants, colleagues, 
delegates and distinguished speakers from all over the world . Selamat 
datang, Welcome to Jogyakarta. 

Oil palm industry has grown tremendously during the last decade, 
especially in Indonesia and Malaysia. The industry has made significant 
contributions to local and regional development by various ways including 
poverty alleviation through generating income and providing jobs to local 
people surrounding the plantations. At the same time, the industry is 
faced with growing challenges to improve productivity and efficiency, 
and the rising social and environmental concerns. These issues are 
complicated and demand a lot of efforts including R&D. 

As a quadrennial event, IOPC 2010 becomes one of the most important 
international conferences to update the advances in oil palm R&D as 
well as to discuss current issues faced by the industry. The current status 
of R&D on various aspects, most recent technological processing, and 
the latest result of best management practices, and environmental 
responsibility of oil palm industry will be discussed in this conference. 

His Excellency Vice President of the Republic of Indonesia, 

Ladies and Gentlemen. 

The theme of the conference, "Transforming Oil Palm Industry", is in 
line with the current global issue on 
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agriculture development, including in oil palm agribusiness. The 
stakeholders of this industry are searching for breakthroughs and new 
approaches to address the issues and challenges. I have no doubt that 
it is only through empowering R&D, such needs can be satisfied. 

I am pleased to report that IOPC 2010 is attended by about one thousand 
participants coming from 23 different countries including Malaysia, 
Singapore, India, Thailand, China, Australia, Africa Europe, South 
America, USA and Indonesia. More than 140 papers and posters in the 
field of agronomy, palm oil technology, social economic and environment 
will be discussed. The oral presentations consist of plenary lectures 
which discuss several current issues related to policy, agri-business, 
socio-economic, biotechnology, environment, and down-stream 
industries of oil palm. In addition, technical papers are presented in three 
concurrent seminars. 

Beside of the oral and poster presentations, we also organize Exhibition 
to display the latest technologies, 

products and services to support oil palm industry. A total of 129 booths 
of 59 companies from domestic and overseas are participating in the 
exhibition. In addition there are 7 booths displaying the culture of Jogja. 

There are also three satellite meetings to discuss special interest, i.e. 
Indonesian R&D Forum, Sustainable Palm Oil Forum, and Oil Palm 
Business Matching Meeting. Furthermore, in conjunction to IOPC 2010 
two other international seminars are also held in Jogyakarta. They are 
International Society of Oil Palm Breeders' seminar and the Second 
International Seminar on Ganoderma. This seminar on Ganoderma is 
organized in collaboration of Indonesian Oil Palm Research Institute 
(IOPRI) and Malaysian Oil Palm Board (MPOB). 
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Beside of scientific and business meetings, IOPC 2010 also presents 
the results of photo competition by displaying 162 frames of photo in the 
exhibition hall. This competition is to celebrate the 162 years of oil palm 
in Indonesia. For social activities and promoting network, we organize 
golf tournament at Merapi Golf Course and prepare Gala Dinner with 
the spectacular yet traditional Ramayana Dance with Prambanan Temple 
in horizon. 

We hope that the so many activities in IOPC 2010 would satisfy the 
interest of the participants in respect to their needs to further develop 
their business as well as to promote networking and at the same time 
can enjoy their stay in Yogyakarta. 

His Excellency Vice President of the Republic of Indonesia, 

Ladies and Gentlemen. 

I wish to take this opportunity to extend our appreciation for the support 
from the sponsors. They are Bakrie 

Sumatra Plantations, SMART Agribusiness and Food, PT. Perkebunan 
Nusantara Ill (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV (Persero), PT. 
Astra Agro Lestari, PT. Sampoerna Agro, PT. Bank Mandiri (Persero), 
and PT. Galatta Lestarindo. 

Last but not least, on behalf of Organizing Committee, I would like to 
apologize for any shortcoming you may find or experience during this 
conference. Kindly note that this is the first international event on oil 
palm held in Jogyakarta. The Organizing Committee is keen to hear 
from you about any inconvenience so that we could improve our service 
in the next event. 

,_,,A, 
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I finally would like to invite His Excellency Vice President of the Republic 
of Indonesia, Bapak Professor 

Dr. Boediono, to deliver his remarks to officiate this conference. 

Suswono 

Minister of Agriculture 

0 98 
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PIDATO PENGANTAR MENTERI PERTANIAN 
PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISIIV DPR-RI 

Tanggal 7 Juni 2010 

Saudara Ketua dan Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, yang terhormat, 

Anggota Komisi IV DPR-RI, yang terhormat, 

Hadirin sekalian yang saya hormati, 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah 
Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, 
sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Kerja ini dalam 
keadaan sehat. 

Saya beserta segenap jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara 
Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR-RI, atas 
undangan rapat kerja pada hari ini khususnya membahas Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) tahun 2011 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
sebagai bagian dari proses penyusunan RAPBN 2011 . 

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV serta hadirin 
-yang saya muliakan 

Sebelum menyampaikan Rencana Kerja Kementerian Pertanian dan 
draft RKA-KL 2011, perkenankan terlebih dahulu kami menyampaikan 
kembali permasalahan fundamental, target dan strategi pembangunan 
pertanian lima tahun ke depan yang termuat dalam Dokumen Rencana 
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Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014. Sebagaimana yang pernah 
kami sampaikan, masalah fundamental pembangunan pertanian antara 
lain: ( 1) meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, 
(2) infrastruktur lahan dan air yang rusak dan tidak terawat, (3) status 
dan luas kepemilikan lahan relatif sempit dimana 9,55 juta Kepala 
Keluarga menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar, (4) sistem perbenihan 
dan perbibitan nasional belum optimal, (5) keterbatasan akses petani 
terhadap permodalan dan tingginya suku bunga usahatani, (6) lemahnya 
kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh, (7) masih rawannya 
ketahanan pangan dan ketahanan energi, (8) belum berjalannya 
diversifikasi pangan dengan baik, (9) rendahnya Nilai Tukar petani (NTP}, 
(10) belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan 
pertanian, serta (11) kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi 
pertanian. 

Oleh karena itu, tantangan pembangunan pertanian pada lima tahun ke 
de pan yang harus kita hadapi bersama adalah: (1) peningkatan 
produktivitas dan nilai tambah produk pertanian di beberapa sentra 
produksi dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan; 
(2) penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk 
memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; (3) perbaikan dan 
pembangunan infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan 
perbibitan; (4) kemudahan akses pembiayaan pertanian dengan suku 
bunga rendah bagi petani-peternak kecil ; (5) pencapaian Millenium 
Develapment Goals (MDG's) yang mencakup angka kemiskinan, 
pengangguran dan rawan pangan; (6) penciptaan pricing policies yang 
proporsional untuk produk-produk pertanian khusus; (7) persaingan 
global serta pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global; (8) 
perbaikan citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi 
penerus; (9) kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh di 
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perdesaan; (1 0) sistem penyuluhan pertanian yang efektif; (11) 
pemenuhan kebutuhan pangan, disamping pengembangan komoditas 
unggulan hortikultura dan peternakan serta peningkatan ekspor 
perkebunan. 

Strategi besar untuk memecahkan masalah fundamental dan 
menghadapi tantangan pembangunan pertanian tersebut adalah melalui 
tujuh strategi yang kami sebut "Tujuh Gema Revitalisasi" yaitu: 
(1 )revitatisasi lahan, (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan, (3) 
revitalisasi infrastruktur dan sarana, (4) revitalisasi sumberdaya manusia, 
(5) revitalisasi pembiayaan petani, (6) revitalisasi kelembagaan 
petani,serta (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir. 

Selama tahun 2010-2014 kami telah menetapkan empat target utama 
yang kami namakan "Empat Sukses" , yaitu: (1) pencapaian 
swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) peningkatan 
diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan 
ekspor produk pertanian serta (4) Peningkatan kesejahteraan petani. 

Saudara Ketua, Waki/ Ketua dan Anggota Komisi IV serta hadirin 
yang saya muliakan 

Dalam konteks tersebut di atas, kami telah menyusun rencana kerja 
dan anggaran tahun 2011 . Dalam tataran makro, sasaran yang ingin 
dicapai pada tahun 2011 adalah: (1) Produk Domestik Bruto (PDB) 
tumbuh 3,61 %; (2) Tenaga kerja pertanian tersedia sebesar 44,1 juta 
orang; (3) indeks NTP ditargetkan berkisar antara 105-11 0; (4) neraca 
perdagangan surplus US$ 29,9 miliar, dan (5) target Pola Pangan 
Harapan (PPH) sebesar 88,1 . PPH ini mencerminkan tingkat diversifikasi 
konsumsi pangan masyarakat. 

.,. ,, 
•' ,;>",-.. 

'.< 
April- Juni 2010 101 . 

ii'~.,. t 

" 



. "i 
Pidato Mentan · ,_ " 

.. 

Sementara itu, sasaran produksi komoditas utama yang ingin dicapai 
pad a tahun 2411 adalah: (1) swasembada berkelanjutan untuk beras 
dengan produksi sebesar 68,8 juta ton dan untuk jagung 22,0 juta ton; 
(2) peningkatan produksi untuk kedelai , gula dan daging sapi masing
masing sebesar kedelai 1 ,56 juta ton; gula 3,87 juta ton; dan daging 
sapi 439 ribu ton. Sedangkan sasaran produksi untuk 39 komoditas 
unggulan nasional , kami saj ikan di dalam buku yang telah dibagikan 
kepada Anggota Dewan Yang Terhormat. 

Mengacu Surat Edaran Bersama (SEB) Kepala Bappenas dan Menteri 
Keuangan Nom or 018/M.PPN/04/201 0, SE-120/MK/201 0, tanggal6 April 
2010 tentang Pagu lndikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) Tahun 2011, diantaranya dicantumkan bahwa 
Kementerian Pertanian memperoleh pagu Rp 14,04 triliun yang berarti 
naik 74,84% dibandingkan tahun 2010. Anggaran terse but kami 
rencanakan untuk melaksanakan kegiatan prioritas, yaitu difokuskan 
pada upaya untuk mengatasi masalah fundamental , menjawab tantangan 
yang dihadapi pada tahun mendatang, serta untuk melaksanakan 
kegiatan lanjutan. Dengan cara demikian dan dengan koordinasi yang 
intensif pusat-daerah, serta upaya bahu membahu dari pemangku 
kepentingan, diharapkan sasaran indikator makro dan sasaran produksi 
pertanian 2011 dapat kita wujudkan. 

Alokasi anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2011 
dikonsentrasikan pada kegiatan untuk membangun prasarana publik 
(public goods), pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan, 
antara lain: perbaikan infrastruktur lahan dan irigasi, pembangunan 
embung, penyelamatan sapi betina produktif, Pengembangan Usaha 
Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis 
(LKMA) sebanyak 10.000 Gapoktan/desa, Lembaga Mandiri yang 
.. '"~•·· ·~~:.:.:;a:..:..r di Masyarakat (LM3) sebanyak 1.290 LM3, Sarjana/ 
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Penggerak Membangun Desa (S/PMD) sebanyak 849 PMD, bantuan 
benih untuk Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTI) 
sebanyak: 2,2 juta hektar padi, 250 ribu hektar padi hibrida, 175 ribu 
hektar jagung hibrida, dan 300 ribu hektar kedelai, pemberdayaan 
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sebanyak 900 
Gapoktan, Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), 
pengamat hama dan kesehatan hewan, serta kegiatan pemberian insentif 
bagi petugas lapangan seperti bantuan operasional bagi 27.393 penyuluh 
PNS dan tunjangan 19.149 Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu 
Penyuluh (THL-TB), pengawas benih sebanyak 688 orang & petugas 
lnseminator, mantri tani 3.200 orang dan mantri statistik 3.200 orang, 
tenaga medik dan paramedik sebanyak 410 orang, serta petugas 
Pengendali OPT 2.896 PNS dan 1.144 tenaga harian lepas. 

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV serta hadirin 
yang saya muliakan, 

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Kementerian Pertanian 
merupakan salah satu dari enam Kementerian terpilih untuk 
melaksanakan Pilot Project Reformasi Perencanaan dan Penganggaran 
2011, sehingga struktur program dan kegiatan mengacu pada konsep 
reformasi tersebut. 

Mengacu pada Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang dimulai 
tahun 2011, masing-masing Eselon I memiliki satu program tersendiri, 
sehingga di lingkungan Kementerian Pertanian terdapat 12 program dan 
tidak boleh ada duplikasi program antar Eselon I Masing-masing Eselon 
I mempunyai indicator capaian berupa outcome, dan setiap Eselon I, 
program dirinci menjadi kegiatan-kegiatan yang mencerminkan tupoksi 
Eselon II masing-masing dengan indicator capaian berupa output 
kegiatan. 
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Di samping anggaran yang ada di Kementerian Pertanian bersumber 
dari Bidang Anggaran 18, masih terdapat anggaran dari pas belanja 
subsidi atau Public Service Obligation (PSO) bersumber dari Pas Be ban 
Anggaran Subsidi dan Belanja lainnya di Kementerian Keuangan. 
Besaran anggaran PSO berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri 
Keuangan dan Kepala Bappenas tersebut di atas, adalah sebesar Rp 
19,42 triliun, terdiri atas: (1) subsidi pupuk sebesar Rp 16,56 triliun; (2) 
subsidi benih sebesar Rp 1 ,86 triliun ; (3) subsidi Kredit Program 
Ketahanan pangan dan Energi (KKP-E) sebesar Rp 429,7 miliar, (4) 
Risk Sharing KKP-E sebesar Rp 147,7 miliar; (5) Subsidi Kredit 
Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) 
sebesar Rp 138,5 miliar; dan (6) Subsidi Kredit Usaha perbibitan Sapi 
(KUPS) sebesar Rp 288 miliar. 

Selain itu Pembangunan Pertanian didukung pula oleh anggaran dalam 
bentuk Dana Alokasi Khusus (OAK) Bidang Pertanian yang menjadi 
APBD Kabupaten/ Kota, namun dalam penyusunan DIPA-APBD tersebut 
mengacu pada Petunjuk Teknis dari Kementerian Pertanian. Pengaturan 
alokasi OAK ini dilakukan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan, 
Kementerian Keuangan bersama Badan Anggaran DPR-RI. Sampai saat 
ini kami belum mengetahui besarnya pagu indikatif OAK tahun 2011 
karena masih dalam proses penyusunan. Sebagai gambaran pada tahun 
2010, OAK Bidang Perianian adalah Rp 1,54 triliun untuk 354 kabupaten. 
Kami merencanakan dana OAK Bidang Pertanian 2011 untuk membiayai 
kegiatan: ( 1) penyediaan prasarana pengelolaan Ia han dan air (tanaman 
pangan, hortikultura, dan perkebunan, peternakan); (2) pembangunan/ 
rehabilitasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) tingkat kecamatan; (3) 
pembangunan lumbung pangan maupun gudang cadangan pangan; (4) 
infrastruktur perbenihan/pembibitan tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan , dan perbibitan peternakan, serta (5) pembangunan 
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prasarana Pas Kesehatan Hewan (Paskeswan) lnseminasi Buatan (I B), 
dan (6) Unit Pengalahan Pupuk Organik (UPPO). 

Mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian 
tahun 2011 yang menjelaskan kelampak besar kegiatan pembangunan 
pertanian per Eselan-1, secara terperinci termuat dalam buku yang telah 
kami bagikan. 

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV yang saya 
hormati 

Demikian yang dapat kami sampaikan, dan apabila masih diperlukan 
penjelasan lebih rinci , saya mahan agar Eselan I yang bersangkutan 
dapat diberi kesempatan untuk menjelaskannya. 

Atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggata Kamisi IV DPR-RI, saya 
mengucapkan terima kasih. 

Billahitaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh. 

Menteri Pertanian Rl , 

SUSWONO 
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SAMBUTAN 

MENTERI PERTANIAN Rl 

Pad a Acara 

PENCANANGAN UJI COBA SUBSIDI PUPUK 

LANGSUNG KE PETANI 

Karawang, 8 Juni 2010 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Yang Saya Hormati, 

• Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR-RI 
• Saudara Wakil Menteri Pertanian 
• Saudara Bupati Karawang 
• Para Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi Jawa Barat 

dan Kabupaten Karawang 
• Para Pejabat Eselon I dan lllingkup Kementerian Pertanian 
• Para Petani, Produsen dan Distributor Pupuk 
• Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia 

pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke khadirat Allah 
Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan rakhmat dan karunia-Nya, 
sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat, khususnya nikmat 
sehat guna bersilaturahim pada acara "Pencanangan Uji Coba Subsidi 
Pupuk Langsung ke Petani". 

Acara ini saya anggap sangat penting dalam rangka membangun 
komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tentang perlunya 
penyempurnaan kebijakan pembangunan pertanian, khususnya tentang 

April- Juni 2010 



Pidato Mentan 

kebijakan subsidi pupuk. Penyempurnaan kebijakan dilakukan dalam 
rangka mewujudkan sosok sektor pertanian yang kita cita-citakan 
bersama. 

Hadirin yang saya hormati, 

Sebagaimana kita ketahui, pupuk merupakan salah satu faktor produksi 
penting yang menentukan produktivitas pertanian. Dengan peningkatan 
produktivitas yang makin tinggi, produksi pertanian dapat tumbuh lebih 
cepat lagi untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor. Oleh 
karena itu, untuk mendorong penggunaan pupuk yang rasional , 
pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan 
subsidi pupuk. 

Dengan perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan, kebijakan 
subsidi pupuk saat ini telah menunjukkan kinerja dan dampak yang 
semakin baik. Namun demikian, beberapa masalah dalam pelaksanaan 
kebijakan tersebut masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Salah 
satu masalah tersebut adalah adanya dualisme harga pupuk antara 
pasar pupuk bersubsidi dengan pasar tanpa subsidi, dengan berbagai 
dampaknya. Selain itu, kebijakan subsidi secara umum lebih diarahkan 
pada skim subsidi langsung kepada kelompok sasaran. Hal ini sudah 
kita lakukan cukup lama dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BL T} 
dan pemberian Raskin bagi penduduk miskin. Saat ini sedang dalam 
proses perumusan pula tentang subsidi langsung untuk listrik dan BBM 
kepada konsumen dan subsidi pupuk langsung kepada petani. 

Beberapa keuntungan dari penerapan subsidi pupuk langsung ke petani 
adalah: Pertama, terhapusnya disparitas harga pupuk di semua Lini , 
karena semua transaksi jual-beli pupuk menggunakan harga non
subsidi; Kedua, petani dapat menerima dana subsidi pupuk secara 
langsung Ketiga, menumbuh-kembangkan kelembagaan petani, 
terutama Kelompok Tani dan Gapoktan. 
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Sebelum dilaksanakan subsidi pupuk langsung kepada petani secara 
nasional, perlu dilakukan Uji Coba mekanisme penerapan subsidi 
tersebut secara konkrit di lapangan. Kegiatan Uji Coba tersebut termasuk 
dalam salah satu komponen In pres Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Program-Program Strategis. Melalui kegiatan uji coba ini 
diharapkan dapat dikaji efektifitas, permasalahan dan manfaat subsidi 
pupuk yang disalurkan secara langsung kepada petani. Hasil uji coba 
terse but akan menjadi dasar perumusan mekanisme subsidi pupuk pada 
tahun-tahun mendatang. 

Hadirin yang berbahagia, 

Dalam pelaksanaan Uji Coba tersebut, saya ingin tekankan beberapa 
hal sebagai berikut. Pertama, untuk penerapan skim subsidi langsung 
secara efektif dan tepat sasaran kita memerlukan data petani dan 
Kelompok Tani dengan lebih akurat. Oleh karena itu , saya 
mengharapkan bantuan Saudara Bupati untuk mengkoordinasikan 
penyempurnaan data terse but. Kedua, untuk menyalurkan dana subsidi 
dengan baik kita memerlukan sosok kelembagaan petani (Kelompok 
Tani/Gapoktan) yang kuat. Dalam proses penguatan kelembagaan 
terse but, selain jajaran Pemerintah Kabupaten, diharapkan pula peran 
berbagai organisasi petani seperti KTNA, HKTI, dan lainnya. Ketiga, 
untuk kelancaran pelaksanaan Uji Coba diperlukan pendampingan dan 
pengawasan oleh berbagai komponen, baik lembaga pemerintah, 
perguruan tinggi, maupun LSM. 

Hadirin yang saya hormati, 

Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan 
terima kasih kepada Saudara Bupati Karawang beserta seluruh 
jajarannya dan berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam 
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penyelenggaraan acara ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih saya 
sampaikan pula kepada para petani dan berbagai 

pihak yang pada saatnya nanti akan terl ibat dalam kegiatan uji coba ini. 

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan 
mengucapkan Bismillahirahmanirohim, kegiatan "Uji Goba Subsidi 
Pupuk Langsung Ke Petani" secara resmi saya nyatakan dimulai. 
Semoga Allah SWT meridhoi dan senantiasa memberikan kemudahan 
bagi kita untuk 

dapat berbuat yang terbaik dalam pembangunan pertanian di tanah air. 

Wabillahitaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh 

Menteri Pertanian Rl , 

SUSWONO 
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PIDATO PENGANTAR MENTERI PERTANIAN 

PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISIIV DPR-RI 

Tanggal17 Juni 2010 

Saudara Ketua dan Waki/ Ketua Komisi IV DPR-RI, yang terhormat, 

Anggota Komisi IV DPR-RI yang terhormat, 

Hadirin seka/ian yang saya hormati, 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah 
Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, 
sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Kerja ini dalam 
keadaan sehat wal'afiat. 

aya beserta segenap jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara 
Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR-RI , atas 
undangan rapat kerja pada hari ini untuk membahas tiga topik utama: 
(1) Hasil Pemeriksaan BPK Semester II T.A 2009; (2) Realisasi 
Penyerapan Anggaran dan Kegiatan Monitoring Evaluasi dari APBN 
Tahun 2009 serta lndikator Keberhasilannya; dan (3) Menjawab 
Pertanyaan Tertulis Komisi IV DPR-RI. 

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV serta hadirin 
yang saya muliakan 

Berkaitan dengan tindak lanjut Hasil Pemeriksanaan Semester II BPK 
tahun 2009 kami mendasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 
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BPK, masing-masing LHP No. 42/2009, tanggal 6 Oktober 2009 
sebanyak enam temuan; LHP No. 17/2010, tanggal20 Januara 2010 
sebanyak tiga temuan; dan LHP No. 32/2010, tanggal 19 Maret 2010 
sebanyak sembilan temuan. 

Temuan pada LHP No. 42/2009 tersebut dengan pemeriksaan kegiatan 
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian yang 
merekomendasikan agar lnspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 
menyempurnakan berbagai pedoman pemeriksaan sesuai dengan 
standard audit, kami telah menindaklanjutinya pada bulan Januari 2010. 
Beberapa keluaran sebagai tindak lanjut rekornendasi BPK tersebut 
adalah: (1) Pedoman Audit Kinerja, (2) Pedoman Penyusunan Laporan 
Hasil Audit, (3) Pedoman Manajemen LHP, (4) Kode Etik Dan Standard 
Audit, serta (5) Pedoman Penyusunan Kertas Kerja Audit Dalam 
Pedoman Audit Kinerja. 

Temuan pad a LHP No. 17/2010, dapat kami jelaskan sebagai berikut. 
Inti temuan adalah bahwa kegiatan perencanaan dan pengembangan 
Unit Pengembangan Hasil (UPH) Coco Biodiesel pada Satker Tugas 
Pembantuan Provinsi Riau yang kurang cermat, penyusunan Feasibility 
Study (FS) dilakukan bersamaan dengan tahun pelaksanaan 
pengembangan UPH Coco Biodiesel, sehingga kajian mengenai 
kelayakan usaha pengembangan kurang cermat, serta penataan lokasi 
UPH kurang cermat. Untuk itu, Kementerian Pertanian bersama-sama 
dengan Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah melakukan evaluasi 
terhadap UPH Coco Biodiesel dan pemanfaatannya. Selanjutnya 
temuan-temuan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban keuangan 
negara pada Satker Dinas Perkebunan, Provinsi Riau telah ditindaklanjuti 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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Temuan pada LHP No. 32/2010 yang menyangkut rekomendasi BPK 
untuk menyempurnakan Pedoman Pengelolaan Dana Bansos Perluasan 
sawah, kami telah menginstruksikan Direktur Jenderal PLA melalui surat 
tertanggal 14 Mei 2010 untuk melakukan konsultasi dan koordinasi 
dengan jajaran Kementerian Keuangan sehingga pedoman yang baru 
nantinya akan memperhatikan rekomendasi dimaksud. Selanjutnya 
temuan terkait dengan prosedur dan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan 
perluasan sawah di berbagai kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur 
dan Kalimantan Selatan, kami telah melaksanakan rekomendasi BPK 
di maksud melalui beberapa surat kami kepada para Bupati dan 
Gubernur terkait sebagaimana tertulis dalam Bahan Raker yang telah 
dibagikan Kepada Anggota Dewan yang terhormat. 

Berkaitan dengan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan 
Kementerian Pertanian, kami sampaikan bahwa pada tahun anggaran 
2005-2007 laporan keuangan Kementerian Pertanian berturut-turut 
mendapat opini "Disclaimer Kemudian pada tahun 2008 dan 2009 
meningkat menjad i Wajar Dengan Pengecualian (WOP). Dalam 
kesempatan ini, dapat kami laporkan bahwa Laporan Keuangan 
Kementerian Pertanian tahun 2009 telah diupayakan untuk ditingkatkan 
opininya menjadi Wajar Tanpa Pengencualian (WTP). Dalam 
perkembangannya kami mend a pat informasi bahwa laporan keuangan 
Kementerian Pertanian telah 

berhasil diperbaiki namun masih terdapat satu sisa persoalan yang 
memang cukup berat mengingat Kementerian Pertanian merupakan satu 
diantara organisasi pemerintah tertua sehingga mewariskan asset. fisik 
yang belum dilengkapi administrasi dan beberapa diantaranya diokupasi 
masyarakat. 
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Guna menyempurnakan pelaporan, Kementerian Pertanian telah 
melakukan integrasi software antara Sistem Akuntasi lnstansi (SAl) 
dengan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev) , sehingga tugas 
operator laporan menjadi lebih ringan, dapat dilakukan secara efektif 
dan efisien, data pelaporan lebih lengkap, dan dapat memperbaiki 
informasi Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selanjutnya berkaitan 
dengan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan telah diterbitkan 
Permentan Nomor:31 Tahun 2010 ten tang Pedoman Sistem 
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian dan 
sudah dilakukan sosialisasi ke provinsi dan kabupateni kota. 

Saudara Ketua, Waki/ Ketua dan Anggota Komisi IV serta hadirin 
yang saya mu/iakan, 

Berkaitan dengan realisasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2009, 
bersama ini kami sampaikan bahwa sampai dengan 31 Desember 2009 
dari pagu sebesar Rp,8,69 triliun terealisasi sebesar Rp 7,66 triliun a tau 
88,18 persen. Realisasi tertinggi pada pos Belanja Sosial sebesar Rp 
3,14 triliun a tau 96,72 persen, dan terendah pada Pos Belanja Modal 
sebesar Rp 622,1 milyar atau 65,96 persen. Realisasi Kantor Pusat dan 
Daerah adalah: Rp 313 triliun atau 85,36 persen dari pagu Rp 3,67 triliun 
untuk Pusat, dan kantor pusat di Daerah sebesar Rp 1 ,43 triliun atau 
90,03 dari pagu sebesar Rp 1,59 triliun . Sedangkan realisasi dana 
Dekonsentrasi di provinsi sebesar Rp 814,3 miliar atau 85,5 persen dari 
pagu Rp 952,65 miliar, dana Tugas Pembantuan di Kabupaten/kota 
sebesar Rp 2,28 triliun atau 92,19 persen dari pagu Rp 2,48 triliun. 

Capaian pelaksanaan kegiatan 2009 dapat dilihat pad a indikator makro 
pertanian antara lain: 1) Keragaan PDB sektor pertanian (tidak termasuk 
Kehutanan dan Perikanan) selama periode tahun 2009 dibandingkan 
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dengan tahun 2008 tumbuh sebesar 3,57 persen dengan nilai sebesar 

Rp 858,252 miliar (atas dasar harga 

berlaku). PDB pertanian tersebut terdiri sub sektor tanaman bahan 
makanan tumbuh sebesar 3,18 persen, subsektor perkebunan tumbuh 
sebesar 2,52 persen, subsektor peternakan tumbuh sebesar 4,59 
persen. Kontribusi sektor pertanian primer terhadap perekonomian 
nasional tercatat sebesar 11,21 persen. 

Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian pada tahun 2009 berjumlah 
43 juta orang sedangkan sektor non pertanian menyerap tenaga kerja 
61,4 juta orang, dengan demikian pangsa penyerapan tenaga kerja 
sektor pertanian terhadap pekerja nasional pada tahun 2009 sebesar 
41 ,10 persen. 

Peningkatan penerimaan devisa negara melalui ekspor - impor terus 
mengalami peningkatan, Kinerja neraca perdagangan komoditas 
pertanian periode 2005 s/d 2008 mengalami peningkatan rata-rata 
volume ekspor 23,55 juta ton atau tumbuh 12,00 persen, volume impor 
14,08 juta ton atau tumbuh 0,08 persen per tahun , dan volume neraca 
perdagangan surplus berjumlah 9,47 juta ton atau tumbuh 38,02 persen. 
Nilai ekspor tahun 2008 mencapai 29,3 miliar dollar AS dan impor 11 ,3 
miliar dollar AS sehingga diperoleh surplus neraca perdagangan pad a 
tahun 2008 sebesar 17,9 miliar dollar AS, sedangkan surplus neraca 
perdagangan (komoditas pertanian) sampai dengan September 2009 
mencapai 13,2 miliar dollar AS. 

Nilai Tukar Petani (NTP), yang merupakan salah satu indikator 
kesejahteraan petani, secara konsisten mengalami peningkatan selama 
periode tahun 2005 s/d 2009. Pada tahun 2009 NTP tersatat 101,20. 
Kecenderungan adanya peningkatan NTP selama tahun 2005-2009, 
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menunjukkan bahwa telah terjadinya peningkatan indeks harga hasil 
produksi pertanian dan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi 
oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Fakta 
ini memberi arti bahwa kebijakan Kementerian Pertanian telah 
berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui 
peningkatan NTP. 

Pertumbuhan nilai investasi pertanian, dalam kurun waktu 2005 s/d 2009 
tercatat cukup baik. Nilai investasi sektor primer pertanian PMDN tahun 
2009 berjumlah Rp 1, 7 4 triliun a tau tumbuh 40,89 persen, jumlah proyek 
sebanyak 18 proyek atau tumbuh 50 persen dibandingkan tahun 2008. 
Sedangkan rata-rata proyek sektor pertanian yang berasal dari PMDN 
tumbuh 34,7 4 persen dan nilai proyek tumbuh 113,0 persen. Untuk nilai 
investasi PMA berjumlah 37,9 juta dollar AS, dengan pertumbuhan nilai 
investasi 4,46 persen. 

Berdasarkan data empiris, penduduk miskin yang terbanyak berkerja 
di sektor pertanian. Oleh karen a itu penurunan jumlah penduduk miskin 
mengindikasikan perbaikan kesejahteraan di sektor pertanian. Jumlah 
penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2009 tercatat 32,53 juta orang 
atau 14,1 5 persen. Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan 
Maret 2008 berjumlah 34,96 juta orang atau 15,42 persen, berarti jumlah 
penduduk miskin turun 2,43 juta orang. Selama periode Maret 2008 s/d 
Maret 2009, penduduk miskin menurun secara signifikan, di daerah 
perdesaan berkurang 1 ,57 juta orang, di daerah perkotaan berkurang 
0,86 juta orang. 
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Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV serta hadirin 
yang saya hormati, 

Produksi padi tahun 2009 sebesar 63,8 juta ton Gabah Kering Giling 
(GKG), atau tumbuh 5,83 persen, jagung 17,66 juta ton, atau tumbuh 
8,22 persen, kedelai 966 ribu ton, atau tumbuh 24,48 persen, kacang 
tanah 785 ribu ton, atau tumbuh 1,95 persen, kacang hijau 314 ribu ton, 
atau tumbuh 5,37 persen, ubi kayu 22,38 juta ton, atau tumbuh 2,85 
persen, ubi jalar berjumlah 2,03 juta ton, atau tumbuh 7,70 persen. 

Sedangkan capaian produksi hortikultura, perkebunan dan peternakan 
secara lengkap disajikan pada Bab II dari bahan Raker yang telah kami 
sampaikan kepada Anggota Dewan yang terhormat. 

Saudara Ketua, Waki/ Ketua dan Anggota Komisi IV serta hadirin 
yang saya muliakan, 

Menanggapi sejumlah pertanyaan tertulis Komisi IV DPR-RI, 
Kementerian Pertanian menyampaikan penghargaan dan berterima 
kasih atas masukan para Anggota Dewan Yang Terhormat, yang kami 
yakin seluruhnya bermuara kepada upaya untuk mensejahterakan rakyat 
secara berkeadilan, terutama pada bidang pertanian di perdesaan. Hal 
terse but menjadi perhatian kami untuk diperbaiki dan menjadi pelajaran 
dalam penyempurnaan implementasi kegiatan di lapangan, Beberapa 
pertanyaan mengenai perkarantinaan, perdagangan internasional, petani 
banting setir bekerja di luar pertanian, sikap Kementerian Pertanian 
terhadap PT. Sarinah (Persero) yang membeli biji kakao fermentasi, 
paceklik di saat kenaikan harga pupuk, masalah pencetakan sawah, 
janji PT. BISI membuat demplot dan pendampingan, konsep kawasan 
pangan, pasar mangga masih terbuka, sertifikasi kakao, audit lahan 
pertanian, Ia han gam but untuk sawit, investasi pertanian, kinerja ekspor 
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kapi , harga cabe dan bawang, banjir dan serangan hama wereng, dan 

lainlain telah kamijelaskan pada Bab Ill dari bahan Raker yang telah 
kami sampaikan. 

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV yang saya 
hormati 

Demikian yang dapat kami sampaikan, dan apabila masih diperlukan 
penjelasan lebih rinci, saya mahan agar Eselan I yang bersangkutan 
dapat diberi kesempatan untuk menjelaskannya. 

Atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggata Kamisi IV DPR-RI, saya 
mengucapkan terima kasih. 

Billahitaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh. 

Menteri Pertanian Rl , 

SUSWONO 
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SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN 
PADA PEMBUKAAN PERINGATAN HARI KRIDA 

PERT AN IAN 

KE-38 Tanggal21 Juni 2010 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Sa/am sejahtera untuk kita semua 

Yth. Saudara-saudara Para lnsan Pertanian di seluruh pelosok tanah 

air, 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah 

SWT, karena atas karunia dan izinNya pada hari ini kita masih diberi 

kesempatan untuk bertemu dan berkumpul bersama dalam acara 

pembukaan peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke 38 Tahun 2010 

ini dalam keadaan sehat wal'afiat. 

Atas nama pribadi maupun pemerintah, saya ingin menyampaikan 

ucapan selamat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi

tingginya kepada seluruh insan pertanian, khususnya para petani, 

pekebun dan peternak di seluruh pelosok tanah air, yang telah bekerja 

keras dan berhasil menyediakan bahan pangan dan bahan baku industry 

pertanian, tidak hanya untuk kebutuhan diri dan keluarganya, namun 

juga telah berperan penting dalam memperkokoh perekonomian bangsa. 

Saudara saudara yang berbahagia, 

Dalam ketahanan pangan, sebagaimana telah kita ketahui bersama, 

bahwa pada tahun 2008 bangsa kita telah berhasil kembali 
-"t, 
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berswasembada pangan, khususnya beras, dan pada tahun 2009 kita 

berhasil mempertahankan swasembada beras, sekaligus mencapai 

swasembada jagung dan gula konsumsi. Oleh karena itu, pad a tahun 

2010 ini , marilah kita bertekad untuk mewujudkan swasembada 

berkelanjutan, serta mencapai swasembada beberapa komoditas 

pangan lainnya. 

Terkait dengan hal terse but, pad a tanggal 24 Mei 2010 saat membuka 

Konferensi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2010, Presiden Rl, Bapak 

Dr. H Susilo Bambang Yudhoyono, telah berkenan mencanangkan 

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, 

dengan harapan agar masyarakat semakin menyadari dan tergerak 

untuk mengkonsumsi pangan yang lebih beragam, bergizi seimbang 

dan aman, terutama yang dapat di produksi di tingkat lokal. 

Dalam kata sambutan pada acara tersebut, Presiden Rl juga 
menyampaikan pertanyaan mengapa kita masih terus berbicara tentang 
ketahanan pangan, padahal kita semua sudah melakukan semua upaya 
untuk meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan produksi 
pangan, membangun swasembada yang berkelanjutan pada komoditas
komoditas pangan tertentu. Memang kita harus terus peduli dan 
melakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ini, dan ini 
bukan hanya dialami oleh Indonesia, bangsa-bangsa yang lain juga 
demikian. Menu rut Bapak Presiden, jawabannya adalah sebagai berikut: 

Pertama, pang an adalah salah satu bag ian dari basic human need, tidak 

ada substitusinya. Kalau tidak makan tidak bisa survive, tidak bisa 

melangsungkan hidupnya. 
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Kedua. disadari atau tidak, terjadi peningkatan kebutuhan growing 

demand, terhadap pangan ini. Penduduk dunia terus bertambah, 5 tahun 

yang lalu masih 6,6 miliar, namun sekarang sudah mencapai 6,8 miliar 

manusia. Penduduk Indonesia kini sekitar 230 juta dan bahkan 

berdasarkan sensus BPS dapat mencapai 240 juta jiwa, semuanya 

memerlukan makanan. Bukan hanya itu, di seluruh dunia juga terjadi 

kenaikan dari the middle class, yang akan mengkonsumsi lebih banyak 

pangan. Dengan demikian growing demand bukan hanya karena 

penduduk bertambah, tapi juga karena peningkatan kebutuhan pangan 

bagi masyarakat di seluruh dunia. 

Ketiga, terdapatnya kerusakan lingkungan, antara lain karena climate 

change. Tentu mengganggu produksi dan produktifitas pang an sedunia. 

Termasuk beberapa tempat di tanah air kita. 

Keempat, terjadi kompetisi antara sumber-sumber pangan dengan 

sumber-sumber energi, contohnya jagung. Jagung ini bisa dikonsumsi 

manusia, dan juga ternak. Tetapi sekarang juga ada gerakan untuk 

membuat biodiesel yang berasal dari jagung. Kalau tidak ada 

pertimbangan yang baik pada tingkat global, tentu akan mengganggu 

supply dari jagung ini bagi konsumen man usia dan ternak. 

Kelima. selalu ada kaitan satu sama lain, yang saya sebut dengan 

interconectedness global logistic and trade. Kalau tiba-tiba misalnya 

Vietnam, Thailand yang men-supply beras selama ini di seluruh dunia, 

manakala negara-negara produsen beras itu ada masalah, apakah 

karena iklim atau karena persoalan lain sehingga ada krisis, maka 
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dengan cepat akan dirasakan oleh negara-negara lain di dunia. ltulah 

hake kat dari international trade (perdagangan internasional). 

Keenam, kita sendiri Indonesia harus meningkatkan ketahanan pangan 

kita , swasembada berkelanjutan, sambil menyadari masih ada 

kerentanan di bidang pangan. Masih ada kerawanan di bidang pangan 

di berbagai daerah. 

Saudara-saudara yang saya hormati, 

Terkait dengan ketahanan pangan, Presiden Rl juga telah memberikan 

arahan atas adanya beberapa isu penting, yaitu : 

Pertama. supaya dibangun kawasan-kawasan terpadu seperti 

pengembangan food estate dengan mensinergikan semua potensi yang 

ada, sehingga terbangun integrated system di dalam sektor-sektor yang 

berkaitan. 

Kedua. adanya 5 (lima) komoditas yang menjadi sasaran swasembada 

dan swasembada berkelanjutan, yaitu padi atau beras, jagung, kedelai, 

gula dan daging sapi, harus menjadi perhatian kita semua. 

Ketiga, perlunya perhatian kita terhadap sistem cadangan pangan dan 

distribusi, karena pada musim-musim tertentu terjadi kekurangan pangan 

di tempat-tempat tertentu, sehingga stok dan cadangan nasional maupun 

daerah harus cukup, harus memadai dan terkelola dengan baik. 

Keempat, perlunya rantai supply dan logistik nasional yang efisien. 

Masing-masing propinsi, kabupaten, kota punya biasanya memiliki 

komoditas unggulan tertentu , oleh karena itu ~endekatao kita adalah 
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daerah mana lebih baik memproduksi apa, termasuk transportasi yang 

efiesien. 

Kelima, kita tidak boleh membiarkan adanya kekurangan produksi di 

beberapa tempat, terjadinya kasus-kasus kelaparan diberbagai tempat 

yang sifatnya situasional, adanya riwayat kekurangan gizi yang nyaris 

permanen di kantong-kantong tertentu. Oleh karena itu, peta kerawanan 

pangan yang sudah ada supaya dipelajari betul dan diupayakan jalan 

keluarnya. 

Keenam, perhatian terhadap masalah stabilitas harga, termasuk 

keterjangkauan harga, baik pada sembilan bahan pokok maupun 

komoditas yang lain. Terkait hal ini, pertama, penghasilan petani harus 

baik, harus layak, namun tetap dapat dijangkau oleh konsumen dan 

masyarakat yang lain. Keduanya tidak boleh ada yang dikorbankan 

sehingga tercapai keadilan. 

Ketujuh , perlunya penganekaragaman konsumsi pangan untuk 

mengurangi konsumsi padi perkapita, sekaligus mengembangkan 

sumber daya lokal seperti sagu, singkong, sukun, jagung, ubi. Melalui 

kegiatan penganekaragaman ini, ekonomi masyarakat juga akan 

bergerak, lapangan pekerjaan juga tumbuh, dan impor berkurang. 

Kedelapan. Dewan Ketahanan Pangan diminta menyusun sistem 

pemantauan (monitoring system) situasi pangan secara nasional yang 

efektif dan kredibel , sekaligus sebagai semacam early warning system 

bagi ketersediaan pangan nasional. 
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Kesembilan. bagi para pemimpin, para penentu kebijakan , dalam 

menghadapi permasalahan pangan, dikaitkan dengan gejolak harga, 

maka pertama-tama yang dilakukan adalah pastikan petani yang 

memproduksi komoditas itu dilindungi dan tetap mendapatkan 

penghasilan yang layak. Yang kedua, pastikan pula konsumen akhir 

yaitu masyarakat tetap bisa membeli atau dapat menjangkau. Peran 

pemerintah tetap diperlukan, disamping berdasarkan mekanisme pasar 

yang ada. 

Saudara-saudara yang saya muliakan, 

Saya ingin menyegarkan ingatan kita kembali, bahwa Hari Krida 
Pertanian pada hakekatnya merupakan hari untuk bersyukur, hari 
berbangga hati, dan sekaligus hari mawas diri, serta hari dharma bhakti 
bagi segenap insan pertanian. Pad a hari tersebut segenap masyarakat 
pertanian menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita 
berupa kekayaan a lam yang melimpah, seperti bumi, air, matahari, iklim 
dan kekayaan flora fauna dan lain-lainnya, yang oleh masyarakat 
pertanian diolah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat man usia. 
Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita 
sejenak menundukkan kepala kita untuk mengucapkan rasa syukur 
kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah, anugerah dan 
rahmat-Nya secara berlimpah kepada kita semua. 

Tema penyelenggaraan Hari Krida Pertanian yang ke 38 pada tahun 
2010 ini adalah : "DENGAN SEMANGAT HARt KRIDA PERTANIAN 

KITA BAHU MEMBAHU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

PETANI- PETERNAK INDONESIA" 

Memaknai tema tersebut di atas, tentunya saya mengharapkan agar 

penyelenggaraan peringatan HKP yang ke 38 kali ini, tidak se11 ":.,i~,o..-----
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bermakna seremonial semata namun benar-benar dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat pertanian Indonesia. 

Terkait dengan hal itu, saya juga menghimbau agar seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholders) pembangunan pertanian ikut serta 

memaknai dan menyemarakkan peringatan Hari Krida Pertanian ini 

dengan sebaik-baiknya. 

Rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan HKP ke 38 Tahun 2010 

ini akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah tanah air, mulai 

pada hari ini Senin tanggal21 Juni 2010 hingga tanggal21 Juli 2010. 

Saudara-saudara yang saya hormati, 

Memasuki era baru yang ditengarai dengan adanya fenomena 

perubahan iklim global (climate change), tentunya menuntut kita untuk 

lebih siap dalam menghadapi segala hal yang terkait dengan masalah 

yang disebabkan oleh fenomena alam tersebut Terjadinya perubahan 

iklim, telah membuat siklus musim yang oleh para leluhur kita disebut 

dengan pranata mangsa harus disesuaikan lagi untuk digunakan 

sebagai pedoman waktu dalam kegiatan pertanian. 

Menyikapi terjadinya perubahan iklim tersebut, sekali lagi saya 

mengharapkan adanya pemahaman dan kearifan kita semua, khususnya 

para petani untuk tidak memaksakan menanam komoditas tertentu 

terkait dengan waktu tanam apabila keadaan musim memang kurang 

mendukung. Disamping itu, saya mengharapkan para petani hendaknya 

raj in mengikuti perkembangan informasi baik dari media massa, maupun 

dari para petugas penyuluh pertanian di lapangan. 

April - Juni 2010 



Jm~ 

~"' · Pidato Mentan 

Mengantisipasi fenomena ini, para peneliti di Kementerian Pertanian juga 

terus berupaya mendapatkan varietas yang tahan terhadap perubahan 

lingkungan yang ekstrim, seperti varietas yang tahan genangan air 

sampai kisaran waktu tertentu, tahan kekeringan dalam kisaran waktu 

tertentu, tahan hama dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk dapat 

meminimalkan kerugian yang dialami oleh petani. 

Saudara-saudara insan pertanian yang saya hormati, 

Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya ingin mengajak 

saudara saudara sekalian untuk senantiasa mampu menggelorakan 

semangat peringatan HKP ini untuk kemajuan pertanian. Marilah kita 

bersama senantiasa berdoa kepada Allah SWT, agar segala langkah 

dan upaya kita dalam mewujudkan kesejahteraan petani senantiasa 

mendapatkan rahmat dan ridhoNya. Amien. 

Billahitaufiq walhidayah, 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

MENTERI PERTANIAN, 

SUSWONO 
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SEKAPUR SIRIH MENTER! PERTANIAN 

PADA ACARA PENYERAHAN LAPORAN 

HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI 

ATAS LAPORAN KEUANGAN 

KEMENTERIAN PERTANIAN 

Yang terhormat, 

TAHUN 2009 

Tanggal 24 Juni 2010 

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan • Rl 

Anggota IV Badan pemeriksa Keuangan • Rl 

Para Pejabat lingkup Badan pemeriksa Keuangan • Rl 

Peserta pertemuan yang saya hormati 

Assalarnu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Selamat Siang dan Salam sejahtera bagi kita semua 

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah 
Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan dan karunia-Nya, sehingga 
pada hari ini kita dapat betemu dalam keadaan sehat dalam acara 
penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian 
Pertanian tahun 2009. 

Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya 
kepada BPK-RI yang terus menerus memberikan bimbingan kepada 
kami dalam menerapkan prinsip good governance dalam pemerintahan, 
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yang salah satunya adalah bagaimana membuat dan melaporkan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan 
keuangan Kementerian Pertanian. 

Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya pada acara 
silahturahim antara Kementerian Pertanian dengan BPK-RI pada tanggal 
9 Pebruari 2010, bahwa hasil rapat komisi IV DPR-RI masa sidang II 
telah memutuskan untuk : memberikan dorongan kepada Kementerian 
Pertanian agar laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun 2009 
mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI, 
meskipun didalam kontrak kinerya saya dengan Bapak Presiden Rl , 
ditetapkan bahwa opini WTP ditargetkan pada tahun 2011 . 

Sebagai upaya untuk mencapai target opini WTP atas laporan keuangan 
Kementerian Pertanian tahun 2009 diantaranya adalah kami harus 
memperbaiki akun yang menjadi pengecualian opini BPK-RI atas laporan 
keuangan tahun 2008 yaitu akun kas di bendaharawan pengeluaran 
sebesar Rp 20,49 milyar yang masih tercatat pada satker yang sudah 
tidak aktif dan akun a set tetap sebesar 1, 7 triliun yang terse bar di 262 
satker yang belum selesai dilakukan inventarisasi dan penilaian. 

Berbagai langkah telah kami lakukan dalam menyelesaikan kedua akun 
tersebut, diantaranya melalui kerjasama dengan Direktorat Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Kementerian Keuangan guna memperoleh dokumen sumber penyetoran 
sisa uang persediaan. Kami juga telah membentuk Tim yang 
beranggotakan wakil eselon I untuk mendatangi petugas/pejabat yang 
membidangi laporan keuangan di satker yang sudah tidak aktif dan 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Tugas Tim adalah 
membuat langkah-langkah percepatan penyelesaian akun kas di 
bendaharawan pengeluaran, sekaligus melakukan pengawalan kegiatan 
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inventarisasi dan penilaian yang dilakukan oleh kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kami patut bersyukur karena 
berdasarkan dokumen yang telah kami terima dari DJPB dan secara 
langsung dari Petugas /pejabat yang membidangi laporan keuangan, 
bahwa saldo kas dibendaharawan pengeluaran pada satker tersebut 
sudah disetorkan ke kas negara. Demikian juga dalam aspek Barang 
Milik Negara (BMN), telah terdapat peningkatan nilai aset tetap dari nilai 
sebelum dilakukan inventarisasi dan penilaian (IP), yaitu pada tahun 
2007 terlaporkan di neraca sebesarRp. 5,2 triliun dan setelah dilakukan 
IP menjadi sebesar Rp 7,7 triliun untuk yang terlaporkan di neraca tahun 
2008, dan sebesar Rp 13, 1 triliun yang dilaporkan di neraca tahun 
2009. Artinya setelah dilakukan IP terdapat kenaikan sebesar Rp 7,9 
triliun. Di samping itu dalam upaya meningkatkan kualitas laporan 
keuangan, kami juga terus melakukan perbaikan Sistem Pengendalian 
Intern (SPI). Kami telah dan akan terus melakukan rekonsiliasi internal 
dalam menetapan saldo Akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti 
Rugi yang ada dukungan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak 
(SKT JM) serta membuat Be rita Acara Hasil Rekonsiliasi yang 
ditandatangani oleh pihak Sekretariat Jenderal, lnspektorat Jenderal 
Dan Eselon I terkait, sehingga tidak adalagi perbedaan nilai yang 
terlaporkan. Kami juga telah sepakat dengan Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan untuk melakukan rekonsiliasi realisasi anggaran yang 
lebih intensif. 

Ketua BPK serta hadirin yang saya hormati, 

Kami menyadari bahwa jumlah satker, sumber daya manusia yang 
memahami aplikasi Sistem Akuntansi lnstansi (SAl) dan Akuntansi serta 
kecukupan sarana alat pengolah data beserta teknologinya merupakan 
unsur yang sangat menentukan dalam proses penyusunan laporan 
="""-· . Hal ini menjadi semakin relevan terhadap instansi yang 
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memiliki jumlah satker cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh 
kabupaten/kota di Indonesia, seperti Kementerian Pertanian. Karena 
itu BPK selalu mengingatkan Kami agar meningkatkan pengendalian 
intern. Kewajiban kami tentunya menindak lanjuti saran BPK yaitu 
dengan terus mengurangi jumlah satker, dari semula pada tahun 2008 
sebanyak 3.362 satker menjadi 2.905 satker pada tahun 2009 dan 
menjadi 1.967 satker pad a tahun 2010. pad a tahun 2011 direncanakan 
akan dikurangi lagi menjadi 750 satker. 

Untuk memenuhi kecukupan sumber daya manusia yang membidangi 
laporan keuangan, setiap tahun kami menerima pegawai dengan disiplin 
ilmu akuntansi dan informatika, sesuai formasi pegawai yang disetujui 
Menpan, seperti petugas SAl ditingkat Unit Akuntansi Pengguna 
Anggaran/Barang (UAPAIB). Pada tahun 2008 bertambah 4 (empat) 
orang yang terdiri dari sarjana akuntansi 3 (tiga) orang dan sarjana 

informatika 1 (satu) orang. Pada tahun 2009 bertambah sebanyak 3 
(tiga) orang yang terdiri dari sarjana akuntansi 1 (satu) orang dan sarjana 
informatika 2 (dua) orang. Jika dibandingkan dengan jumlah satker, 
jumlah SDM yang menangani Laporan Keuangan memang belum cukup 
memadai untuk meningkatkan pengendalian intern melalui kegiatan 
pembinaan dan verifikasi atas laporan keuangan. Namun dengan 
pengurangan jumlah satker yang diikuti dengan penambahan pegawai 
berlatar beiakang akuntansi dan informatika pada setiap tahun, 
diharapkan komposisi idealnya dapat segera terpenuhi. Dalam hal alat 
pengolah data dan teknologi informatika, kami sudah mengalokasikan 
anggaran pengadaan alat pengolah data bagi SKPD. Namun jumlahnya 
belum sesuai dengan jumlah satker. Oleh sebab itu kami sudah 
menghimbau pemerintah daerah agar mengalokasikan dana APBD gun a 
mencukupi ketersediaan alat pengolah data, khususnya bagi satker di 
daerah. Sedangkan untuk teknologi informatika ka 1 ~..r-:s·ut~<:HI-....... -
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mengembangkan aplikasi intra data, yaitu suatu aplikasi yang memuat 
varidasi data dari data yang sudah diinput melalui aplikasi sistem 
Akuntansi lnstansi (SAl) dan aplikasi reporting tool yaitu aplikasi yang 
memuat tambahan informasi yang kami pandang perlu yang diambil 
datanya dari data yang diinput melalui aplikasi SAl. 

Ketua BPK serta hadirin yang saya hormati 

Strategi kami ke depan dalam upaya terus meningkatkan dan 
mempertahankan kualitas laporan keuangan diantaranya , pertama; 
kami akan mengevaluasi dan mengkaji daerah yang belum dapat 
mengirim dan menerima data melalui media elektronik seperti fixed 
telepon dan speedy. Harus disepakati apakah satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) sektor pertanian pada daerah tersebut akan ditetapkan 
sebagi satker atau hanya mendapatkan alokasi anggaran tetapi tidak 
ditetapkan sebagai satker atau hanya menunjuk Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) Kedua ; akan merubah pelaksanaan kegiatan worksop 
penyusunan laporan keuangan, dari semula dipusatkan di satu wilayah 
menjadi di setiap propinsi. Ketiga ; setiap peraksanaan audit kinerja 
yang dilaksanakan oleh lnspektorat Jenderal sekaligus melakukan reviu 
atas raporan keuangan satker yang menjadi obyek pemeriksaan. 
Keempat; mewajibkan pimpinan SKPD untuk mengusulkan pejabat 
pengelola keuangan sekaligus petugas sistem Akuntansi Keuangan 
(SAK) dan Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara 
(SIMAKBMN) Kelima ; kami sedang mengkaji untuk menggabungkan 
unit yang membidangi SAK dengan SIMAKBMN dalam satu Bagian 
ditingkat Unit Akuntansi pengguna Anggaran/Barang. Keenam, pejabat 
yang membidangi monitoring dan evaluasi (Monev) harus bekerja sama 
dengan pejabat yang membidangi laporan keuangan untuk dapat 
menjelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tentang 

~-~..r...:;:.u:.:..t .;::;da:::.:...:ri program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 
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berjalan, hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan, serta 
rendahnya realisasi anggaran, sehingga CALK dapat dinilai cukup 
informatif. 

Kepada seluruh pejabat Eselon llingkup Kementerian Pertanian kami 
instruksikan agar segera menindaklanjuti apa yang menjadi penyebab 
dan akibat dari temuan-temuan BPK yang disampaikan pada laporan 
hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, baik pad a laporan keuangan 
tahun 2009 maupun tahun- tahun sebelumnya, seandainya ada yang 
belum sempat ditindaklanjuti. Kami juga menginstruksikan kepada 
seluruh Eselon I untuk ter'us melakukan pengendalian intern atas 
ketertiban pengiriman dan penyajian laporan keuangan kepada satker 
yang menjadi tanggung jawab saudara. 

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih atas 
penyelenggaraan acara ini, semoga Allah SWT selalu melindungi kita 
semua. 

Terimakasih. 

Billahitaufiq walhidayah, 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Menteri Pertanian Rl, 

SUSWONO 
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SAMBUTAN 

MENTERI PERTANIAN 

PADAACARA 

PENYERAHAN KONSEP ISPO DAN 

PELUNCURAN BUKU KELAPA SA WIT 

DAN KAKAO 

Jakarta, 25Juni2010 

Assalamu'alaikum Warakhmatuflahi Wabarakatuh, 

Sdr. Wakil Menteri Perdagangan R.I. 

Sdr. Wakil Menteri Pertanian R.I. 

Sdr. Duta Besar Negara Sahabat 

Sdr. Para Pejabat Eselon llingkup Kementerian Pertanian dan instansi 
terkait 

Sdr. Para Pelaku Usaha Perkebunan 

Hadirin yang saya hormati, 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan 
syukur kehadirat Allah SWT, karena 
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berkat rahmat dan karunia-Nya kita dalam keadaan sehat dan dapat 
bersama hadir pada pertemuan yang baik ini. 

Lebih dari itu, kiranya pada tempatnya kita memanjatkan Puji syukur 
atas limpahan nikmat dan ridho- Nya, sehingga secara umum Indonesia 
telah termasuk 3 produsen terbesar dunia untuk komoditas utama 
tanaman perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao, kopi dan lada), bahkan 
semenjak tahun 2005, pangsa peran minyak kelapa sawit telah 
menggeser peran minyak kedelai, yang pada periode sebelumnya, 
mendominasi pangsa konsumsi minyak nabati dunia. 

Demikian juga tanaman kakao, perkembangannya cukup 
menggembirakan. Pada awal Pelita lluasnya baru 12 ribu hektar dan 
pengusahaannya sebagian besar merupakan perkebunan besar. 
Dewasa ini Indonesia telah menjadi negara produsen kakao terbesar 
ke-3 di dunia dan pengusahaannya hampir seluruhnya perkebunan 
rakyat. Kedepan, pengembangan kakao terus didorong, diantaranya 
melalui langkah yang cukup mendasar di bidang teknis budidaya untuk 
menjadi landasan pengembangan lebih lanjut, khususnya kearah 
peningkatan nilai tambah, melalui peningkatan mutu dan industri hilir. 

Terkait dengan kesesuaian sumber-daya, sentra-sentra penyebaran 
kakao, yang sebagian besar berada di 

Kawasan Timur Indonesia dan berada di luar wilayah penyebaran 
tanaman kelapa sawit, sehingga peran keduanya saling mengisi dan 
sa ling melengkapi dalam memantapkan peran sub-sektor perkebunan 
sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. 
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Hadirin yang saya hormati, 

Berbagai analisis dan hasil pengkajian yang dilakukan oleh para 
pengamat, menguat prediksi bahwa dimasa yang akan datang, pasar 
agribisnis global , khususnya pangan, akan menghadapi kenaikan 
permintaan yang dramatis. T erda pat 4 varia bel penting yang menentukan 
situasi pasar agribisnis global, yaitu: (i) pertumbuhan ekonomi negara
negara berkembang, (ii) . urbanisasi, (iii). substitusi energi fosil dengan 
biofuel dan (iv). perubahan iklim global. 

Dalam kurun waktu tahun 2010-2050, negara-negara berkembang yang 
didalamnya terdapat hampir 75% penduduk dunia, akan naik kelas 
menjadi Negara berpendapatan menengah- tinggi. Apabila dimasa lalu, 
negara-negara maju merupakan lokomotif ekonomi dunia, menuju tahun 
2050 lokomotif ekonomi dunia akan beralih ke negara-negara 
berkembang. 

Sedangkan peningkatan substitusi energi fosil dengan biofuel, selain 
didorong kelangkaan energi fosil kedepan, juga didorong oleh upaya 
internasional untuk mengatasi pemanasan global. 

Terkait dengan peluang tersebut, kelapa sawit Indonesia, yang 
produksinya sudah mencapai posisi nomor satu di dunia, merupakan 
minyak nabati yang paling siap dan kompetitif. Produktivitas minyak 
kelapa sawit jauh lebih tinggi dibanding minyak nabati lainnya, yaitu 
minyak kelapa sawit sekitar 3,8 ton/ha, yang setara dengan 9,3 kali, 7,6 
kali, dan 5,8 kali lebih tinggi dibandingkan produktivitas kedelai, rapeseed 
dan bunga matahari. 

~ ,._-..,,_ "*"' :ill 
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Hadirin yang saya hormati, 

Pada perkebunan kelapa sawit terkandung peluang yang cukup 
potensial, yaitu pemanfaatan limbah dan hasil samping untuk energi, 
pakan ternak dan pupuk. Disamping itu terdapat peluang pengembangan 
jagung dan kedelai sebagai paket teknologi alternatif pengganti tan a man 
penutup tanah pada Tanaman Belum Menghasilkan. 

Disisi lain, masih terdapat potensi strategis yang tersedia secara lestari, 
yaitu limbah batang kayu sawit tua pada waktu peremajaan. Dari 
pengembangan perkebunan kelapa sawit yang telah berjalan selama 
ini, rata-rata penanaman setiap tahun sekitar 200 ribu ha. Sesuai daur 
ekonomi kelapa sawit, berarti secara rata-i-ata setiap tahun perlu 
diremajakan sekitan 200 ribu ha, dengan potensi kayu sekitar 45 juta 
m3 pertahun. Paket teknologi pemanfaatan limbah batang kayu kelapa 
sawit tua telah ditemukan oleh Badan Litbang Departemen Kehutanan 
dan telah memperoleh Hak patennya. Pemanfaatan potensi ini akan 
dapat menggantikan bahan baku industri perkayuan yang selama ini 
berasal dari hutan alam. Selain merupakan potensi lestari, akan 
menghasilkan produk yang ramah lingkungan. 

Dengan gambaran ruang lingkup peluang dan potensi yang ada tersebut, 
maka kelanjutan pengembangan 

kelapa sawit, bukan lagi merupakan piiihan, perlu atau tidak perlu, 
melainkan merupakan tuntutan kebutuhan, namun pelaksanaannya 
harus dalam bingkai pembangunan berkelanjutan. 
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Hadirin yang saya hormati, 

Saya menyambut baik atas diterbitkannya buku rekam jejak perjalanan 
pengembangan kelapa sawit, yang disusun oleh Bapak M. Badrun, 
mantan Direktur Jenderal Perkebunan periode tahun 1992 - 1995. 
Disamping itu, saya juga menyampaikan penghargaan, bahwa pada 
masa purna bakti masih menyempatkan diri menulis, untuk 
mendokumentasikan perjalanan pengembangan perkebunan kelapa 
sawit, yang bersumber, baik dari pengalaman langsung maupun dari 
catatan realitas yang ada. Terkait dengan gencarnya isue negatif yang 
sedang berlangsung, saya memandang tulisan tersebut akan membantu 
menjelaskan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit yang 
berjalan selama ini bukan tanpa arah, melainkan telah berjalan sesuai 
dengan berbagai ketentuan yang berlaku. 

Fakta historis yang ada mencatat, usaha perkebunan kelapa sawit yang 
telah mulai diusahakan secara komersial sejak tahun 1911 atau 100 
tahun yang lalu, sampai akhir tahun 1970'an hanya dilakukan sebagai 
usaha perkebunan besar. Luas arealnya, dalam kondisi stagnan, yaitu 
sekitar 250 ribu ha. 

Keadaan baru mulai berubah setelah dimulainya pengembangan 
perkebunan rakyat kelapa sawit melalui pola PIR, pada awal tahun 
1980'an. Dengan demikian, maka pengembangan melalui pola PIR 
hakekatnya merupakan tonggak perubahan, yaitu: Pertama; perubahan 
bentuk usaha, yang semula hanya diusahakan sebagai usaha 
perkebunan besar, mulai juga dikembangkan sebagai usaha perkebunan 
rakyat; Kedua; perubahan bentuk usaha perkebunan baru, yang 
menggabungkan aspek positif dari masing-masing bentuk usaha 
perkebunan rakyat dan perkebunan besar, yang pada periode 
sebelumnya berjalan sendiri-sendiri ; Ketiga; perubahan arah 
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pengembangan, yang semula hanya diusahakan di sekitar wilayah 
tradisional , menjadi perluasan di wilayah bukaan baru; Keempat; 
perubahan dari tidak ada perkembangan, menjadi berkembang dengan 
pesat, dalam arti pertumbuhan luas areal maupun jangkauan 
penyebaran pengusahaannya; Kelima; perubahan dari budaya 
tradisional, menjadi tumbuhnya budaya modern Indonesia yang sadar 
disiplin, kualitas produksi dan paham pasar global. 

Melalui berbagai upaya pengembangan yang dilakukan, agribisnis 
kelapa sawit sa at ini telah mencapai luasan 7,5 juta ha, dengan produksi 
sekitar 21 juta ton, melibatkan sekitar 3,7 juta tenaga kerja langsung, 
dan menghasilkan devisa sekitar US$ 12 miliar/tahun. 

Hadirin yang saya hormati, 

Seperti halnya pangan dan energi, yang merupakan tuntutan kebutuhan 
dasar penduduk dunia, kapan saja 

dan dimana saja , maka masalah pelestarian lingkungan hidup, 
kemiskinan dan pengangguran juga merupakan masalah global. Oleh 
sebab itu terhadap tudingan yang dilakukan dengan intensif dan 
sistematis, bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit Indonesia 
merusak lingkungan, keaneka ragaman hayati dan lain-lain, perlu pula 
secara intensif kita tegaskan, bahwa kondisi Indonesia yang berada di 
khatulistiwa, yang memiliki keaneka ragaman hayati yang kaya dan 
langka, bangsa Indonesia tidak mungkin menutup mata terhadap 
persoalan global yang menyangkut lingkungan hidiup. 

Berkenaan dengan agenda penyampaian konsep pembangunan kelapa 
sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO), saya ingin menekankan bahwa 
hal tersebut merupakan sikap dasar bangsa Indonesia terhadap 
persoalan global, seperti telah diamanatkan UUD 1945, r..:::.:::~~,..~·,1...,.~'"-:!ll 

April - Juni 2010 



4, pasca amandemen tahun 2002. Hal lain yang secara bersamaan perlu 
kita lakukan adalah mensosialisasikan kepada berbagai pihak, bahwa 
penetapan ISPO ini bukan atas permintaan atau tekanan oleh pihak 
manapun. 

IS PO intinya adalah penerapan seluruh paket perundangan terkait yang 
berlaku di Indonesia, untuk dipatuhi penerapannya dalam 
pengembangan kelapa sawit. Oleh sebab itu bersifatmandatory, artinya 
wajib, sehingga dilakukan penindakan bagi yang tidak mentaatinya. 

Terkait dengan penyampaian konsep ISPO tersebut, diharapkan untuk 
memperoleh saran-saran perbaikan, penyempurnaan dan penyesuaian, 
sehingga berbagai pemikiran yang berkembang akan dapat tercakup, 
untuk bahan proses pemantapan lebih lanjut sebelurn ditetapkan. Saya 
mengharapkan sistem ISPO ini sudah dapat kita terapkan pada awal 
tahun 2010. 

Hadirin yang saya hormati, 

Pengembangan perkebunan kelapa sawit yang cukup sesuai di bumi 
nusantara ini, harus dengan sadar dipandang sebagai anugerah dan 
perlu disikapi sebagai amanah Allah SWT bagi bangsa Indonesia, untuk 
dikelola dengan sebaik-baiknya, melalui pendekatan pembangunan 
kelapa sawit berkelanjutan menu rut sistem Indonesia yaitu ISPO. 

Dibalik berbagai upaya yang terah dan akan terus kita lakukan, maka 
masalah besar yang sejak dini harus ditekankan, adalah kepatuhan 
penerapannya oleh semua pemangku kepentingan. Ketidak-patuhan 
yang dilakukan oleh suatu perusahaan, secara tidak sengaja, apalagi 
kalau sengaja, akan berdampak sangat serius bagi perkelapa sawitan 
Indonesia. 
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Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga Allah SWT 
selalu melindungi dan meridhoi segala upaya kita dalam Pembangunan 
perkebunan. Am in. 

Terimakasih. 

Wabillahitaufiq wal hidayah, 

Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh. 

April - Juni 2010 
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MENTERI PERTANIAN 

Pad a 

PEMBUKAAN PEKAN KEDELAI NASIONAL I 

Di Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi

umbian 

(Balitkabi) 

Malang, 28 Juni 2010 

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakhaatuh, 

Yang Saya Hormati: 

• Gubernur Jawa Timur 
• Bupati Malang 
• Pejabat Eselon 1 dan 2 baik Pusat maupun Daerah, 
• Hadirin sekalian yang berbahagia, 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, 
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul 
bersama-sama pada hari ini dalam acara Pembukaan Pekan Kedelai 
Nasional I di Balitkabi, Malang. Saya menganggap tema PKN kali ini 
yaitu "lnovasi Teknologi Kedelai Menuju Swasembada Kedelai 
Tahun 2014", sangat sejalan dengan upaya yang sedang dilakukan 
Pemerintah untuk meningkatkan produksi kedelai, menuju swasembada 
kedelai tahun 2014. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita 
semua bahwa pada lima tahun kedepan, Kementerian Pertanian 
menetapkan em pat target utama atau em pat sukses, yaitu : (1) 
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swasembada berkelanjutan dan peningkatan produksi; (2) diversifikasi 
pangan; (3) nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta (4) peningkatan 
kesejahteraan petani. 

Swasembada pangan sebagai perwujudan ketahanan pangan sangatlah 
penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar man usia, stabilitas ekonomi 
dan politik nasional. Indonesia adalah Negara agraris dengan lahan 
pertanian luas, iklim tropis, tenaga kerja cukup, sehingga kita yakin 
produksi pangan, masih dapat ditingkatkan sampai mencapai tarat 
swasembada. Arti swasembada sangat penting , tidak hanya 
memperkokoh ketahanan pangan dalam negeri, tetapi juga membuka 
kemungkinan berperan lebih besar untuk pemenuhan pangan dunia 
(feed the world) . 

Saudara-Saudara seka/ian yang saya hormati, 

Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan 
diarahkan untuk meningkatkan produksi padi dan jagung gun a mencapai 
swasembada berkelanjutan, serta meningkatkan produksi kedelai 
menuju pencapaian swasembada kedelai tahun 2014. Tekad untuk 
mencapai swasembada kedelai telah dibulatkan oleh Presiden Rl Dr 
Susilo Bam bang Yudoyono, saat panen kedelai pada Jam bore Nasional 
SLPTI di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah tahun 2009. Sebagai 
pemegang tong kat estafet kepemimpinan Kementerian Pertanian pada 
Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, saya minta Program ini benar-benar 
didukung oleh semua pihak yang terkait. Blue-print swasembada kedelai 
2014 telah disusun. Saya minta dijabarkan di masing-masing provinsi/ 
kabupaten kedalam kegiatan operasional yang konkrit dan konsisten 
sehingga swasembada kedelai dapat benar-benar terwujud. 
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Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati. 

Apabila kita melakukan kilas balik, pada tahun 1992 luas areal kedelai 
mencapai 1,7 juta ha dengan produksi hampir 1,7 juta ton. Pada saat 
itu , kebutuhan kedelai dapat dicukupi dari produksi dalam negeri. Namun 
demikian setelah tahun 1992, luas panen dan produksi kedelai terus 
menurun. Sebagai akibatnya produksi kedelai dalam negeri tidak mampu 
mencukupi kebutuhan kedelai yang terus meningkat. Sekitar 60 persen 
dari kebutuhan kedelai harus diimpor dari negara lain, dan ini tidak bagus 
bagi ketahanan pangan kita. Oleh karena itu swasembada kedelai tidak 
dapat ditawar lagi agar ketergantungan terhadap. negara lain dapat 
dikurangi atau dihilangkan sama sekali. 

Guna mencapai swasembada kedelai tahun 2014, produksi kedelai 
harus ditingkatkan rata-rata 20,05% setiap tahun, dari produksi tahun 
2009 yang baru mencapai satu juta ton, menjadi 2,7 juta ton pada tahun 
2014. Tahun 2010 ini produksi kedelai ditargetkan mencapai 1,3 ton. 
Strategi untuk mencapai swasembada kedelai telah dituangkan dalam 
Renstra Kementerian Pedanian 2010-2014. yaitu : 1) Peningkatan 
produktivitas, 2) Peningkatan luas areal tanam melalui upaya khusus 
(Upsus), 3) Pengamanan produksi dan 4) Penguatan kelembagaan dan 
pembiayaan. Kebijakan insentif dan subsidi harus terus ditingkatkan , 
seperti subsidi pupuk, subsidi dan bantuan langsung benih unggul, kredit 
permodalan, kebijakan harga dan tataniaga kedelai. Menurut 
perhitungan harga kedelai yang layak agar kompetitif dengan jagung 
adalah berkisar an tara Rp 6.100- Rp 6. 700. Hal ini sedang kita bah as 
bersama Kementerian Perekonomian. 
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Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati 

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berpesan terkait beberapa 
hal sebagai berikut: . Pertama, kegiatan penelitian agar ditingkatkan 
dan diarahkan pad a perakitan varietas unggul umur super/ultra genjah 
dengan potensi produksi tinggi (3 ton/ha) diseftai perbaikan teknik 
produksi pengelolaan tanaman terpadu secara terus menerus. saya 
sangat menghargai hasil kerja para peneliti Balitkabi yang telah berhasil 
menghasilkan calon varietas unggul umur sangat genjah (73 hari), 
potensi hasil 3 ton/ha, yang diekspose dalam acara PKN ini. Varietas 
umur sangat genjah akan sangat penting untuk peningkatan intensitas 
tanam dan mengantisipasi perubahan iklim. 

• Kedud, para peneliti, penyuluh, pengamat OPT dan petugas Ia pang 
lainnya agar secara sungguh-sungguh, mendampingi dan 
membimbing petani dalam penerpan teknologi melalui program 
Sekolah La pang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), sehingga 
produktivitas kedelai dapat ditingkatkan secara nYata. 

• Ketigd, agar segera diicjentifikasi dan dilaksanakan perluasan areal 
tanam kedelai pada lahan-lahan perkebunan, lahan tidur maupun 
lahan bukaan baru' Perluasan areal tanam merupakan salah satu 
kunci sukses peningkatan produksi kedelai. 

• Keempat, pengembangan kemitraan dengan swasta dalam produksi 
dan pemasaran kedelai. 

• Kelima, segera dilakukan revitalisasi sistem perbenihan kedelai dan 
peningkatan produksi benih kedelai sehingga tercapai kemandirian 
benih kedelai. Benih sumber yang baru saja diberikan ke provinsi
provinsi sentra kedelai agar benar-benar dikembangkan, sehingga 
masing-masing daerah dapat mencapai mandiri benih kedelai. 

• Keenam, agar para pengrajin dan industri mau dan suka 
menggunakan kedelai produksi dalam negeri, karena lebih segar 
dan kualitas produk olahannya tidak kalah dan bahkan lebih baik 
daripada kedelai impor. 
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• Ketujuh, saya mengharapkan perhatian pa.ra pimpinan daerah untuk 
secara sungguh-sungguh melakukan upaya peningkatan produksi 
kedelai. 

Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati, 

Demikian hal-hal yang perlu saya tekankan, saya berharap dengan 
acara ini inovasi teknologi kedelai yang telah dihasilkan oleh Balitkabi 
dapat segera dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk 
mendukung pencapaian swasembada kedelai. Melalui acara Pekan 
Kedelai Nasional (PKN) ini, saya canangkan "Gerakan Nasional 
Peningkatan Produksi Kedelai menuju swasembada kedelai 2014". 
Dengan landasan keikhlasan, kejujuran, keperdulian dan niat yang baik 
dan tulus, semoga apa yang kita lakukan dapat menjadi amal ibadah 
kita dan mendapat berkah dari Allah SWT. Amin. Dengan mengucap 
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Saya nyatakan Pekan Kedelai Nasional 
2010, secara resmi dibuka. 

Billahit taufig wal hidayah 

Wassa/aamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 

Menteri Pertanian, 

Suswono 
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