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KATA  PENGANTAR 
 

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
rahmat dan karunianya sehingga pemuktahiran Dokumen 
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan 
(RENSTRA) tahun 2010-2014 ini dapat terselesaikan dengan 
baik. Secara umum, Renstra ini dipergunakan sebagai panduan 
dan pedoman dalam merumuskan perencanaan kinerja, 
program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Perkebunan 
selama periode tahun 2010-2014 sehingga diharapkan dapat 

diperoleh kinerja dan luaran yang maksimal. 

Kebijakan mendasar Direktorat Jenderal Perkebunan dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsinya sesungguhnya berpola sistematis, sinergis dan berkelanjutan sehingga 
membuka ruang solusi yang lebih lapang melalui lintas Kementerian/Lembaga, seirama 
dengan semakin luasnya rentang potensi, kelemahan, peluang, tantangan dan 
permasalahan yang melingkupi dunia perkebunan saat ini. Dalam rangka pelaksanaan 
kebijakan tersebut maka tugas dan fungsi kepemerintahan harus lebih berdaya dan 
berhasil guna serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah 
dalam pencapaian sasaran dan tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan. Untuk itu 
disusunlah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan 2010-2014.  

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat 
dirumuskan dengan mempertimbangkan perubahan dinamika lingkungan sehingga 
Renstra yang disempurnakan dapat bertujuan positif kedepan dan dapat diandalkan 
sebagai acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan 
secara nasional serta menjangkau kemitraan lintas bidang, lintas sektor, lintas program, 
lintas pelaku dan lintas Kementerian/Lembaga. Dengan disusunnya Renstra Direktorat 
Jenderal Perkebunan 2010-2014 ini maka Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai 
acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya masih harus 
dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan agar skala prioritas setiap 
kegiatan dan program menjadi lebih kongkrit.  

Terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 
14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 
berimplikasi terhadap perubahan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal 
Perkebunan. Untuk menjaga keberlanjutan dan kesinambungan pelaksanaan 
pembangunan perkebunan sampai dengan tahun 2014 perlu dilakukan  pemuktahiran 
Rencana Strategis.  

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan 2010-2014 yang telah 
disempurnakan ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang 
tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri 
dalam setiap kegiatan disertai dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada 
semua pihak yang terlibat untuk memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam 
penyempurnaan penyusunan, semoga dokumen ini bermanfaat untuk perencanaan 
kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 dan menjadi landasan yang 
kuat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan pada periode 
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mendatang serta dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus 
sebagai acuan rencana kerja tahunan dibidang perkebunan. Semoga Tuhan Yang Maha 
Esa senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi dan pencapaian 
sasaran yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis ini. 
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Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, 
ekologis dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan 
nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, 
secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; 
secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap 
karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung serta secara sosial 
budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun karakteristik 
perkebunan dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain dari jenis komoditas, 
hasil produksi dan bentuk pengusahaannya. Dari aspek komoditas, perkebunan 
terdiri atas 127 jenis tanaman, berupa tanaman tahunan dan tanaman semusim 
dengan areal sebaran mulai dataran rendah sampai dataran tinggi. Ditinjau dari 
aspek produksi, hasil produksi perkebunan  merupakan bahan baku industri baik 
untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Apabila ditinjau dari bentuk 
pengusahaannya, usaha perkebunan meliputi Perkebunan Besar Negara (6%), 
Perkebunan Besar Swasta (21%) dan Perkebunan Rakyat (72%). 

Tujuan pembangunan perkebunan sebagaimana dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan adalah untuk meningkatkan 
pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara; 
menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya 
saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan 
mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. 

Pembangunan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, 
seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat 
dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti adanya tekanan globalisasi dan 
liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin 
terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi, terjadinya perubahan iklim global, 
kecilnya kepemilikan dan status lahan, masih terbatasnya kemampuan sistem 
perbenihan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih 
lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh serta kurang harmonisnya 
koordinasi kerja antar sektor tekait pembangunan perkebunan. 

Penerapan secara penuh prinsip-prinsip Good Governance (kepemerintahan yang 
baik) merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan tujuan dan fungsi 
pembangunan perkebunan serta mengatasi berbagai tantangan yang ada. Prinsip 
utama Good Governance adalah akuntabilitas (accountability), transparansi 
(transparency) dan partisipasi (participation). Untuk mencapai terwujudnya 
prinsip Good Governance tersebut, perlu didukung oleh adanya struktur 
kelembagaan yang akomodatif, sumber daya aparatur yang profesional serta 
ketatalaksanaan yang responsif dan adaptif. Karakteristik utama dalam 
penyelenggaraan Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintah, 
pelayanan publik dan pembangunan yang tidak semata-mata bertumpu pada 
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keputusan yang dibuat oleh pemerintah (Government), tetapi juga melibatkan 
seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) baik yang ada di dalam maupun di 
luar birokrasi pemerintah sehingga koordinasi dan sinkronisasi menjadi hal yang 
sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan perkebunan yang sinergi 
dan optimal. 

Pelayanan umum (public) merupakan segala bentuk pelayanan yang diberikan 
pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. Kualitas pelayanan dikategorikan baik 
apabila pelayanan tersebut mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan 
masyarakat yang membutuhkan (meeting the needs of customers). Dalam 
pemerintahan, ketentuan tersebut diatur melalui keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 1995 tentang pelayanan prima 
yang harus berorientasi pada kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, 
keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 
tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden  Nomor 5 
tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 
2010-2014, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2010 tentang Rencana 
Strategis Kementerian Pertanian tahun 2010-2014, Rencana Strategis 
Pembangunan Perkebunan tahun 2010-2014, Pedoman Penyusunan Rencana 
Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2010-2014 serta peraturan perundangan 
terkait lainnya, maka disusun “Rencana Strategis Direktorat Jenderal 
Perkebunan 2010-2014”.  

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan 2010-2014 ini 
merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, 
kebijakan, strategi, program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan yang 
akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun berdasarkan 
analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan dan tantangan yang akan 
dihadapi Direktorat Jenderal Perkebunan pada kurun waktu 2010-2014 dan 
memberi arah dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam rangka 
pembangunan perkebunan pada periode tersebut. 

Sesuai dengan reformasi perencanaan dan penganggaran tahun 2010-2014 yang 
mengharuskan Kementerian/Lembaga untuk merestrukturisasi program dan 
kegiatan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja, dokumen renstra ini 
dilengkapi dengan indikator kinerja yang akuntabel untuk memudahkan proses 
monitoring dan evaluasi selama periode 2010-2014. 

 

 

 

 



1.1. Kondisi Umum Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 
2005- 2009 

1.1.1. Aspek Manajerial 
1.1.1.1.Organisasi 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan dalam 
rangka melaksanakan pelayanan prima maka penerapan manajemen kualitas 
terpadu merupakan suatu keharusan. Manajemen kualitas diperlukan sebagai 
upaya meningkatkan kinerja secara terus menerus dengan menggunakan semua 
sumber daya manusia dan modal yang tersedia pada setiap level.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal 
Perkebunan merupakan salah satu unit kerja Eselon I dengan susunan organisasi 
sebagai berikut : 

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan; 
b. Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi; 
c. Direktorat Budidaya Tanaman Semusim; 
d. Direktorat Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar; 
e. Direktorat Budidaya Tanaman Tahunan; 
f. Direktorat Perlindungan Perkebunan. 

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing unit Eselon II sebagai berikut : 

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan 
Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah memberikan pelayanan 
teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal 
Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat Direktorat 
Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi : 

(1) Perumusan rencana, program dan anggaran serta kerjasama; 
(2) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 
(3) Pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan serta 

pengelolaan urusan kepegawaian; 
(4) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan; 
(5) Pelaksanaan hubungan masyarakat; 
(6) Pengelolaan data dan informasi bidang perkebunan; 
(7) Analisis dan evaluasi pelaksanaan program, penyusunan laporan pelaksanaan 

kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 
(8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal. 

 
 



B. Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi 
Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis 
dan evaluasi di bidang perbenihan dan sarana produksi perkebunan. Dalam 
melaksanakan tugas pokok di atas, Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi 
menyelenggarakan fungsi :  

(1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang benih tanaman semusim, benih 
tanaman rempah dan penyegar, benih tanaman tahunan, penilaian varietas dan 
pengawasan mutu benih serta sarana produksi perkebunan; 

(2) Pelaksanaan kebijakan di bidang benih tanaman semusim, benih tanaman 
rempah dan penyegar, benih tanaman tahunan, penilaian varietas dan 
pengawasan mutu benih serta sarana produksi perkebunan; 

(3) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang benih 
tanaman semusim, benih tanaman rempah dan penyegar, benih tanaman 
tahunan, penilaian varietas dan pengawasan mutu benih serta sarana produksi 
perkebunan; 

(4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang benih tanaman semusim, 
benih tanaman rempah dan penyegar, benih tanaman tahunan, penilaian 
varietas dan pengawasan mutu benih serta sarana produksi perkebunan; 

(5) Pembinaan pejabat fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang perkebunan; 

(6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal. 

C. Direktorat Budidaya Tanaman Semusim 
Tugas pokok Direktorat Budidaya Tanaman Semusim adalah melaksanakan 
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, 
pedoman, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di 
bidang budidaya tanaman semusim. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, 
Direktorat Budidaya Tanaman Semusim menyelenggarakan fungsi : 
(1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya tanaman pemanis, 

tanaman serat, tanaman atsiri dan aneka tanaman semusim; 
(2) Pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya tanaman pemanis, tanaman serat, 

tanaman atsiri dan aneka tanaman semusim; 
(3) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang 

budidaya tanaman pemanis, tanaman serat, tanaman atsiri dan aneka tanaman 
semusim; 

(4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya tanaman 
pemanis, tanaman serat, tanaman atsiri dan aneka tanaman semusim; 

(5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal. 
 
 



D. Direktorat Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar 
Tugas pokok Direktorat Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar adalah 
melaksanakan penyiapan perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan 
standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis 
dan evaluasi di bidang budidaya tanaman rempah dan penyegar. Dalam 
melaksanakan tugas pokok tersebut maka fungsi yang dijalankan adalah : 

(1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya tanaman rempah, 
tanaman teh dan kopi, tanaman penyegar serta aneka tanaman rempah dan 
penyegar; 

(2) Pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya tanaman rempah, tanaman teh dan 
kopi, tanaman penyegar serta aneka tanaman rempah dan penyegar; 

(3) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang 
budidaya tanaman rempah, tanaman teh dan kopi, tanaman penyegar serta 
aneka tanaman  rempah dan penyegar; 

(4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya tanaman 
rempah, tanaman teh dan kopi, tanaman penyegar serta aneka tanaman rempah 
dan penyegar; 

(5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal. 

E. Direktorat Budidaya Tanaman Tahunan  
Tugas pokok Direktorat Budidaya Tanaman Tahunan adalah melaksanakan 
penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, 
pedoman, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di 
bidang budidaya tanaman tahunan. Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, 
Direktorat Budidaya Tanaman Tahunan menyelenggarakan fungsi : 

(1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya tanaman karet dan getah, 
tanaman kelapa dan palma lain, tanaman kelapa sawit dan aneka tanaman 
tahunan; 

(2) Pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya tanaman karet dan getah, tanaman 
kelapa dan palma lain, tanaman kelapa sawit dan aneka tanaman tahunan; 

(3) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang 
budidaya tanaman karet dan getah, kelapa dan palma lain, kelapa sawit dan 
aneka tanaman tahunan; 

(4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya tanaman karet 
dan getah, tanaman kelapa dan palma lain, tanaman kelapa sawit dan aneka 
tanaman tahunan;   

(5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal. 

F. Direktorat Perlindungan Perkebunan 
Tugas pokok Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah melaksanakan 
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, 
pedoman, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di 



bidang perlindungan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, 
Direktorat Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi: 

(1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi organisme pengganggu 
tumbuhan (OPT), pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman 
semusim, rempah dan penyegar, dan pengendalian organisme pengganggu 
tumbuhan tanaman tahunan serta penanggulangan gangguan usaha 
perkebunan (GUP); 

(2) Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi organisme pengganggu 
tumbuhan (OPT), pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman 
semusim, rempah dan penyegar, dan pengendalian organisme pengganggu 
tumbuhan tanaman tahunan serta penanggulangan gangguan usaha 
perkebunan (GUP); 

(3) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang 
identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT), pengendalian organisme 
pengganggu tumbuhan tanaman semusim, rempah dan penyegar, dan 
pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan serta 
penanggulangan gangguan usaha perkebunan (GUP); 

(4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi identifikasi organisme pengganggu 
tumbuhan (OPT), pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman 
semusim, rempah dan penyegar, dan pengendalian organisme pengganggu 
tumbuhan tanaman tahunan serta penanggulangan gangguan usaha perkebunan 
(GUP);  

(5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal. 

1.1.1.2.Sumber Daya Manusia 
Sampai dengan tahun 2009, pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan berjumlah 
1.602 orang, yang terdiri dari PNS Direktorat Jenderal Perkebunan sebanyak 562 
orang, PNS Pusat yang ditempatkan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi 
Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan sebanyak 459 orang, BBP2TP Surabaya 
sebanyak 221 orang, BBP2TP Ambon sebanyak 247 orang, dan Balai Proteksi 
Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak sebanyak 113 orang.  

Tabel 1 memperlihatkan perkembangan pegawai sampai dengan 2009 berdasarkan 
golongan dan pendidikan. Dilihat dari penyebaran per golongan, jumlah pegawai 
golongan I sebanyak 2 orang, golongan II sebanyak 703 orang yang sebagian 
besar berlokasi di UPT Pusat, golongan III sebanyak 776 orang dan golongan IV 
sebanyak 102 orang. Adapun berdasarkan kualifikasi pendidikan, lulusan SD 
sebanyak 24 orang, SLTP sebanyak 21 orang, SLTA sebanyak 898 orang, Sarjana 
Muda/D3 sebanyak 45 orang, S1/D4 sebanyak 478 orang, S2 sebanyak 133 orang, 
dan S3 sebanyak 3 orang. 

 

 

 

 



Tabel 1. Perkembangan Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Sampai  
Dengan Tahun 2009 

Keterangan:  
Jumlah pegawai negeri sipil golongan II yang berada di unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen 
Perkebunan  hanya bersifat  penempatan  satuan administrasi pangkal (SATMINKAL) sedangkan 
pada kenyataannya di lapangan  yang  bersangkutan melaksanakan tugas pada dinas perkebunan 
Provinsi (399 orang) dan di masa yang akan datang akan dialihkan menjadi PNS daerah. 

1.1.1.3.Program dan Anggaran 
Program pembangunan perkebunan selama 2004-2009 mengalami beberapa 
perubahan. Sampai dengan berakhirnya Kabinet Gotong Royong (1999-2005), 
program pembangunan perkebunan terdiri dari 3 program yaitu: Program 
Pengembangan Agribisnis, Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program 
Pemberdayaan Petani. Selanjutnya pada periode Kabinet Indonesia Bersatu (2006-
2010), Program Pembangunan Perkebunan meliputi Program Pengembangan 
Agribisnis, Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Kesejahteraan Petani 
dan Penerapan Kepemerintahan yang Baik. 

Sedangkan fokus kegiatan juga mengalami beberapa kali penyempurnaan dan 
pada tahun 2009 fokus kegiatan pembangunan perkebunan meliputi: 
a. Revitalisasi perkebunan. 
b. Akselerasi peningkatan produksi gula/tebu. 
c. Pengembangan tanaman penghasil bahan bakar nabati/bio-fuel. 
d. Pengembangan kapas rakyat. 
e. Pengembangan kelapa terpadu. 
f. Pengembangan komoditas unggulan nasional lainnya di luar revitalisasi 

perkebunan. 
 
 

No. Unit Kerja 
Golongan (Orang) Tingkat Pendidikan (Orang) 

I II III IV    Jumlah SD SLTP SLTA D3 S1/D4 S2 S3 
1. Setditjenbun 5 53 171 27 256 15 11 114 12 58 45 1 
2. Dit. Pembenihan 

dan Sarana 
Pembenihan 

0 5 49 15 69 2 0 26 3 21 17 0 

3. Dit. Budidaya 
Tanaman 
Semusim 

2 5 37 10 54 0 2 18 2 18 13 1 

4. Dit. Budidaya 
Tanaman 
Rempah dan 
Penyegar 

0 6 49 7 62 0 0 24 5 23 10 0 

5. Dit. Budidaya 
Tanaman 
Tahunan 

1 1 44 11 57 1 0 19 3 20 14 0 

6. Dit. 
Perlindungan 
Perkebunan 

0 7 42 15 64 0 0 29 3 15 16 1 

7. BBP2TP Medan 3   323 128 5 459 1 2 336 8 108 4 0 
8. BBP2TP 

Surabaya 
3 66 146 6 221 1 3 69 7 131 10 0 

9. BBP2TP Ambon 5 171 67 4 247 3 2 179 1 59 3 0 
10. BPTP Pontianak 2 66 43 2 113 1 1 84 1 25 1 0 
 Jumlah 21 703 776 102 1.602 24 21 898 45 478 133 3 



g. Pengembangan komoditas potensial dan spesifik. 
h. Pengembangan teh dan rempah rakyat. 
i. Revitalisasi perbenihan. 
j. Revitalisasi perlindungan perkebunan. 
k. Integrasi kebun-ternak. 

Alokasi anggaran untuk Direktorat Jenderal Perkebunan mengalami fluktuasi dari 
tahun ke tahun, namun demikian rata-rata per tahunnya sebesar Rp. 452 milyar 
sebagaimana terlihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Perkembangan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun              
2005-2009  

Tahun Program 
Alokasi Anggaran (Rp. juta) 

Rupiah 
Murni PHLN Jumlah 

2005    550.989 
 Pengembangan Agribisnis 280.891 22.158 303.049 
 Peningkatan Ketahanan Pangan 154.133 - 154.133 
 Pemberdayaan Petani 93.807 - 93.807 
2006   - 452.698 
 Pengembangan Agribisnis 323.422 - 323.422 
 Peningkatan Ketahanan Pangan 99.351 - 99.351 
 Peningkatan Kesejahteraan Petani 29.925 - 29.925 
2007   - 387.202 
 Pengembangan Agribisnis 77.822 - 77.822 
 Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan 

dan Kepemerintahan 
309.380 - 309.380 

2008   - 445.058 
 Pengembangan Agribisnis 280.844 - 280.844 
 Peningkatan Ketahanan Pangan 80.861 - 80.861 
 Peningkatan Kesejahteraan Petani  20.020 - 20.020 
 Penerapan Kepemerintahan yang Baik 63.333 - 63.333 
2009   - 424.116 
 Pengembangan Agribisnis 248.798 - 248.798 
 Peningkatan Ketahanan Pangan 49.755 - 49.755 
 Peningkatan Kesejahteraan Petani  125.563 - 125.563 
 Penerapan Kepemerintahan yang Baik 73.861 - 73.861 

Sumber: Setditjen. Perkebunan, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.1.4.Pengembalian Kredit (Baldit) 
Jumlah hutang petani peserta proyek sampai dengan akhir 2009 sebesar 
Rp.759,658 milyar. Pengembalian kredit yang disetor ke perbankan sebesar 
Rp.134,239 milyar (17,69%) dan sisa hutang sampai saat ini masih terhitung 
Rp.625,419 milyar (82,31%). Rincian untuk masing-masing proyek seperti pada 
Tabel 3. 

Tabel 3. Rincian Pengembalian Kredit Proyek Pembangunan Perkebunan Sampai 
Dengan Tahun 2009 

Sumber:  Setditjen Perkebunan, 2010. 

1.1.1.5.Laporan Keuangan 
Laporan keuangan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan mengalami 
peningkatan yang cukup berarti. Sampai dengan tahun 2007, laporan keuangan 
Direktorat Jenderal Perkebunan masuk kategori disclaimer. Dalam 
perkembangannya, pada tahun 2008 mengalami kemajuan yang cukup pesat yaitu 
masuk kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP) meskipun di tingkat 
Kementerian Pertanian masih disclaimer. Pada tahun 2009 belum mengalami 
peningkatan, yaitu masih WDP karena masih banyak aset yang belum 
jelas/disertifikasikan. 

No. Eks. 
Proyek 

Komoditas F  i s i k H u t a n g P e t a n i Jumlah 
Angsuran 
(milyar) 

Sisa 
Hutang 
Petani 

(milyar) 

% 
Areal  

(ribu ha) 
Petani 
(KK) 

Pokok 
(milyar) 

Bunga 
(milyar) 

Jumlah 
(milyar) 

A. I Pengembangan Kebun sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 059 

1. PRPTE Karet, Kopi, 
Kelapa, 
Coklat, Lada, 
Teh, Kakao 

330,42 292.568 31.678 5.517 37.195 13.719 23.475 63,11 

2. P3RSU Karet, Kelapa 
Sawit 

6,30 3.150 1.204 365 1.570 976 593 37,82 

3. P3RSB Karet 10,02 3.871 11.162 2.529 13.691 3.464 10.226 74,70 
4. TCSDP Karet, Kelapa 256,25 248.253 216.839 185.590 402.430 88.507 313.922 78,01 

J u m l a h  I 602,99 547.842 260.884 194.003 454.887 106.668 348.218 76.55 

II Pengembangan Kebun sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 442 

5. TCSSP Karet, Teh, 
Jambu Mete 

103,80 119.459 144.101 42.984 187.085 10.353 176.732 94,47 

6. UFDP Karet, Jambu 
Mete 

10,01 10.010 17.140 3.906 21.046 127.965 20.918 99,39 

7. ISDP Kelapa 
Hibrida 

12,50 10.572 11.203 4.714 15.917 1.072 14.845 93,26 

8. EISCDP Jambu Mete 34,82 44.117 32.183 6.799 38.982 13.572 25.410 65,18 
9. S3TCDP Kelapa 

Hibrida 
6,83 11.480 5.134 5.369 10.504 22 10.481 99,78 

J u m l a h  II 167,95 195.637 209.762 63.774 273.537 25.149 248.388 90.81 
J u m l a h  (I + II) 770,95 743.479 470.647 257.778 728.425 131.817 596.607 81.90 

B. Pengembangan Non Kebun (UPH) Keputusan Menteri  Keuangan No. 442 

10. STCPP UPH 4,20 95.398 20.702 10.531 31.233 2.421 28.811 92,25 
J u m l a h  III 4,20 95.398 20.702 10.531 31.233 2.421 28.811 92,25 

Jumlah (I+II+III)  838.877 491.349 268.309 759.658 134.239 625.419 82,83 



1.1.1.6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Akuntabilitas merupakan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang dan 
kritis terhadap pola penyelenggaraan pemerintah. Lima komponen utama yang 
harus dipenuhi oleh semua unit kerja adalah perencanaan, pengukuran, pelaporan, 
evaluasi dan capaian kerja.  

Kondisi tersebut merupakan pendorong dalam upaya-upaya peningkatan sistem 
akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Selain itu, 
untuk menuju Good Governance, semua unit kerja lingkup Direktorat Jenderal 
Perkebunan harus membuat perencanaan dan capaian kinerja yang dilaporkan 
dalam LAKIP. 

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian 
Pertanian atas bobot dan skor yang ditetapkan dalam penilaian indikator evaluasi 
terhadap penerapan LAKIP yang meliputi evaluasi atas Renstra, RKT, sistem 
pengukuran kinerja, informasi atas LAKIP dan indikator evaluasi akuntabilitas 
kinerja, menunjukkan hasil bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 
2008 menempati urutan pertama dengan hasil penilaian sebesar 83,54% dengan 
kategori berhasil (perak) dan pada tahun 2009 hasil penilaian sebesar 75,65% 
dengan kategori sangat baik. Dengan demikian pelaksanaan manajemen yang 
berbasis kinerja telah sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang 
dilakukan secara bertahap. Perlu dipahami bahwa hasil evaluasi akuntabilitas 
kinerja tersebut merupakan pemicu dan pendorong untuk memperbaiki penerapan 
sistem AKIP pada unit kerja Eselon II masing-masing. 

1.1.1.7. Realisasi Keuangan 
Selama periode 2005-2009, realisasi keuangan Direktorat Jenderal Perkebunan 
rata-rata di atas realisasi keuangan Departemen Pertanian, sebagaimana tersaji 
pada Tabel 4. 

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Keuangan Direktorat Jenderal Perkebunan 
Dengan Departemen Pertanian Tahun 2005-2009 

Institusi Rata-Rata Realisasi per Tahun (%) 
2005 2006 2007 2008 2009 

Direktorat Jenderal 
Perkebunan 

78,69 90,23 83,07 89,53 90,38 

Departemen Pertanian 64,95 85,55 74,87 84,38 88,18 
Sumber:  Setditjen Perkebunan, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2. Aspek Teknis 

1.1.2.1.Perbenihan dan Sarana Produksi 
Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi berdasarkan tugas pokok dan 
fungsinya memberikan dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana 
produksi perkebunan dengan sasaran umum yang dapat dicapai pada tahun 2009 
adalah meningkatkan penggunaan benih unggul dan sarana produksi bermutu 
untuk pengembangan  perkebunan sebesar 43% dari total luas areal perkebunan. 

Ketersediaan benih unggul bermutu yang mencukupi untuk pengembangan 
perkebunan merupakan suatu keharusan untuk menghindari terjadinya 
penggunaan benih unggul bermutu yang tidak diinginkan. Untuk memudahkan 
konsumen mendapatkan benih maka telah dibangun sistem usaha perbenihan yang 
berbentuk kelembagaan usaha perbenihan baik berupa Usaha Pembenih Besar 
(UPB) maupun Usaha Pembenih Kecil (UPK) yang memproduksi benih berupa 
biji/kecambah/stek maupun bibit siap salur, dengan demikian benih yang yang 
dihasilkan merupakan benih yang berkualitas. 

Untuk melihat perkembangan kebutuhan dan ketersediaan benih komoditas 
unggulan nasional Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Jarak Pagar, Tebu, Kapas, Kopi, 
Kelapa, Cengkeh, Jambu Mete, Lada dan Teh selama lima tahun terakhir telah 
disajikan pada Tabel 5. Dari Tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun-tahun 
tertentu terdapat beberapa komoditas yang mengalami kekurangan benih. 
Kebijakan yang ditempuh dalam jangka pendek adalah melakukan import benih 
sedangkan untuk jangka panjang ditempuh dengan membangun kebun sumber 
benih yang baru namun masih terbatas pada beberapa komoditas tertentu saja 
yaitu Kelapa Sawit, Kapas dan Tembakau. 

Pembangunan industri perbenihan dan sarana produksi sampai tahun 2009 sudah 
mulai memperlihatkan kinerja yang cukup berarti. Hal ini ditunjukkan dengan 
semakin besarnya peran swasta maupun masyarakat dalam mengembangkan 
usaha perbenihan perkebunan, namun demikian peran pemerintah masih 
diperlukan dalam menfasilitasi pengembangan usaha perbenihan bagi komoditas 
perkebunan yang kurang diminati oleh swasta.  

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, sejak 5 (lima) tahun terakhir Direktorat 
Perbenihan dan Sarana Produksi telah melaksanakan berbagai kebijakan, program 
dan kegiatan revitalisasi perbenihan dan sarana produksi perkebunan, penguatan 
sumber daya manusia perbenihan serta pemenuhan sarana pendukung organisasi. 
Adapun implementasinya berupa fasilitasi pembangunan kebun sumber bahan 
tanaman (kebun induk, kebun entres, blok penghasil tinggi, pohon induk terpilih 
dan kebun penangkaran) serta penguatan kelembagaan perbenihan dan sarana 
produksi. Berikut ini disajikan perkembangan kebutuhan dan ketersediaan benih 
komoditas tanaman perkebunan 2005-2009 pada Tabel 5. 
 

 

 



Tabel 5. Perkembangan Kebutuhan dan Ketersediaan Benih Komoditas Tanaman 
Perkebunan 2005-2009 

No. Komoditas Kegiatan 2005 2006 2007 2008 2009 

1. Kelapa Sawit Prog. pengembangan (Ha) 480.273 826.250 1.065.837 1.150.103 853.000 
  Kebutuhan benih ( ribu kec) 96.054 165.250 213.167 230.020 130.600 
  Ketersediaan benih ( ribu kec) 97.000 141.000 135.928 161.093 150.000 
  Neraca benih ( ribu kec) 946 (24.250) (77.239) (68.927) 19.400 
  Import benih (ribu kec) - 24.250 77.239 68.927 - 

2. Kelapa Prog. Pengembangan  (ha) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
  Kebutuhan benih ( ribu butir) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
  Ketersediaan benih (ribu butir) 26.549 26.500 26.500 26.500 26.500 
  Neraca benih (ribu butir) 24.549 24.500 24.500 24.500 24.500 

3. Karet Prog. pengembangan  (Ha) 20.000 40.000 60.000 96.000 95500 
  Kebutuhan benih (ribu btg) 12.000 24.000 36.000 57.600 57.930 
  Ketersediaan benih (ribu Btg) 35.183 37.854 42.006 69.406 92.155 
  Neraca benih (ribu btg) 23.183 13.854 6.066. 11.806 34.225 

4. Jambu Mete Prog. pengembangan  (Ha) 44.452 44.452 45.207 45.980 46.753 
  Kebutuhan benih ( ribu butir) 7.731 7.731 7.851 7.974 8.089 
  Ketersediaan benih (ribu butir) 52.256 52.256 52.256 52.256 52.256 
  Neraca benih (ribu butir) 44.452 44.425 44.405 44.281 44.158 

5. Kakao Prog. pengembangan  (Ha) - 11.112 346.115 345.000 360.000 
  Kebutuhan benih ( Kg biji) - 27.780 865.288 862.500 900.000 
  Ketersediaan Benih ( kg biji) - - 132.000 182.000 353.000 
  Neraca benih (kg biji) - (27.780) (733.288) (680.500) (547.000) 

6. Tebu Prog. pengembangan (Ha) 381.786 397.692 400.504 405.597 407.810 
  Kebutuhan benih ( ton) 890.834 932.615 934.509 946.393 951.557 
  Ketersediaan benih (ton) 890.834 932.615 934.509 946.393 951.557 
  Neraca benih (ton) - - - - - 

7. Kapas Prog. pengembangan (Ha) 5.682 6.263 14.750 16.078 12.432 
  Kebutuhan benih ( ton) 45,46 50,10 118 96,47 87,02 
  Ketersediaan benih (ton) 45,46 50,10 118 96,47 87,02 
  Neraca benih (ton) - - - - - 

8. Jarak Pagar Rencana pengembangan (Ha) - 23.706 53.905 75.905 75.767 
  Kebutuhan benih ( ribu btg) - 23.706 53.905 75.905 75.767 
  Ketersediaan benih (ribu btg) - 56.129 86.634 98.991 94.746 
  Neraca benih (ribu btg) - 35.423 32.729 23.086 18.979 

9. Kopi Rencana Pengembangan  (Ha) - 5.998 3.608 1.682 2.582 
  Kebutuhan benih (ribu Btg) - 23.992 14.432 6.728 10.328 
  Ketersediaan benih (ribu Btg) - 411.205 411.205 411.205 411.205 
  Neraca benih (ribu Btg) - 387.213 396.773 404.477 400.877 

10. Teh Rencana pengembangan  (Ha) - 61 60 61 61 
  Kebutuhan benih (ribu stek) - 915 915 915 915 
  Ketersediaan benih (ribu stek) - 915 915 915 915 
  Neraca benih (ribu stek) - - - - - 

11. Cengkeh Rencana pengembangan  (Ha) - 4.922 4.637 4.360 4.098 
  Kebutuhan benih ( ribu Btg) - 1.968 1.854 1.744 1.639 
  Ketersediaan benih (ribu Btg) - 1.968 1.854 1.744 1.639 
  Neraca benih (ribu Btg) - - - - - 

12. Lada Rencana pengembangan  (Ha) - 169 1.120 1.114 1.106 
  Kebutuhan benih ( ribu btg) - 371 2.464 2.450 2.433 
  Ketersediaan benih (ribu btg) - 174 174 174 174 
  Neraca Benih (ribu btg) - (197) (2.290) (2.276) (2.259) 

Sumber:  Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 2010. 

 

 



Terkait dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) 
perbenihan telah dilakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk 
sertifikasi dan pengawasan benih, pengawas benih tanaman dan penangkar benih 
tanaman. Disamping itu telah dilakukan upaya peningkatan jumlah dan percepatan 
pelepasan varietas unggul baru dan mendorong serta memfasilitasi pembangunan 
kebun koleksi nasional Sumber Daya Genetik (SDG) komoditas utama 
perkebunan. Dalam hal penggunaan benih bersertifikat, selama periode 2005-2009 
telah terjadi peningkatan dari semula 30% pada tahun 2005 menjadi 43% pada 
tahun 2009. 

Perkembangan varietas unggul tanaman perkebunan yang telah dilepas secara 
kumulatif mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat seperti pada 
Tabel 6. 

Tabel 6. Perkembangan Varietas Unggul Tanaman Perkebunan yang telah dilepas 
Tahun 2005-2009 

No. Komoditas 
Varietas Unggul Tanaman yang telah dilepas  
2005 2006 2007 2008 2009 

1. Karet 20 20 21 23 23 
2. Kelapa sawit 26 26 30 33 33 
3. Kelapa  11 19 20 26 28 
4. Jambu Mete 3 3 5 8 8 
5. Kapas 12 12 21 22 22 
6. Tebu 63 63 65 72 72 
7. Tembakau 17 17 23 26 28 
8. Jarak Pagar 0 0 0 0 0 
9. Kopi 19 19 19 19 19 

10. Kakao 9 11 11 13 15 
11. Lada 7 7 7 7 7 
12. Cengkeh 0 0 0 1 1 
13. Nilam 3 3 3 3 3 
14. T eh 11 11 11 11 16 
15. Kemiri Sunan 0 0 0 0 0 
16. Lain lain 15 15 26 31 36 

 Jumlah 216 226 262 295 311 
Sumber : Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 2010. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan sarana produksi, telah dilakukan upaya 
peningkatan penggunaan sarana produksi melalui penyediaan alat dan mesin 
perkebunan tepat guna serta sarana lainnya.  
Sarana produksi khususnya pupuk merupakan salah satu input yang sangat 
penting dalam peningkatan produktivitas hasil perkebunan. Dengan semakin 
banyaknya masyarakat yang menggunakan pupuk berakibat semakin mahalnya 
harga pupuk di pasaran dan semakin terbatasnya kuantitas yang dapat dibeli oleh 
masyarakat dan dalam jangka panjang akan menurunkan produktivitas hasil 
perkebunan. Untuk mengatasi hal ini pemerintah telah melakukan kebijakan 



pemberian pupuk subsidi untuk perkebunan rakyat, sebagaimana dapat dilihat 
pada Tabel 7.   

Tabel 7. Perkembangan Alokasi Pupuk Bersubsidi Perkebunan Rakyat 

No. Jenis Pupuk 
Volume (Ton) 

2005 2006 2007 2008 2009 
1. Urea 715.827 843.241 948.745 926.681 948.745 
2. SP-36 234.374 234.374 240.925 240.925 240.925 
3. ZA 250.000 250.000 278.993 278.992 318.849 
4. NPK - 78.441 191.605 246.350 328.467 

Sumber : Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi,  2010 

Alokasi pupuk bersubsidi untuk perkebunan rakyat dari tahun 2005-2009 terlihat 
tidak terlalu berfluktuasi. Proporsi untuk perkebunan rakyat berkisar ± 30% dari 
alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian. 

1.1.2.2. Budidaya Tanaman  
A. Tanaman Semusim  
1. Perkembangan Luas Areal Tanaman Semusim 

Tanaman semusim pada umumnya diusahakan oleh perkebunan rakyat, kecuali 
tanaman Tebu dan Kapas di luar Jawa yang diusahakan oleh beberapa perkebunan 
besar, baik swasta maupun negara. Pertumbuhan areal tanaman semusim selama 
tahun 2005-2009 menunjukkan peningkatan khususnya untuk 3 (tiga) komoditas 
utama, yaitu Tebu, Kapas dan Tembakau, sedangkan tanaman Nilam mengalami 
penurunan akibat tingkat harga yang berfluktuasi dan adanya serangan organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT) sehingga petani cenderung untuk tidak 
mengembangkan secara luas. Gambaran luas areal tanaman semusim selama 
tahun 2005-2009 seperti pada Tabel 8. 

Tabel 8. Perkembangan Luas Areal Tanaman Semusim Tahun 2005-2009 

Komoditas 
Luas Areal (000 Ha) Laju 

Pertumbuhan 
(%/tahun) 2005 2006 2007 2008 2009*) 

Tebu 381,79 396,44 428,40 436,51 422,94 2,67 

Kapas 5,66 6,26 13,75 15,87 12,46 31,05 

Tembakau 198,21 172,23 198,05 196,63 202,45 1,03 

Nilam 20,45 16,53 16,86 16,92 13,83 - 8,77 

Sumber : Ditjen Perkebunan, 2009. 
Catatan : *)Angka sementara. 

Laju pertumbuhan areal tanaman Tebu hanya mencapai 2,67% disebabkan harga 
gula yang tidak stabil akibat pengaruh harga gula internasional yang lebih rendah 
pada tahun 2008. Demikian juga pertumbuhan areal tanaman Tembakau hanya 
sebesar 1,03% akibat adanya kebijakan yang hanya mempertahankan luasan 
sebagai dampak adanya kampanye anti rokok yang diprakarsai WHO/FCTC serta 



adanya isu kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang 
Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. 

Areal tanaman Kapas meningkat cukup pesat dengan laju pertumbuhan rata-rata 
31,05% hal ini disebabkan adanya Program Akselerasi Pengembangan Kapas 
Rakyat yang dimulai sejak tahun 2007 serta penanaman Kapas dengan 
menggunakan benih hibrida asal China. 

2. Perkembangan Produksi Tanaman Semusim 
Perkembangan produksi tanaman semusim selama kurun waktu 2005-2009, 
khususnya untuk 4 (empat) komoditas utama menunjukkan laju yang positif yaitu 
antara 4,13-73,56%. Laju peningkatan produksi terendah dialami oleh komoditas 
tembakau karena adanya kebijakan pengendalian produksi untuk menjaga 
keseimbangan supply dan demand. Produksi tertinggi dicapai oleh komoditas 
Kapas karena adanya penambahan luas areal tanam dan penggunaan benih Kapas 
Hibrida di Sulawesi Selatan. Untuk komoditas tebu laju pertumbuhan produksi 
rata-rata mencapai 4,13% sedangkan untuk Nilam mencapai 12,17%. 
Perkembangan produksi ke 4 (empat) komoditas tanaman semusim selama kurun 
waktu 2005-2009 seperti pada Tabel 9. 

Tabel 9. Perkembangan Produksi Tanaman Semusim Tahun 2005-2009 

Komoditas 
Produksi (000 ton) Laju 

Pertumb. 
(%/tahun) 

2005 2006 2007 2008 2009*) 

Tebu (Gula) 2.241,78 2.307,03 2.448,14 2.704,00 2.624,07 4,13 
Kapas  
(Kapas Berbiji) 

3,07 4,16 12,93 20,02 18,67 73,56 

Tembakau  
(Daun Kering) 

153,47 146,27 164,85 168,04 176,94 3,81 

Nilam  
(Daun Kering) 

61,37 99,18 101,17 103,21 85,73 12,17 

Sumber : Ditjen Perkebunan, 2009.               
Catatan : *)Angka sementara. 

3. Perkembangan Produktivitas Tanaman Semusim 
Seiring dengan perkembangan teknologi dan penerapan/perbaikan budidaya 
tanaman semusim, produktivitas ke 4 (empat) jenis tanaman semusim mengalami 
perkembangan yang positif selama kurun waktu 2005-2009. 
Laju pertumbuhan produktivitas rata-rata selama kurun waktu 2005-2009 untuk 
ke 4 (empat) komoditas tanaman semusim yang tertinggi yaitu 28,63% per tahun 
dicapai oleh komoditas Kapas. Sementara untuk Tembakau dengan program 
intensifikasi dapat meningkatkan produktivitas dengan pertumbuhan rata-rata 
hanya 3,38% sedangkan yang terendah 1,46% per tahun dialami komoditas Tebu. 
Gambaran perkembangan produktivitas tanaman semusim selama tahun 2005-
2009 seperti pada Tabel 10. 

 



Tabel 10. Perkembangan Produktivitas Tanaman Semusim Tahun 2005-2009 

Komoditas 
Produktivitas (Kg/Ha) Laju 

Pertumb. 
(%/tahun) 

2005 2006 2007 2008 2009*) 

Tebu (Gula) 5.872 5.820 5.710 6.190 6.204 1,46 
Kapas  
(Serat Kapas Berbiji) 

540 664 941 1.261 1.498 28,63 

Tembakau  
(Daun Kering) 

777 867 856 863 884 3,38 

Nilam  
(Daun Kering) 

3.000 6.000 6.000 6.100 6.200 25,82 

 Sumber : Ditjen Perkebunan, 2009.               
 Catatan : *)Angka sementara. 

B. Tanaman Rempah dan Penyegar 
Tanaman rempah dan penyegar mempunyai prospek dan potensi besar untuk 
dikembangkan secara ekonomis, terintegrasi dan berkelanjutan. Sebagian besar 
komoditas utama tanaman rempah dan penyegar telah mempunyai pangsa pasar di 
tingkat dunia karena cita rasa dan aroma yang khas dan tidak tergantikan oleh 
produk negara lain. Hal tersebut karena adanya dukungan keunggulan spesifik 
geografis, sumber daya genetik berbasis kearifan lokal dan iklim yang mendukung 
dalam pengembangan komoditas tersebut. 

Namun demikian, dalam operasional pengembangan komoditas tersebut 
dihadapkan pada berbagai tuntutan kebutuhan yang selalu berkembang dari waktu 
ke waktu dan perubahan lingkungan yang sangat dinamis.  

1. Perkembangan Luas Areal Tanaman Rempah Dan Penyegar 
Pertumbuhan areal tanaman rempah dan penyegar selama tahun 2005-2009 
meningkat cukup tinggi. Sampai dengan tahun 2009 luas areal tanaman rempah 
dan penyegar diperkirakan telah mencapai 3,93 juta Hektar yang didominasi oleh 
Perkebunan Rakyat. Gambaran perkembangan luas areal komoditas rempah dan 
penyegar tahun 2005-2009 seperti pada Tabel 11. 

Tabel 11. Perkembangan Luas Areal Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 
2005-2009 

Komoditas 
Luas Areal (000 Ha) Laju 

Pertumb. 
(%/tahun) 2005 2006 2007 2008 2009*) 

Kakao  1.167,05 1.320,82 1.379,28 1.425,22 1.475,34 6,11 
Kopi  1.225,27 1.308,73 1.295,91 1.295,11 1.289,18 0,69 
Teh  140,54 135,59 133,73 127,71 127,41 -2,41 
Lada  191,99 192,60 189,05 183,08 191,54 -0,02 
Cengkeh  448,86 445,36 453,29 456,47 459,19 0,57 

Sumber : Ditjen Perkebunan, 2009.               
Catatan : *)Angka sementara. 



Sebagaimana terlihat pada Tabel 11 bahwa komoditas yang luasnya meningkat 
cukup besar adalah Kakao yang disebabkan adanya pengembangan Kakao melalui 
APBN, APBD dan swadaya masyarakat dengan laju pertumbuhan per tahun 
mencapai 6,11%. Disisi lain terdapat juga komoditas yang mengalami penurunan 
luas areal yaitu Teh sebesar 2,41% dan Lada sebesar 0,02%. Berkurangnya luas 
areal tersebut disebabkan beberapa faktor seperti kematian tanaman oleh serangan 
OPT, tanaman tua, kurangnya pemeliharaan dan konversi ke komoditas lain. 

2. Perkembangan Produksi Tanaman Rempah dan Penyegar 
Produksi komoditas rempah dan penyegar pada periode 2005-2009 pada 
umumnya mengalami peningkatan. Komoditas yang produksinya meningkat 
sangat nyata adalah kakao dengan laju pertumbuhan per tahunnya mencapai 
5,93%. Komoditas Kopi, Lada dan Cengkeh juga mengalami peningkatan dengan 
laju pertunbuhan per tahunnya masing-masing 2,22%, 1,16% dan 1,03%, 
sedangkan produksi Teh mengalamai penurunan sebesar 0,45%. Perkembangan 
produksi komoditas rempah dan penyegar tahun 2005-2009 seperti pada Tabel 12. 

Tabel 12. Perkembangan Produksi Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2005-
2009 

Komoditas 
Produksi (000 ton) Laju 

pertumb. 
(%/tahun) 2005 2006 2007 2008 2009*) 

Kakao (Kakao Kering) 748,83 769,39 740,01 803,59 933,87 5,93 
Kopi (Biji Kering) 640,37 682,16 676,48 698,02 698,00 2,22 
Teh (Daun Kering) 167,28 146,86 150,22 153,97 167,61 -0,45 
Lada (Lada Kering) 78,33 77,53 74,13 80,42 81,66 1,16 
Cengkeh (Bunga Kering) 78,35 61,41 80,41 70,54 75,54 1,03 

Sumber : Ditjen Perkebunan, 2009.               
Catatan : *)Angka sementara. 

3. Perkembangan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar 
Sejalan dengan peningkatan produksi selama periode 2005-2009, produktivitas 
komoditas rempah dan penyegar secara umum juga mengalami peningkatan 
seperti pada Tabel 13. Namun nilai produktivitas tersebut masih di bawah standar 
teknis hasil penelitian. Komoditas yang mengalami peningkatan adalah Cengkeh 
dan Kopi dengan laju pertumbuhan per tahun masing-masing 2,18% dan 1,80%.  
Penurunan produktivitas terjadi pada Kakao sebesar 2,76% per tahun, komoditas 
Teh sebesar 0,19% per tahun dan Lada sebesar 0,19% per tahun. Penurunan 
produktivitas tanaman Kakao disebabkan tanaman tua dan rusak serta serangan 
hama dan penyakit yang cukup serius. Disisi lain peluang pengembangan 
komoditas Kakao cukup besar yaitu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku 
Kakao dalam negeri yang cukup tinggi sedangkan pada komoditas Teh penurunan 
produktivitas terjadi akibat semakin menurunnya populasi tanaman per Hektar 
dan kurangnya pemeliharaan oleh petani.  

 



Tabel 13. Perkembangan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 
2005-2009 

Komoditas 
Produktivitas (Kg/Ha) Laju 

Pertumbuhan 
(%/tahun) 2005 2006 2007 2008 2009*) 

Kakao (Kakao Kering) 921 849 796 889 818 -2,76 
Kopi (Biji Kering) 683 695 673 729 731 1,80 
Teh (Daun Kering) 1.462 1.322 1.363 1.447 1.432 -0,34 
Lada (Lada Kering) 688 668 656 702 681 -0,19 
Cengkeh (Bunga Kering) 248 207 246 232 264 2,18 

Sumber : Ditjen Perkebunan, 2009. 
Catatan : *)Angka sementara. 

C. Tanaman Tahunan 
Pembangunan perkebunan tanaman tahunan diarahkan pada berbagai upaya yaitu 
untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan, 
meningkatkan peran kelembagaan petani dan peran budidaya tanaman tahunan 
dalam pelestarian lingkungan. 

1.  Perkembangan Luas Areal Tanaman Tahunan 
Secara umum selama periode 2005-2009 areal tanaman tahunan yang meliputi 
Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Jambu Mete, Jarak Pagar dan Kemiri Sunan 
mengalami peningkatan luas areal seperti terlihat pada Tabel 14. Jarak pagar 
memperlihatkan peningkatan luas areal yang sangat tinggi dengan laju 
pertumbuhan per tahun mencapai 46,46% diikuti oleh Kelapa Sawit yang luasnya 
meningkat cukup pesat dengan pertumbuhan 8,57% per tahun. Luas areal Kelapa 
juga meningkat dengan laju pertumbuhan per tahun mencapai 0,02% sedangkan 
luas areal Jambu Mete mengalami penurunan sebesar 0,28% per tahun. 

Tabel 14. Perkembangan Luas Areal Tanaman Tahunan Tahun 2005-2009 

No. Komoditas 
Luas Areal (000 Ha) Laju 

Pertumb. 
(%/tahun) 2005 2006 2007 2008 2009*) 

1. Kelapa Sawit 5.454,82 6.594,91 6.766,84 7.363,85 7.508,02 8,57 
2. Karet 3.279,39 3.346,43 3.413,72 3.424,22 3.435,42 1,17 
3. Kelapa 3.803,61 3.788,89 3.787,99 3.783,07 3.807,06 0,02 
4. Jambu Mete 579,65 569,93 570,41 573,72 573,21 -0,28 
5. Jarak Pagar 2,64 2,77 6,87 8,22 9,31 46,46 
6. Kemiri 

Sunan 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 

Sumber : Ditjen Perkebunan, 2009. 
Catatan : *)Angka sementara. 

 

 

 



2. Perkembangan Produksi Tanaman Tahunan 
Produksi tanaman tahunan untuk periode 2005-2009 mengalami peningkatan yang 
cukup signifikan. Komoditas yang produksinya meningkat sangat nyata adalah 
Jarak Pagar dengan laju pertumbuhan per tahun mencapai 373,24% diikuti Kelapa 
Sawit dengan laju 15,98% per tahun. Komoditas Karet, Jambu Mete dan Kelapa 
juga mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan per tahun masing-masing 
3,69%, 1,77% dan 1,20%. Perkembangan produksi komoditas tahunan tahun 
2005-2009 seperti pada Tabel 15. 

Tabel 15. Perkembangan Produksi Tanaman Tahunan Tahun 2005-2009 

No. Komoditas 
Produksi (000 ton) Laju 

Pertumb. 
(%/tahun) 2005 2006 2007 2008 2009*) 

1. Kelapa Sawit 
(CPO) 

11.861,62 17.350,85 17.664,72 19.200,00 20.570,00 15,98 

2. Karet  
(karet kering) 

2.270,89 2.637,23 2.755,17 2.751,29 2.594,46 3,69 

3. Kelapa  
(kopra) 

3.096,85 3.131,16 3.193,27 3.239,67 3.247,38 1,20 

4. Jambu Mete 
(gelondong 
kering) 

135,07 149,23 146,15 156,65 143,28 1,77 

5. Jarak Pagar  
(biji kering) 

0,22 2,89 8,85 10,97 13,01 373,24 

6. Kemiri Sunan  
(biji kering) 

4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 0,00 

Sumber : Ditjen Perkebunan, 2009. 
Catatan : *)Angka sementara. 

3. Perkembangan Produktivitas Tanaman Tahunan 
Seiring dengan perkembangan teknologi dan penerapan/perbaikan budidaya 
tanaman tahunan, produktivitas ke 6 (enam) jenis tanaman tahunan mengalami 
perkembangan yang positif selama kurun waktu 2005-2009. Laju pertumbuhan 
produktivitas rata-rata selama kurun waktu 2005-2009 untuk ke 6 (enam) 
komoditas tanaman tahunan tertinggi yaitu 388,54% per tahun dicapai oleh 
tanaman Jarak Pagar. Sementara untuk Kelapa Sawit produktivitasnya naik rata-
rata 5,39% per tahun kemudian diikuti oleh Kelapa (3,11%), Karet (2,19%) dan 
Jambu Mete (2,07%). Gambaran perkembangan produktivitas tanaman tahunan 
selama tahun 2005-2009 seperti pada Tabel 16. 
 
 
 
 
 
 



Tabel 16. Perkembangan Produktivitas Tanaman Tahunan Tahun 2005-2009 

No. Komoditas 
Produksi (000 ton) Laju 

Pertumb. 
(%/tahun) 2005 2006 2007 2008 2009*) 

1. Kelapa Sawit 
(CPO) 

2.925 3.498 3.634 3.424 3.562 5,39 

2. Karet  
(karet kering) 

862 967 993 994 936 2,19 

3. Kelapa  
(kopra) 

925 947 1.142 1.164 1.035 3,11 

4. Jambu Mete 
(gelondong kering) 

428 469 474 474 463 2,07 

5. Jarak Pagar  
(biji kering) 

8 97 437 758 921 388,54 

6. Kemiri Sunan  
(biji kering) 

16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 0,00 

Sumber : Ditjen Perkebunan, 2009. 
Catatan : *)Angka sementara. 

1.1.2.3.Perlindungan Perkebunan  
Pada umumnya rendahnya produktivitas tanaman perkebunan disebabkan oleh 
adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan non OPT berupa 
gangguan usaha perkebunan (GUP) dan dampak perubahan iklim yang belum bisa 
tertangani secara optimal. 

Serangan OPT menyebabkan terjadinya kehilangan hasil dan penurunan kualitas 
produk sedangkan dampak tidak langsung dari gangguan usaha perkebunan 
(GUP) seperti penjarahan, gangguan keamanan dapat menyebabkan aktivitas 
pengelolaan kebun tidak dapat berjalan dengan baik. Sementara itu perubahan 
iklim (banjir, kekeringan dan kebakaran) dapat menyebabkan proses metabolisme 
tanaman terganggu, aborsi bunga, pelayuan, pencemaran asap lintas batas serta 
peningkatan serangan OPT.   

Meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya kesehatan dan kebugaran 
kaitannya dengan konsumsi makanan telah meningkatkan tuntutan konsumen 
akan kandungan nutrisi dari produk perkebunan yang sehat, aman dan menunjang 
kebugaran. Disamping itu meningkatnya kesadaran akan lingkungan hidup dan 
pentingnya faktor keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga mendorong peran 
faktor kelestarian lingkungan dalam agribisnis perkebunan.   

Diratifikasinya berbagai aturan perdagangan dalam WTO (World Trade 
Organization) memberikan konsekuensi terhadap Indonesia dalam melaksanakan 
agribisnis perkebunan. Penerapan surveillance OPT perkebunan yang diekspor 
merupakan salah satu contoh dari penerapan aturan sesuai dengan International 
Standard for Phytosanitary Measures (ISPM). 

 

 

 



A. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 
Kualitas produk ekspor perkebunan Indonesia masih rendah karena terbawanya 
serangga, jamur dan kotoran serta residu pestisida. Kondisi tersebut menyebabkan 
terjadinya claim dan penolakan dari negara pengimpor akibat tidak terpenuhinya 
persyaratan Sanitary and Phytosanitary (SPS). Contoh dikenakannya penahanan 
otomatis (Automatic Detention) oleh United States Food and Drug Administration 
(USFDA) terhadap ekspor biji kakao Indonesia.   

Luas serangan OPT dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah melalui 
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan masyarakat pada 11 
komoditas perkebunan yaitu Kelapa, Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kakao, Jambu 
Mete, Cengkeh, Lada, Tebu, Teh dan Kapas dari tahun 2005 sampai dengan 2009 
dapat dilihat pada Tabel 17. Kerugian yang diakibatkan oleh OPT pada 11 
komoditas perkebunan tersebut pada tahun 2009 diperkirakan sekitar Rp. 2,55 
triliun.  

Tabel 17. Keadaan Serangan OPT dan Luas Pengendaliannya Pada 11 Komoditas 
Unggulan Nasional Perkebunan 

 
No. 

 
Komoditi 

 
Jenis OPT 

Luas Serangan (ribu Ha) Pengendalian (ribu Ha)  Rugi Hasil 
2009  

(milyar) 
2005 2006 2007 2008  2009* 2005 2006 2007 2008  2009* 

1.    Kelapa Oryctes sp.  67,20   76,37 100,95  81,62   79,52  10,74 10,73  11,12  21,15   14,46   21,95 
   Sexava sp.  23,14  39,51   30,57   25,43   27,76   0,22   1,37   2,52   1,79   2,72   14,75  
  Artona sp.  1,23  1,57   0,94   1,08   0,83   0,02   0,22   0,32   0,31   0,07   36,92  
  Brontispa sp.  6,33   19,41   12,77   17,61    246,15  0,54   0,15   1,60   2,42   2,90   119,60  
  Busuk Pucuk  0,96   1,67   2,62   7,38   9,18   0,01   1,5  1,16  2,09  4,91  4,32  

2.    Karet JAP  75,20   85,15   107,80   87,48   68,03   2,73   7,45   7,02   8,12   4,24   39,84  
  Colletotrichum   21,78   38,33   24,20   11,50   14,94   -    0,003   -     0,19   0,57   4,65  
  Bidang Sadap  53,81   44,71   51,72   79,83   58,08   1,34   3,86   3,85   4,86   5,62   23,06  
  Jamur Upas  7,58   11,78   5,30   4,61   10,02   0,03   0,19   0,02   0,01   0,05   2,91  
  Rayap  1,76   11,90   25,98   30,68   11,20   0,09   0,75   0,43   0,98   1,25   7,74  

3.    Kakao PBK 195,33 314,79 411,98 281,16 308,30  2,02  13,06  18,32  11,18   87,10   645,81  
  Busuk Buah 

Kakao 
 24,04   45,15   46,30  121,09 105,72  0,28   0,79   2,72   2,04   68,50   308,93  

  Helopeltis sp.  17,68   26,93   40,86   29,54   50,72   1,41   2,59   3,84   5,15   32,78   49,26  
  VSD  27,14   96,87   234,37   283,64   121,39   0,03   0,03   6,15   1,32   85,34   526,30  

4.    Kopi PBKo  46,97   38,89   174,37   99,40   568,97   2,71   3,35   2,67  10,77   28,91   691,68 
  Hemileia 

vastatrix 
 12,50   4,67   6,41   5,25   9,84   0,16   0,14   0,53   0,15   1,46   3,41 

  Xylosandrus sp.  6,54   13,11   12,20   10,62   11,63   0,68   1,22   2,21   2,73   2,97   10,38  
5.    Lada BPB  2,99   4,83   7,53   4,95   5,15   0,72   0,72   1,31   1,58   2,07   10,58  
  Dasynus sp.  1,08   1,66   4,01   5,51   4,55   0,02   0,15   0,68   0,90   0,32   6,57  
  Lophobaris sp.  1,96  4,15   8,18   3,92   4,81   0,26   0,99   1,42   1,17   1,34   5,00  

6.    Cengkeh Nothopeus sp.  6,27   8,18   8,92   11,15   11,62   0,06  0, 56   0,83  0, 60   0,65   5,81  
  CDC  7,35   16,20   16,34   17,45   10,34   0,27   5,11   4,89   4,86   5,00   6,23  
  BPKC  3,69   3,68   3,68   5,35   13,94   0,04   0,09   0,09 0,17 0,09  13,13  

7.    Jambu            
   Mete 

Helopeltis sp.  10,82   18,67   30,03   11,15   9,22   1,99  0,0 3   12,18   1,37   1,20   9,31  

  Jamur Akar  1,77   1,37   2,22   17,45   3,20   0,06   0,95   1,24   1,70   1,61   6,12 
  Cricula sp.  1,27   0,26   0,97   5,35   1,00   0,001   0,002   0,002   0,79   0,32   0,61  

8.    Kelapa  
   Sawit 

Ulat api  2,91   3,60   3,71   8,69   2,72   0,10  0, 76   0,86   1,85  0,0 7   0,27  

  Babi hutan  0,79   0,13   0,44   0,54   3,43   0,18   0,02   0,35   0,14   0,40   0,69  
  Tikus 0,53   0,20   5,46   6,70   3,57   -     0,02   0,12   0,78   0,14  0,77  
  Ganoderma  0,01   0,17   2,72   2,70   5,37   0,002   -     -     0,007   0,18  0,30  

 



 

Tabel 17. Keadaan Serangan OPT dan Luas Pengendaliannya Pada 11 Komoditas 
Unggulan Nasional Perkebunan 

Lanjutan : 

 
No. 

 
Komoditi 

 
Jenis OPT 

Luas Serangan (ribu Ha) Pengendalian (ribu Ha) Rugi Hasil 
2009  

(milyar) 
2005 2006 2007 2008 2009* 2005 2006 2007 2008  2009* 

9. Teh Cacar Daun Teh  2,98   1,62  2,34  0, 22   6,54  1,17  0,27  1,68  0,06   4,71   1,99  

  Helopeltis sp.  3,21   2,55   1,79   0,18   7,16   1,98   0,25   1,68   0,07   3,75   2,19  

  Ganoderma sp.  0,07   0,01   0,02   0,01   -     0,01   0,01   -     0,003   -     -    

10. Tebu Chilo sp. 0,67   5,10   5,10   0,48   0,35  0, 22   0,03  0,0 3   0,05   0,26   2,18  

  Scripophaga sp.  0,60   5,18   5,18   0,49   0,03  0,08   0,03   0,03   0,07   0,03   0,22  

  Luka api  0,12  0,29  0,30  0,01  -    0,02  -    0,001   0,01  -    -  
11. Kapas Helicoverpa 

armigera 
0 0,07 0,07 0 0  -     -     -     -     -     -    

  Sundapteryx sp. 0 0,12 0,12 0,002 0  -     -     -     -     -     -    

  Earias sp. 0 0 0 0 0  -     -     -     -     -     -    

Sumber : Direktorat Perlindungan Perkebunan, 2010.  
Catatan : *)Angka sementara. 
 
Pada Gambar 1 terlihat fluktuasi luas serangan OPT jauh lebih besar 
dibandingkan dengan upaya pengendalian yang dapat dilakukan. Persentase luas 
areal pengendalian dibandingkan dengan luas serangan OPT sangat kecil dari 
tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yaitu hanya rata-rata sebesar 6 %.  
 

 
Gambar 1. Fluktuasi Luas Serangan OPT dan Pengendalian OPT Tahun 2005-2009 
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B. Penanganan Gangguan Usaha dan Kebakaran Lahan dan Kebun 

Kasus Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu kasus 
lahan dan kasus non lahan. Kasus lahan yang terjadi sampai dengan tahun 2009 
sebanyak 508 kasus yang terdiri dari kasus lahan 426 kasus dan non lahan 82 
kasus. Rata-rata kasus yang dapat ditangani setiap tahun sampai tahun 2009 
sebanyak 129 kasus yang terdiri dari kasus lahan 108 kasus dan kasus non lahan 
21 kasus. Jumlah kasus gangguan usaha perkebunan (GUP) yang terjadi dan 
jumlah kasus yang dapat ditangani setiap tahun selama kurun waktu 2005-2009 
dapat dilihat pada Tabel 18. 

Tabel 18. Kasus Gangguan Usaha Perkebunan Tahun 2005-2009 
No. Kasus Jumlah Kasus Jumlah Kasus Yang Dapat Ditangani 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Rerata 
1. Lahan 535 518 417 524 426 116 94 100 48 184 108 
2. Non 

Lahan 
111 80 58 72 82 38 18 23 16 12 21 

Jumlah 646 598 475 596 508 154 112 123 64 196 129 
Sumber : Direktorat Perlindungan Perkebunan, 2010.               

Kasus GUP yang terjadi pada tahun berjalan sering muncul pada tahun berikutnya 
karena belum selesai penanganannya dan adanya penambahan kasus baru 
sehingga kasus pada tahun berjalan dan tahun berikutnya tidak dapat dijumlahkan. 
Rendahnya jumlah kasus yang dapat ditangani disebabkan oleh berbagai faktor  
(multi dimensi) karena sangat terkait dengan berbagai instansi seperti 
Kementerian Dalam Negeri, BPN (Badan Pertanahan Nasional) Pusat, 
Kementerian Kehutanan, Kepolisian RI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang seringkali masing-masing instansi mempunyai persepsi 
yang berbeda-beda terhadap setiap kasus. Peran Direktorat Jenderal Perkebunan 
dalam penanganan kasus GUP hanya sebatas melakukan fasilitasi karena 
sebagaimana diatur dalam dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang 
Perkebunan bahwa perizinan usaha perkebunan merupakan wewenang Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota.   

Kebakaran lahan dan kebun merupakan kejadian yang berulang setiap tahun 
karena kurangnya kesadaran masyarakat dan tingginya biaya untuk membuka 
lahan tanpa bakar. Fakta menunjukkan bahwa luas areal perkebunan dan lahan 
masyarakat yang mengalami kebakaran dalam kurun waktu 2005-2009 masih 
cukup tinggi. Data hotspot tidak identik dengan kejadian kebakaran. Hotspot 
dipantau oleh satelit berdasarkan suhu yang terdeteksi oleh satelit NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric Administration) dengan kriteria setiap obyek 
yang bersuhu 318ºKelvin atau setara dengan 45ºC dinyatakan sebagai hotspot. 



Oleh karena itu diperlukan ground check/pemantauan lapangan untuk memastikan 
apakah hotspot yang terdeteksi merupakan kejadian kebakaran atau bukan.  

Hasil pemantauan Hotspot dan kejadian kebakaran lahan setiap tahun dalam kurun 
waktu 2005-2009 disajikan  pada Tabel 19 berikut. 

Tabel  19. Pemantauan Hotspot dan Kebakaran Lahan Tahun 2005-2009 

Tahun Hotspot (Titik) Kebakaran (Ha) 
2005 4.251 21.658 
2006 33.805 14.385 
2007 6.783 750 
2008 9.237 6.211 
2009 29.093 14.232 

 Sumber : Direktorat Perlindungan Perkebunan, 2010.               

Dampak perubahan iklim pada umumnya mengakibatkan kebanjiran, kekeringan 
dan longsor. Hasil pemantauan dampak perubahan iklim selama 2005-2009 
disajikan pada Tabel 20. 

Tabel 20. Pemantauan Dampak Perubahan Iklim Tahun 2005-2009 

Bencana Alam Kejadian per Tahun 
2005 2006 2007 2008 2009 

Kekeringan (Ha) - 5.046,72 3.681 - - 
Banjir (Ha) - 4.120,113 4.492 777,6 2.693,4 
Longsor (Ha) - 14 - 118 - 
Jumlah - 9.180,93 8.173 895,6 2.693,4 

Sumber : Direktorat Perlindungan Perkebunan, 2010.      

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 
61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan adalah 
unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Direktur 
Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. 
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan 
fungsi : 

1. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan 
pascapanen perkebunan. 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan 
pascapanen perkebunan. 

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perbenihan, 
budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan. 

 
 
 



4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, 
perlindungan dan pascapanen perkebunan. 

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan. 
Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, 
Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, 
Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat 
Pascapanen dan Pembinaan Usaha. 

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis 
dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal 
Perkebunan. Dalam penyelenggaraan fungsi, Sekretariat Direktorat Jenderal 
menjalankan: 

1. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran dan kerjasama di 
bidang perkebunan. 

2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan. 
3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan 

kepegawaian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta 
pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik.  

4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan. 
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 

Direktorat Tanaman Semusim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan 
kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman 
semusim. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman Semusim 
menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan 
sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan 
tanaman semusim. 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, 
perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim. 

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang identifikasi dan 
pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan 
kelembagaan tanaman semusim. 

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan 
pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan 
kelembagaan tanaman semusim. 

5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Semusim. 

Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 
prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 



tanaman rempah dan penyegar. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat 
Tanaman Rempah dan Penyegar  menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan 
sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan 
tanaman rempah dan penyegar. 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, 
perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah 
dan penyegar. 

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang identifikasi dan 
pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan 
kelembagaan tanaman rempah dan penyegar. 

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan 
pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan 
kelembagaan tanaman rempah dan penyegar. 

5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar. 

Direktorat Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan 
kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman 
tahunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman Tahunan  
menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan 
sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan 
tanaman tahunan. 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, 
perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan. 

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang identifikasi dan 
pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan 
kelembagaan tanaman tahunan. 

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan 
pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan 
kelembagaan tanaman tahunan. 

5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Tahunan. 

Direktorat Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan 
kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan 
perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perlindungan 
Perkebunan  menyelenggarakan fungsi: 

 



1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian 
organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, tanaman rempah 
dan penyegar dan tanaman tahunan serta dampak perubahan iklim dan 
pencegahan kebakaran. 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, tanaman rempah dan 
penyegar dan tanaman tahunan serta dampak perubahan iklim dan pencegahan 
kebakaran. 

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang identifikasi dan 
pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, 
tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan serta dampak perubahan 
iklim dan pencegahan kebakaran. 

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan 
pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, 
tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan serta dampak perubahan 
iklim dan pencegahan kebakaran. 

5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan. 

Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 
prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 
pascapanen dan pembinaan usaha. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat 
Pascapanen dan Pembinaan Usaha  menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, 
tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, bimbingan usaha dan 
perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penanganan konflik. 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, tanaman 
rempah dan penyegar, tanaman tahunan, bimbingan usaha dan perkebunan 
berkelanjutan serta gangguan usaha dan penanganan konflik. 

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pascapanen 
tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, 
bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan 
penanganan konflik. 

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman 
semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, bimbingan usaha 
dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penanganan konflik. 

5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. 

 

 



1.3. Potensi dan Permasalahan 
1.3.1. Potensi 
1.3.1.1.Potensi Manajerial   
Beberapa potensi manajerial utama yang masih dapat dikembangkan dan 
dioptimalkan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi meliputi (a) 
tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis 
dan kebijakan, (b) sumber daya manusia, (c) Road Map komoditas utama dan 
Renstra Pembangunan Perkebunan 2010-2014, (d) sistem informasi manajemen 
dan (e) kelembagaan. 

A. Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Pedoman Umum, 
Pedoman Teknis dan Kebijakan 

Pelaksanaan pembangunan perkebunan mempunyai landasan hukum yang kuat 
berupa Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 
dan Peraturan Perundang-undangan turunannya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 
2004 tentang Perkebunan dan Peraturan Perundang-undangan turunannya yang 
didukung dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pertanian. Landasan hukum tersebut merupakan salah satu potensi yang bisa 
digali dalam mengembangkan perkebunan secara menyeluruh dan terpadu. 

Agar kegiatan pembangunan perkebunan lebih praktis dan mudah dilaksanakan 
serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku perlu 
didukung dengan pedoman umum/teknis dan standar biaya yang diperlukan. 
Pedoman umum/teknis yang tersedia seperti pedoman perencanaan kegiatan dan 
anggaran, pembakuan statistik perkebunan, pelaksanaan anggaran, satuan biaya 
pengembangan perkebunan, pedoman teknis budidaya dan pedoman lainnya, 
masih dapat diperluas dan berpotensi untuk lebih didayagunakan. 

B. Sumber Daya Manusia 
Potensi lainnya yang masih dapat dikembangkan adalah sumber daya manusia 
(SDM). Tersedianya SDM di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan sebanyak 
1.602 orang yang berkualifikasi pendidikan dari tingkat SD sampai jenjang doktor 
merupakan keunggulan tersendiri. Disamping pendidikan formal, sebagian besar 
pegawai telah mengikuti diklat penjenjangan/diklat PIM, pelatihan teknis dan non 
teknis serta beberapa pegawai sedang mengikuti tugas belajar baik di dalam 
maupun di luar negeri yang diharapkan semuanya akan mendukung kinerja 
Direktorat Jenderal Perkebunan. Peningkatan kualitas, moral dan etos kerja 
petugas, lingkungan kerja yang kondusif, penerapan sistem karir yang terprogram 
dan transparan dalam rangka mewujudkan petugas yang profesional, 
pengembangan kemampuan dan sikap prakarsa yang proaktif dalam mewujudkan 
pelayanan prima merupakan arah organisasi yang hendak dicapai. Disamping itu 
telah diangkat Pejabat Fungsional PBT (Pengawas Benih Tanaman) dan POPT 
(Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman) untuk menunjang pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi Direktorat dan UPT.  



C. Road Map Komoditas Utama dan Renstra Pembangunan Perkebunan 
2010-2014  

Renstra Pembangunan Perkebunan 2010-2014 telah tersusun dan dijadikan acuan 
dalam pembangunan perkebunan setiap tahunnya yang dituangkan dalam rencana 
kerja tahunan (RKT). Agar pengembangan komoditas dalam rangka mengisi 
Renstra Pembangunan Perkebunan menjadi terarah, terukur dan dapat 
dipertanggung jawabkan maka telah disusun Road Map Komoditas Utama 
Perkebunan sampai dengan tahun 2020. 

D. Sistem Informasi Manajemen    
Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadikan 
batas antar daerah maupun antar negara semakin kecil dan jelas. Akses terhadap 
data dan informasi serta penyebarannya sangat mudah dilaksanakan dan cepat 
tersebar kepada masyarakat yang membutuhkannya. Perangkat teknologi 
informatika yang telah dimiliki Direktorat Jenderal Perkebunan adalah website, 
Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG), Sistem Akuntansi Instansi 
(SAI), Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev) dan Geographic Information 
System (GIS) merupakan teknologi informasi. Selain informasi yang disajikan 
dalam bentuk softcopy/maya, informasi juga disajikan dalam bentuk 
hardcopy/fisik seperti buku statistik perkebunan, majalah media perkebunan, 
ruang display, pusat informasi perkebunan, rencana strategis dan lainnya. 
Teknologi informasi dan komunikasi Direktorat Jenderal Perkebunan tersebut 
sangat berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka implementasi Inpres Nomor 
3 tahun 2003 tentang e-government dan seiring dengan kemajuan dan 
perkembangan teknologi informasi. 

E. Kelembagaan 
Kelembagaan yang berkualitas merupakan kelembagaan yang mampu memenuhi 
keinginan dan kebutuhan masyarakat yang memerlukannya. Kualitas jasa yang 
masih dapat dikembangkan dalam pelayanan mencakup 5 (lima) dimensi yang 
meliputi (1) tangible, seperti fasilitas fisik, perlengkapan dan sarana komunikasi; 
(2) empathy, seperti kemudahan dalam melakukan komunikasi, memahami 
kebutuhan masyarakat pengguna dan memberikan perhatian yang serius; (3) 
responsiveness, seperti keinginan untuk membantu dan memberikan pelayanan 
dengan tanggap; (4) reliability, seperti kemampuan memberikan layanan dengan 
segera, akurat, handal dan memuaskan; dan (5)  assurance, seperti pengetahuan, 
kemampuan, kesopanan dan sifat yang dapat dipercaya.  

Dalam rangka memfasilitasi terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu 
benih, penerapan teknologi proteksi tanaman dan memberikan dukungan 
pelayanan organisasi yang berkualitas sebagai rujukan daerah telah dibentuk 4 
(empat) unit pelayanan teknis (UPT) pusat yang meliputi Balai Besar Perbenihan 
dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan, Surabaya dan Ambon serta 
Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak. Ke depan, agar pelayanan 
teknis kepada masyarakat lebih optimal dengan sebaran yang semakin luas  maka 
jumlah dan fungsi UPT sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan penyesuaian 
wilayah binaannya. 



Tersedianya sarana pendidikan yang kompeten untuk meningkatkan kapasitas 
sumber daya manusia perkebunan sebagai institusi penelitian tanaman perkebunan 
seperti Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbangbun) yang 
terdiri dari Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat (Balittas), Balai 
Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri (Balittri), Balai 
Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik (Balittro), Balai Penelitian Kelapa dan 
Palma Lain (Balitka) juga terdapat PT. Riset Perkebunan Nusantara (PT. RPN) 
yang terdiri dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), Pusat 
Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Pusat Penelitian Karet (PPK), Pusat Penelitian 
Teh dan Kina (PPTK), Puslitkoka (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia) 
serta unit-unit riset dan pengembangan teknologi pada perusahaan industri 
berbasis tanaman perkebunan serta sejumlah tenaga peneliti yang sudah 
berpengalaman merupakan potensi yang dapat ditingkatkan lagi kontribusinya 
dalam rangka menunjang pembangunan perkebunan.  

1.3.1.2. Potensi Teknis 
Komoditas unggulan nasional perkebunan dan teknologi merupakan komponen 
potensi teknis yang masih dapat dikembangkan dan dioptimalkan dalam rangka 
meningkatkan kinerja organisasi. Adapun uraian singkat dari masing-masing 
komponen tersebut sebagai berikut: 

A. Komoditas Unggulan Nasional Perkebunan 
Indonesia merupakan salah satu negara mega biodiversity yang mempunyai 
jumlah keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Walaupun luas daratannya 
hanya 1,3 % dari seluruh daratan bumi tetapi Indonesia memiliki keanekaragaman 
flora dan fauna yang sangat berlimpah. Sekitar 10% spesies berbunga, 12% 
spesies mamalia, 16% spesies reptil dan amphibia, 17% spesies burung serta 25% 
spesies ikan terdistribusi di Indonesia. Sebagian spesies bahkan tidak terdapat di 
belahan bumi lain.  
Melimpahnya keanekaragaman flora merupakan potensi sumber daya genetik 
untuk menghasilkan klon/varietas unggul perkebunan disamping dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan bio-fuel, bio-pesticide, bio-fertilizer atau untuk 
tujuan komersial lainnya. Lebih jauh lagi, beberapa tanaman merupakan 
komoditas spesifik perkebunan yang memiliki keunggulan komparatif dan 
kompetitif sehingga sangat berpotensi untuk mengisi pasar baik dalam negeri 
maupun luar negeri. 

Berdasarkan pencermatan yang komprehensif terdapat 127 jenis tanaman yang 
potensial untuk dikembangkan dalam usaha perkebunan sehingga ditetapkan 
menjadi komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Keputusan 
Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tanggal 22 September 2006 
dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3399/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal 19 
Oktober 2009. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari 127 jenis tanaman 
tersebut prioritas pengembangan ditujukan bagi komoditas unggulan nasional 
sebanyak 15 jenis yang meliputi Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Kopi, Kakao, Teh, 
Jambu Mete, Cengkeh, Lada, Jarak Pagar, Tebu, Tembakau, Kapas, Nilam dan 



Kemiri Sunan. Pemerintah daerah didorong untuk memfasilitasi pengembangan 
komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya.  

B. Ketersediaan Teknologi Budidaya dan Pemuliaan Terapan 
Teknologi budidaya terapan baik yang dihasilkan oleh lembaga penyedia 
teknologi maupun individu praktisi perkebunan telah tersedia untuk dimanfaatkan 
dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yaitu 
teknologi somatic embryogenesis/kultur jaringan, sambung samping, sambung 
pucuk, pengendalian OPT dengan sistem PHT (Pengendalian Hama Terpadu), 
pengolahan limbah kebun sebagai pupuk organik dan teknologi budidaya yang 
adaptif terhadap perubahan iklim. Selain berperan meningkatkan produksi, 
produktivitas dan mutu tanaman perkebunan, teknologi terapan tersebut juga 
bersifat ramah lingkungan.  

Disamping teknologi budidaya terapan, teknologi pemuliaan tanaman juga telah 
dihasilkan antara lain melalui rekayasa genetika dalam rangka mendukung 
pengadaan varietas unggul guna menciptakan komoditas perkebunan berdaya 
saing tinggi. 

1.3.2. Permasalahan  
 

Selain potensi yang masih dapat digali untuk dikembangkan lebih lanjut 
sebagaimana telah digambarkan dalam paragraf sebelumnya, terdapat beberapa 
kelemahan dan permasalahan yang harus mendapat perhatian untuk dapat 
dicarikan penyelesaiannya. Permasalahan tersebut adalah: 

1.3.2.1. Permasalahan Manajerial 

A. Belum Optimalnya Pelayanan 
Pelayanan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perkebunan pada umumnya 
belum memenuhi standar pelayanan prima sebagaimana ditetapkan dalam 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 1993 dan 
Inpres Nomor 1 tahun 1995. Kelemahan pelayanan tersebut tercermin dari belum 
operasionalnya standar operasional prosedur (SOP) secara penuh, law 
enforcement yang masih lemah, kualitas, moral dan etos kerja yang belum 
optimal.  

B. Belum Optimalnya Koordinasi 
Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan 
yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Belum optimalnya 
koordinasi di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan baik internal, institusi 
terkait maupun dengan daerah merupakan kelemahan yang harus mendapat 
perhatian serius.  

Sebagai contoh, berbagai varietas benih unggul yang sudah dilepas oleh 
pemerintah belum terkait langsung dengan dunia usaha sehingga perbanyakan dan 
distribusinya kepada masyarakat belum memadai.  



C. Keterbatasan Alokasi Anggaran 
Sebagaimana diketahui bahwa investasi untuk pembangunan perkebunan setiap 
tahun mengalami peningkatan rata-rata 17,41% sejak tahun 2005. Pada tahun 
2009 investasi yang diperlukan sebesar Rp. 43,363 trilyun, namun karena 
keterbatasan anggaran pemerintah maka alokasi anggaran untuk Direktorat 
Jenderal Perkebunan hanya Rp. 424,116 milyar atau 3,28% dari total kebutuhan. 
Akibat keterbatasan anggaran tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan tidak 
dapat memenuhi kebutuhan anggaran yang diusulkan daerah dan stakeholders 
perkebunan lainnya.  

D. Belum Optimalnya Monitoring dan Pelaporan 
Meskipun sudah ada ketentuan terkait dengan monitoring dan pelaporan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2010 tentang 
Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian dan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, pelaksanaan pembangunan 
perkebunan di daerah belum termonitor dengan baik dan pelaporannya masih 
sering terlambat. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya format pelaporan 
yang harus diisi oleh daerah, seperti form dari Bappenas, form dari Kementerian 
Keuangan, form statistik dan form lainnya. 

E. Ketidakefisiensian Agribisnis Perkebunan  
Meskipun untuk komoditas tertentu seperti Kelapa Sawit, Indonesia merupakan 
salah satu negara paling efisien dalam menjalankan agribisnisnya, namun secara 
umum efisiensi agribisnis perkebunan Indonesia masih belum memenuhi harapan. 
Kondisi ini tercermin dari beberapa hal, seperti belum terpenuhinya skala 
ekonomi usaha agribisnis perkebunan khususnya perkebunan rakyat, belum 
terintegrasinya usaha agribisnis perkebunan dalam suatu kawasan pengembangan 
perkebunan seperti  yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 
2004 tentang Perkebunan, sumber bahan baku belum terintegrasi dengan unit 
pengolahan; dominasi produk primer dalam perdagangan komoditas perkebunan 
yang mengakibatkan perolehan nilai tambah tidak dinikmati oleh para pelaku 
agribisnis perkebunan; belum optimalnya pemanfaatan limbah dan hasil samping 
perkebunan dan belum dilaksanakannya portofolio/diversifikasi usaha perkebunan 
secara optimal yang dapat menjamin kelangsungan usaha. 

1.3.2.2.Permasalahan Teknis 

A. Ketersediaan dan Pemanfaatan Lahan  
Dari aspek pemanfaatan lahan, peningkatan jumlah penduduk yang pesat dan 
distribusinya yang tidak merata mengakibatkan daya dukung lahan terlampaui. 
Kondisi demikian menimbulkan terjadinya kompetisi pemanfaatan lahan yang 
kurang sehat bagi kepentingan multi sektor yang sering kali menjadi pemicu 
terjadinya kasus gangguan usaha perkebunan (GUP). 



Dari sisi lain, sebagian lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman 
perkebunan belum diusahakan dalam usaha dan hamparan yang ekonomis 
sehingga dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas usaha yang pada gilirannya 
mengurangi nilai tambah bagi petani.  

B. Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan 
Berbagai kegiatan pembangunan perkebunan periode 2005-2009 telah berhasil 
meningkatkan produktivitas dan mutu sebagian besar komoditas perkebunan. 
Meskipun demikian, secara umum produktivitas dan mutu komoditas perkebunan 
tersebut masih di bawah potensi (72,5%).  

Dalam upaya peningkatan produksi dan mutu tanaman perkebunan menghadapi 
kendala yaitu kondisi infrastruktur perkebunan yang belum memadai, seperti jalan 
usaha perkebunan yang umumnya sudah banyak yang rusak sebaliknya 
pembangunan baru dan pemeliharaan infrastruktur sangat terbatas. Kondisi ini 
menghambat pekebun dan investor dalam mengembangkan agribisnis perkebunan. 

Masalah lain yang juga menghambat upaya peningkatan produktivitas dan mutu 
tanaman perkebunan adalah belum optimalnya penggunaan dan ketersediaan 
benih unggul bermutu/bersertifikat serta sarana produksi lainnya, adanya serangan 
hama penyakit tanaman dan gangguan usaha perkebunan (GUP), belum 
terpenuhinya standar populasi tanaman per hektar dan didominasinya pertanaman 
oleh tanaman tua/rusak. 

C. Akses Pekebun Terhadap Sumber Permodalan  
Lemahnya permodalan masih merupakan kendala yang dihadapi oleh petani 
dalam memulai atau mengembangkan usahanya sehingga harus meminjam ke 
pihak lain. Sulitnya mengakses permodalan kepada perbankan atau lembaga 
keuangan resmi lainnya menyebabkan petani mencari pinjaman modal kepada 
para pemilik modal yang umumnya adalah pedagang hasil perkebunan dengan 
sistem ijon sehingga petani tidak leluasa menjual hasil panennya. Sebagian 
pekebun meminjam modal kepada rentenir dengan bunga pinjaman yang tinggi. 

Meskipun pemerintah telah menyediakan kredit melalui skim kredit program 
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi 
Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), 
maupun kredit komersial, namun fasilitas kredit tersebut pada kenyataannya 
masih sulit diakses oleh pekebun. Kesulitan mengakses perbankan atau lembaga 
keuangan resmi lainnya disebabkan: (a) petani belum dapat memenuhi persyaratan 
administrasi perbankan, (b) resiko agribisnis perkebunan yang cukup tinggi yang 
menyebabkan perbankan enggan memberikan kredit, (c) belum tersedianya 
lembaga keuangan dan perbankan yang khusus bergerak di bidang perkebunan 
dan (d) belum tersedianya lembaga penjaminan resiko usaha perkebunan. 

D. Liberalisasi Pasar Global  
Sebagai salah satu fenomena globalisasi, isu liberalisasi pasar global atau 
liberalisasi perdagangan semakin marak setelah disetujui dan ditandatanganinya 
kesepakatan General Agreement on Tariff and Trade (GATT)-Putaran Uruguay 



oleh 122 negara anggota, termasuk Indonesia, di Marrakesh, Maroko pada tanggal 
15 April 1994 (Marrakesh Meeting). Pada pertemuan tersebut disetujui pula 
perubahan nama GATT menjadi World Trade Organization (WTO).  

Dengan banyaknya negara yang merasa semakin pentingnya perdagangan bebas 
antar negara dan adanya kekhawatiran akan kegagalan perundingan GATT-
Putaran Uruguay, maka negara-negara yang berada pada suatu kawasan dengan 
kesamaan potensi dan kebutuhan maupun hubungan geografis dan tradisional 
terdorong untuk membentuk kelompok/kawasan perdagangan bebas (free trade 
area) seperti AFTA (Asean Free Trade Area) yang mencakup negara-negara 
anggota ASEAN;  NAFTA (North America Free Trade Area) yang mencakup 
Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko; APEC (Asia Pacific Economic 
Community) yang mencakup negara-negara di kawasan Asia Pasifik; Uni Eropa 
(European Union) yang mencakup negara-negara di kawasan Eropa Barat dan 
ACFTA (Asean-China Free Trade Area) yang mencakup negara-negara Asean 
dengan China.  

Sebagai bagian dari tatanan perekonomian dunia, Indonesia yang menganut sistem 
ekonomi terbuka harus ikut melaksanakan perdagangan bebas. Komitmen 
mengenai hal itu dimanifestasikan dalam bentuk keikutsertaan Indonesia pada 
AFTA, APEC, ACFTA dan WTO. Secara umum komitmen negara-negara yang 
terlibat liberalisasi pasar global adalah menghilangkan secara bertahap hambatan 
tarif (tariff barrier) dan sebagai gantinya menerapkan hambatan non-tarif (non-
tariff barrier) dalam mekanisme ekspor-impor. Meskipun masalah hambatan tarif 
dapat diatasi secara bertahap, namun agribisnis perkebunan Indonesia akan 
menghadapi masalah yang lebih berat yaitu hambatan non-tarif berupa hambatan 
teknis (technical barrier) maupun aspek sanitasi dan fitosanitasi (sanitary and 
phytosanitary).  
Hambatan teknis yang telah ada dan akan banyak dipakai dalam agribisnis 
perkebunan ke depan adalah isu mutu produk, isu lingkungan, isu intelectual 
property right, isu hak asasi manusia (HAM) dan isu ketenagakerjaan. Tidak 
jarang masing-masing negara/kawasan tujuan ekspor menetapkan sendiri standar 
untuk ekspor atau impor produk perkebunan. Sebagai contoh Uni Eropa 
mengkaitkan impor CPO dengan isu pelestarian sumber daya alam dan 
lingkungan hidup berkelanjutan (RSPO). 

Hambatan lainnya adalah konsumen menuntut atribut produk yang lebih detail 
seperti atribut keamanan produk (safety attributes), atribut nutrisi (nutritional 
attributes), atribut nilai (value attributes), atribut pengepakan (packaging 
attributes), atribut lingkungan (ecolabelled attibutes) dan atribut kemanusiaan 
(humanistic attributes). Sebagian dari atribut tersebut telah melembaga baik 
secara internasional seperti penerapan SPS (sanitary dan phytosanitary) maupun 
secara individual melalui penerapan standar mutu produk pertanian setiap negara.  

Liberalisasi pasar global juga berimplikasi pada “hilangnya” batas-batas geografis 
dan administrasi suatu negara sehingga memungkinkan penguasaan sumberdaya 
oleh pihak asing/negara lain dalam memanfaatkan melimpahnya sumberdaya 



Indonesia melalui perusahaan global, aliansi strategis dan perusahaan 
multinasional. 

1.4. Peluang dan Tantangan   
1.4.1. Peluang  
1.4.1.1. Peluang Manajerial  
Faktor yang membuka peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam 
mendukung program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman 
perkebunan adalah potensi pelaku usaha, koordinasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan, pengembangan sistem informasi, proses mengarah ke pelayanan 
prima, ketersediaan pendanaan dan permintaan pasar. 

A. Pelaku Usaha 
Pelaku usaha utama di bidang perkebunan meliputi perkebunan besar, koperasi, 
asosiasi petani, asosiasi eksportir/importir dan pekebun. Jika situasi untuk 
berinvestasi dapat dibangun secara lebih kondusif dan harga komoditas 
perkebunan dapat dipertahankan maka peran masing-masing pelaku usaha dapat 
ditingkatkan dalam rangka mendukung pengembangan perkebunan. 

B. Koordinasi 
Koordinasi didefinisikan sebagai suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk 
menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk 
menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah 
ditentukan. Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan merupakan 
peluang lain yang bisa dikembangkan dalam rangka mempercepat pencapaian 
tujuan dan sasaran organisasi. 

C. Pengembangan Sistem Informasi  
Agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan memperlancar aksesibilitas 
terhadap informasi, maka sistem informasi manajemen yang mencakup 
kemampuan menyusun, memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang 
lengkap mengenai SDM (sumber daya manusia), teknologi, peluang pasar, 
manajemen, permodalan, usaha perkebunan dalam mendorong dan menumbuhkan 
minat pelaku usaha, petani dan masyarakat, perlu terus dimutakhirkan dan 
dikembangkan secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan jejaring kerja 
dengan institusi terkait. 

D. Pelayanan Prima 
Peluang lainnya adalah peningkatan pelayanan organisasi yang berkualitas sampai 
dengan memenuhi kriteria layanan prima. Sendi-sendi pelayanan prima meliputi 
(1) kesederhanaan dalam artian mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah 
dipahami dan mudah dilaksanakan; (2) kejelasan dan kepastian mengenai 
prosedur, persyaratan, unit kerja yang berwenang, rincian biaya, jadwal waktu 
penyelesaian dan hak serta kewajiban pemberi dan penerima pelayanan; (3) 
keamanan dalam arti memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat 



memberikan kepastian hukum; (4) keterbukaan dalam arti diinformasikan secara 
terbuka agar mudah diketahui dan dipahami; (5) efisien dalam arti persyaratan 
pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung pencapaian 
sasaran pelayanan; (6) ekonomis dalam arti biaya ditetapkan secara wajar; (7) 
keadilan yang merata dalam arti diusahakan secara luas, adil dan merata; dan (8) 
ketepatan waktu dalam arti diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

E. Anggaran 
Selain anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), 
dana perbankan maupun dana masyarakat lainnya juga tersedia untuk 
pengembangan perkebunan. Kredit yang tersedia berupa (1) Kredit Ketahanan 
Pangan dan Energi (KKP-E) untuk kelompok yang sudah bankable tetapi tidak 
feasible kalau dengan bunga komersial. Bunga yang dibayarkan petani hanya 7% 
dan sisanya disubsidi oleh pemerintah; (2) Kredit Pengembangan Energi Nabati 
dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) untuk kelompok yang sudah bankable 
tetapi tidak feasible kalau dengan bunga komersial. Bunga yang dibayarkan petani 
hanya 7% untuk kelapa sawit dan kakao dan 6% untuk karet serta sisanya 
disubsidi oleh pemerintah; (3) Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk kelompok yang 
sudah feasible tetapi tidak bankable. Bunga yang dibayarkan petani maksimum 
22% untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta dan maksimum 14% untuk kredit 
sampai dengan Rp. 500 juta. Persentase yang dijamin oleh LPS (Lembaga 
Penjamin Simpanan) sebesar 70% dari nilai kredit dan (4) Kredit komersial yang 
diberikan kepada kelompok yang sudah feasible dan bankable. 

F. Permintaan Pasar Domestik dan Luar Negeri 
Pemintaan pasar domestik dan luar negeri terhadap produk-produk perkebunan 
diproyeksikan terus meningkat. Sebagai gambaran peluang pasar bagi produksi 
gula Tebu, Tembakau dan Kapas masih terbuka luas baik untuk memenuhi 
kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Untuk memenuhi bahan baku 
Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam negeri dibutuhkan Serat Kapas 
sebesar + 500 ribu ton per tahun sedangkan untuk gula peluang permintaan pasar 
khususnya pasar dalam negeri cukup tinggi dan akan semakin meningkat, sejalan 
dengan laju peningkatan konsumsi per kapita sebagai akibat kenaikan jumlah 
penduduk dan berkembangnya industri makanan. Diperkirakan kebutuhan gula 
pada tahun 2014 mencapai 5,7 juta ton.  

Demikian juga peluang pasar tembakau dalam negeri juga cukup baik yaitu untuk 
memenuhi kebutuhan industri rokok putih dan rokok kretek yang pada tahun 2010 
jumlahnya sekitar 735 pabrik dengan kebutuhan rata-rata 180 ribu ton per tahun. 
Di samping itu peluang pasar tembakau untuk cerutu (cigar) pada pasar ekspor 
masih cukup potensial karena jenis-jenis tembakau cerutu Indonesia mempunyai 
karakteristik tersendiri yang dibutuhkan untuk industri cerutu terutama di Eropa. 

Penetrasi CPO (Crude Palm Oil) Indonesia ke pasar India akan semakin mantap 
meski juga bersaing ketat dengan Malaysia dari segi penurunan tarif yang sama. 
Ekspor CPO Indonesia ke India setiap tahun diperkirakan mencapai 2,5 juta ton. 
Sementara itu ekspor CPO dan produk turunan ke China mencapai 215.931 ton. 
Ekspor tersebut meliputi RBD (Refined Bleached Deodorized) olein sebanyak 



95.099 ton, RBD stearin 89.100 ton; CPO 25.924 ton dan PFAD (Palm Fatty Acid 
Distillate) sebesar 5.807 ton. 

Pemberlakuan China-Asean Free Trade Agreement (CAFTA) mulai 1 Januari 
2010 berdampak positif terhadap perdagangan ekspor CPO. Ekspor CPO ke China 
bergerak naik hingga 72,14%, karena adanya bea  masuk  0%  ke China dan  
naiknya harga  CPO. Pada tahun 2008 ekspor CPO Indonesia ke China mencapai 
1,9 juta ton. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat pesat seiring dengan 
pemberlakukan FTA (Free Trade Area) mulai 2010. Pada 2010, China 
diperkirakan mengimpor CPO diatas angka 6 juta ton yang ditargetkan Indonesia 
dapat mengekspor 2 juta ton CPO tetapi permintaan CPO ini kemungkinan dapat 
bertambah karena pemerintah China sedang mengembangkan pemakaian bio-
diesel. 
Demikian juga potensi peningkatan permintaan terhadap Kakao dunia tersebut 
menjadi celah bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi Kakao dalam 
memenuhi pasar dunia baik dalam bentuk biji Kakao maupun Kakao olahan. 
Penambahan produksi Kakao dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan 
kapasitas Indonesia dalam memasok kebutuhan kakao dunia yang setiap tahun 
naik 2-4% sehingga produksi Kakao olahan diproyeksikan bisa naik sampai 300 
ribu ton atau bisa mengolah hampir 50% dari total produksi biji Kakao nasional. 
Perkembangan itu merupakan tanda pertumbuhan industri peningkatan nilai 
tambah biji Kakao dalam negeri, mengingat sebelumnya hampir 80% produksi 
biji Kakao nasional langsung diekspor. Demikian pula pemulihan industri 
pengolahan Kakao dalam negeri terjadi karena adanya penerapan Bea Keluar 
(BK) biji Kakao pada April 2009.  

1.4.1.2.  Peluang Teknis 
A. Ketersediaan Potensi Lahan dan Agroekosistem 
Ketersediaan lahan menjadi salah satu keunggulan komparatif dalam 
pengembangan komoditas perkebunan. Apabila dikelola dengan baik keunggulan 
komparatif ini dapat mendukung keunggulan kompetitif. Saat ini masih tersedia 
lahan potensial untuk pengembangan komoditas perkebunan sekitar 24 juta hektar 
yang meliputi lahan berpotensi baik (18,74 juta Hektar), lahan berpotensi sedang 
(2,99 juta Hektar) dan sisanya lahan berpotensi bersyarat seperti lahan rawa dan 
gambut yang masih memerlukan inovasi teknologi khusus untuk 
pengembangannya.  

Potensi lainnya dalam pembangunan perkebunan adalah kondisi agro-ekosistem. 
Komponen agro-ekosistem yang meliputi kondisi geografis, penyinaran matahari, 
intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di beberapa wilayah 
dan keanekaragaman jenis tanah menjadi faktor yang sangat mendukung dan 
potensial untuk pengembangan komoditas perkebunan. Komponen agro-
ekosistem lainnya yaitu tanaman perkebunan selain bernilai ekonomis juga 
mempunyai potensi ekologis yaitu sebagai pemfiksasi CO2 dan sebagai tanaman 
yang berfungsi konservasi lahan dan air. Selain itu komoditas perkebunan juga 



berpotensi menurunkan emisi CO2 terutama bila komoditas perkebunan 
dikembangkan untuk merehabilitasi lahan semak belukar/alang-alang. 

B. Teknologi  
Tersedianya berbagai rakitan teknologi terutama untuk mendukung peningkatan 
kuantitas dan kualitas hasil serta beberapa varietas benih unggul yang telah 
dilepas yang sesuai dengan masing-masing lokasi penanaman merupakan salah 
satu peluang yang dimanfaatkan untuk memfasilitasi pelaksanaan pembangunan 
perkebunan seperti ketersediaan teknologi budidaya teknologi pascapanen dan 
lembaga penyediaan teknologi dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan 
mutu tanaman perkebunan yang ramah lingkungan. 

C. Penyediaan Benih Unggul Bermutu  
Penggunaan benih unggul bermutu merupakan salah satu syarat untuk 
mewujudkan pembangunan perkebunan yang efisien dan berdaya saing tinggi. 
Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan efisiensi dan daya saing usaha 
perkebunan maka semakin meningkat pula kebutuhan akan benih unggul dan 
sarana produksi bermutu. Selain itu meningkatnya kesadaran konsumen tentang 
produk ramah lingkungan juga membuka peluang terhadap meningkatnya 
permintaan sarana produksi yang bermutu dan berwawasan lingkungan. Di sisi 
lain dengan semakin berkembangnya dunia usaha perbenihan perkebunan yang 
dapat menghasilkan beragam produk dengan mutu yang baik, kebutuhan akan 
penggunaan benih unggul dan sarana produksi bermutu optimis dapat dipenuhi. 

D. Ketersediaan Bahan Baku Bahan Bakar Nabati 
Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) adalah upaya 
untuk mengembangkan tanaman penghasil bahan bakar nabati/bio-energi dalam 
rangka memenuhi sebagian kebutuhan bahan bakar untuk mensubstitusi 3% bahan 
bakar fosil pada tahun 2014. 

Landasan hukum dari penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabat ini 
adalah Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi 
Nasional dan Inpres Nomor 1 tahun 2006 yang  menginstruksikan kepada Menteri 
Pertanian untuk (1) mendorong penyediaan tanaman bahan baku sumber bahan 
bakar nabati (bio-fuel), (2) melakukan penyuluhan pengembangan tanaman bahan 
baku bahan bakar nabati (bio-fuel), (3) memfasilitasi penyediaan benih dan bibit 
tanaman bahan baku bahan bakar nabati (bio-fuel) dan (4) mengintegrasikan 
kegiatan pengembangan dan kegiatan pascapanen tanaman bahan baku bahan 
bakar nabati (bio-fuel). 
Sampai dengan tahun 2014 terdapat 4 (empat) komoditas perkebunan yang 
ditetapkan sebagai tanaman sumber bahan bakar nabati yaitu Jarak Pagar, Kelapa 
Sawit, Kelapa, Kemiri Sunan dan Tebu. Pengembangan tanaman sumber bahan 
bakar nabati terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi bagi penduduk 
di wilayah terisolasi yang sulit untuk mengakses bahan bakar fosil juga untuk 
pengutuhan Desa Mandiri Energi (DME). 

 



1.4.2. Tantangan 
Selama lima tahun ke depan, Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai salah satu 
institusi pelaksana pembangunan perkebunan harus merumuskan kebijakan dan 
menyusun strategi, program serta kegiatan yang dapat menjawab tantangan 
pembangunan perkebunan sehingga sasaran-sasaran yang ditetapkan dapat 
tercapai. Adapun tantangan yang akan dihadapi adalah: 

1.4.2.1. Tantangan Manajerial 
A. Ketidaksinambungan Kebijakan Pusat dan Daerah 
Dampak negatif dari otonomi daerah dirasakan oleh pelaku usaha perkebunan 
terutama kaitannya dengan beberapa kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk 
peraturan daerah yang kurang selaras dengan kebijakan nasional seperti kebijakan 
dalam pemanfaatan sumber daya alam. Konsekuensi dari hal tersebut adalah 
terjadinya kompetisi pemanfaatan sumber daya alam yang kurang menguntungkan 
bagi pembangunan perkebunan dan adanya ketimpangan antara Kabupaten/Kota 
yang satu dengan yang lain dalam satu Provinsi.  

Faktor lain adalah pemberlakuan beberapa peraturan daerah yang membebani 
pelaku perdagangan dalam negeri/antar daerah dengan berbagai pungutan atau 
retribusi yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam internal trade (desa-
kota, antar daerah dan antar pulau) yang bermuara pada berkurangnya daya saing 
produk lokal di pasar domestik. 

B. Koordinasi Lintas Sektoral dan Daerah yang Belum Optimal 
Salah satu tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah 
lambatnya penyelesaian status asset pusat di daerah, optimalisasi potensi daerah 
yang belum sesuai dengan sasaran, pelayanan informasi dan pelaporan yang 
belum cepat dan akurat, belum lengkapnya peraturan perundang-undangan 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004, ketidaksesuaian perencanaan 
kegiatan pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektoral 
dan daerah yang belum optimal.  

1.4.2.2. Tantangan Teknis 
A. Populasi dan Mutu Belum Sesuai dengan Standar Teknis 
Sebagian besar (72%) usaha tanaman perkebunan adalah perkebunan rakyat yang 
dalam pengelolaannya baik populasi tanaman per Hektar maupun mutu benihnya 
belum sesuai dengan standar teknis yang ditentukan. Dengan pengelolaan kebun 
yang tidak teratur/tidak sesuai standar teknis tersebut mengakibatkan produksi dan 
produktivitas komoditas tanaman perkebunan belum optimal dan tidak sesuai 
yang diharapkan. Kondisi ini harus diupayakan agar kedepan produksi dan 
produktivitas komoditas perkebunan meningkat.  

 

 

 



B. Perubahan Iklim yang Sulit Diprediksi 
Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya penurunan produksi dan 
berubahnya agro-ekosistem mikro yang dapat menjadi penyebab terjadinya 
eksplosi OPT. Selain itu, perubahan iklim global juga menyebabkan bergesernya 
pola dan kalender tanam serta meningkatnya intensitas kekeringan, kebanjiran dan 
kebakaran kebun. Disisi lain teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi 
sub sektor perkebunan belum begitu berkembang juga kurang tersosialisasinya 
informasi dalam antisipasi perubahan iklim terkait usaha tani perkebunan. 

C. Sumber Benih Belum Terintegrasi dengan Wilayah Pengembangan 
Upaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan tidak 
terlepas dari kondisi benih yang digunakan. Untuk memperoleh benih unggul 
bersertifikat juga mengalami kendala karena adanya keterbatasan sumber benih. 

Kebutuhan benih bermutu yang semakin meningkat ini perlu diikuti ketersediaan 
sumber benih, namun demikian belum semua wilayah mempunyai sumber benih. 
Keberadaan industri benih hanya di daerah tertentu dan belum tersebar di wilayah 
pengembangan komoditas perkebunan. Sebagai langkah awal, upaya 
meningkatkan integrasi pengembangan sumber benih dengan wilayah 
pengembangan komoditas perkebunan dilakukan terutama untuk pengembangan 
sumber daya manusia (SDM) perbenihan dan sarana produksi.  

D. Kepemilikan Lahan yang Terbatas 

Lebih dari 80% produksi komoditi perkebunan berasal dari perkebunan rakyat 
yang terdiri dari kepemilikan lahan yang terbatas berbasis usaha tradisional baik 
dari aspek budidaya, pascapanen dan pemasarannya. Kebijakan umum 
pembangunan perkebunan adalah mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan 
dalam rangka meningkatkan daya saing, nilai tambah, produktivitas usaha 
perkebunan dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat 
perkebunan dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada IPTEK 
(Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan didukung oleh tata kelola pemerintahan 
yang baik. Sesuai dengan kebijakan tersebut maka fokus perhatian pemerintah 
tidak hanya pada aspek hulu (on farm), namun juga pada aspek hilir (off farm). 
Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan perkebunan saat ini selain 
meningkatkan produksi dan produktivitas juga meningkatkan mutu maka 
penanganan pascapanen mendapatkan prioritas dan dipadukan dengan penanganan 
produksi.  

E. Daya Saing Komoditas yang Rendah 
Penanganan pascapanen merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
meningkatkan daya saing dan nilai tambah suatu komoditas perkebunan. Pada 
kenyataannya, hasil perkebunan di Indonesia kerapkali kalah bersaing di pasar 
internasional karena mutu hasil rendah yang disebabkan terkontaminasi dengan 
kotoran dan benda-benda asing serta pengeringan kurang sempurna sehingga 
dalam perjalanan ke tangan konsumen sering mengalami kerusakan. Kenyataan 
ini menunjukkan bahwa penanganan pascapanen produk perkebunan belum 
dilakukan dengan optimal. 



F. Keterbatasan Akses Teknologi Pascapanen 
Tantangan dari segi teknologi adalah kesenjangan dalam inovasi teknologi 
terutama teknologi pascapanen, rendahnya pengertian masyarakat tentang 
teknologi itu sendiri dan kurangnya pemerataan alih teknologi ke perdesaan 
sebagai pusat pengembangan lahan perkebunan. Perlunya bimbingan pelatihan 
kepada petani tentang teknologi dan sarana pascapanen akan dapat mengatasi 
permasalahan keterbatasan teknologi pascapanen. Selain itu dengan melakukan 
penerapan Good Handling Practise (GHP) dengan baik dan benar sehingga petani 
akan lebih memiliki struktur yang jelas tentang teknologi pascapanen dalam 
budidaya perkebunan, memberikan bantuan peralatan pascapanen, bantuan modal 
kerja kepada Gapoktan dan menyiapkan pedoman GHP. 

G. Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan 
Perkembangan perkebunan besar yang membuka lahan secara besar-besaran 
dengan mengkonversi hutan tropika basah dan hutan/lahan pasang surut telah 
memunculkan kritik nasional dan internasional yang memicu adanya konflik dan 
gangguan usaha perkebunan. Konflik ini timbul karena masalah yang dikaitkan 
kerusakan lingkungan hidup. Permasalahan lain antara lain adanya sengketa atau 
kasus perkebunan antara masyarakat dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha 
(HGU), penjarahan hasil perkebunan dan pendudukan tanah perkebunan dengan 
alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konflik ini bukan hanya 
membahayakan kelangsungan usaha perkebunan itu sendiri tetapi juga akan 
menurunkan minat investasi dan yang lebih berbahaya adalah menimbulkan 
disintegrasi sosial. 

H. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 
Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang menangani bidang perkebunan 
masih sangat terbatas dan kurang memadai ditambah kurangnya pengetahuan dan 
ketrampilan petani dan petugas lapangan perkebunan sehingga akan menghambat 
perkembangan perkebunan kedepan. Masalah kelembagaan juga menjadi 
tantangan yang serius dimana belum optimalnya kemitraan antara perusahaan 
perkebunan besar dengan kelompok petani dan belum sempurnanya infrastruktur 
yang menunjang sistem distribusi dan transportasi hasil perkebunan rakyat. 

I. Pelaksanaan Perizinan Usaha 
Belum adanya sinergi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota akan mempengaruhi pelaksanaan perizinan usaha 
sehingga dapat menghambat pembangunan perkebunan di Indonesia. Selain itu 
masalah banyaknya tumpah tindih izin lokasi usaha, reformasi birokrasi perizinan 
belum berjalan sebagaimana mestinya dan otonomi daerah belum sepenuhnya 
mendukung reformasi birokrasi. 

 

 

 



J. Penurunan Kehilangan Hasil 
Tujuan utama peningkatan pascapanen hasil perkebunan adalah untuk mengurangi 
kehilangan hasil. Menurunnya kehilangan hasil baik yang disebabkan kehilangan 
fisik maupun penyusutan dan penurunan kualitas sangat berpengaruh terhadap 
ketersediaan hasil perkebunan dan pasokan bahan baku industri. Kondisi yang 
diharapkan adalah dengan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petani 
dalam penanganan pascapanen yang baik (Good Handling Practises) melalui 
pembinaan yang intensif dan berkelanjutan; peningkatan penggunaan mutu 
peralatan pascapanen dan pemanfaatannya yang optimal; serta mengembangkan 
kelembagaan pascapanen. 

K. Investasi Usaha Perkebunan 
Kurangnya kegiatan investasi usaha perkebunan dapat menghambat pembangunan 
perkebunan. Untuk itu perlunya mendorong iklim investasi yang kondusif dalam 
mengembangkan agrobisnis perkebunan dan meningkatkan peran serta 
perkebunan, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), masyarakat dan swasta. 

L. Pengembangan Dukungan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup 

Diperlukan upaya pemanfaatan sumber daya perkebunan secara optimal sesuai 
dengan daya dukung sehingga pelestariannya dapat tetap terjaga. Strategi yang 
dapat diterapkan antara lain dengan penerapan sistem pertanian konservasi pada 
wilayah perkebunan termasuk lahan kritis, lahan miring, lahan gambut, DAS 
(Daerah Aliran Sungai) hulu dan pengembangan perkebunan di kawasan 
penyangga yang mempunyai nilai konservasi tinggi sesuai dengan kaidah-kaidah 
konservasi tanah dan air, meningkatkan penerapan paket teknologi ramah 
lingkungan dan meningkatkan kampanye peran perkebunan dalam kontribusi 
penyerapan karbon dan penyedia oksigen serta peningkatan peran fungsi hidro-
orologis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

2.1.  Visi Pembangunan Perkebunan 
Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan pertanian, 
visi pembangunan perkebunan harus selaras dengan visi pembangunan nasional 
dan visi pembangunan pertanian. Visi yang ingin diwujudkan melalui 
pembangunan perkebunan selama 2010-2014 adalah "Terwujudnya 
peningkatan produksi, produktvitas dan mutu tanaman perkebunan 
berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan". 

Dalam rangka mendukung visi pembangunan perkebunan tahun 2010-2014, maka 
Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah "Profesional dalam memfasilitasi 
peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan 
berkelanjutan". 

2.2. Misi Pembangunan Perkebunan 
Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian maka misi 
pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut: 

(1) Memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman 
perkebunan; 

(2) Menfasilitasi penyediaan benih unggul bermutu serta sarana produksi; 
(3) Menfasilitasi penanganan perlindungan tanaman dan gangguan usaha 

perkebunan (GUP); 
(4) Memfasilitasi pengembangan usaha perkebunan serta penumbuhan kemitraan 

yang sinergis antar pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan; 
(5) Mendorong penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani serta 

memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka 
meningkatkan harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan ekologi; 

(6) Memberikan pelayanan di bidang perencanaan, peraturan perundang-
undangan, manajemen pembangunan perkebunan dan pelayanan teknis 
lainnya yang terkoordinasi, efisien dan efektif. 

Untuk dapat berkontribusi secara efektif dalam misi pembangunan perkebunan 
2010-2014, maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan Misinya sebagai 
berikut: 

(1) Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama 
teknis yang berkualitas; pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang 
berkualitas; memberikan pelayanan organisasi, tata laksana, kepegawaian, 
humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas; melakukan 
evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang 
berkualitas. 
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(2) Meningkatkan kemampuan penyediaan benih unggul dan penyediaan sarana 
produksi. 

(3) Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya 
tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan  tanaman tahunan. 

(4) Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman 
perkebunan dengan pendekatan kawasan; memotivasi penerapan teknologi 
tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal; mendorong penumbuhan 
pemberdayaan petani dan kelembagaan petani. 

(5) Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, 
pengamatan dan pengendalian OPT dan penanganan gangguan usaha serta 
dampak perubahan iklim.  

(6) Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen 
budidaya tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan; 
menfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan 
berkelanjutan seperti ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), PIR 
(Perusahaan Inti Rakyat), Rekomtek (Rekomendasi Teknis); memfasilitasi 
peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan. 

2.3. Tujuan Pembangunan Perkebunan 
Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan 
pembangunan pertanian maka tujuan pembangunan perkebunan ditetapkan 
sebagai berikut: 

(1) Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing 
perkebunan; 

(2) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan; 
(3) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor perkebunan; 
(4) Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan; 
(5) Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku 

industri dalam negeri; 
(6) Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatkan peran sub 

sektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati; 
(7) Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya secara arif dan berkelanjutan 

serta mendorong pengembangan wilayah; 
(8) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perkebunan; 
(9) Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan 

kerja; 
(10) Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.  

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010-2014 
sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 
2010-2014, maka Direktorat Jenderal Perkebunan perlu melakukan hal-hal 
sebagai berikut : 

 



(1) Memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman 
semusim, tanaman rempah dan penyegar serta tanaman tahunan;  

(2) Memfasilitasi peningkatan kemampuan, kemandirian dan profesionalisme 
pelaku usaha perkebunan serta hubungan sinergis antar pelaku usaha 
perkebunan;  

(3) Memfasilitasi peningkatan kontribusi perkebunan dalam mengembangkan 
perekonomian wilayah melalui pendekatan kawasan pengembangan 
perkebunan; 

(4) Memfasilitasi peningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun; 
(5) Memfasilitasi peningkatan penerimaan dan devisa negara; 
(6) Memfasilitasi penyediaan pangan di wilayah perkebunan; 
(7) Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan konsumsi dan penyediaan bahan baku 

industri dalam negeri; 
(8) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara arif dan 

berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah yang berwawasan 
lingkungan; 

(9) Mendukung pengembangan penyediaan bahan bakar nabati; 
(10) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan 

perkebunan; 
(11) Meningkatkan ketersediaan dan penerapan teknologi pascapanen budidaya 

tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim serta meningkatkan 
penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan; 

(12) Memfasilitasi penyediaan lapangan kerja; 
(13) Menyusun perencanaan program dan anggaran, pelayanan perbendaharaan, 

sistem akutansi dan verifikasi, penatausahaan barang milik negara, 
pemutakhiran data dan informasi perkebunan, legislasi, advokasi dan 
penyelenggaraan hubungan masyarakat; penataan organisasi dan tata 
laksana serta kepegawaian; mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan 
anggaran pembangunan perkebunan. 

Pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 akan lebih difokuskan pada 15 
komoditas unggulan nasional yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kakao, Kelapa, Jarak 
Pagar, Teh, Kopi, Jambu Mete, Lada, Cengkeh, Kapas, Tembakau, Tebu, Nilam 
dan Kemiri Sunan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja 
pembangunan perkebunan selama lima tahun ke depan adalah luas areal, produksi 
dan  produktivitas pada ke-15 komoditas tersebut.  

 

 

 

 

 



Tabel 21. Sasaran Luas Areal Komoditas Unggulan Nasional Tahun 2010-2014  

No. Komoditas 
Sasaran Luas Areal (000 Ha) Laju 

Pertumb. 
(%/tahun) 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Kelapa 
Sawit 

8.127,00 8.342,00 8.557,00 8.772,00 8.987,00 2,55 

2. Kakao 1.655,00 1.746,00 1.837,00 1.929,00 2.202,00 5,11 
3. Karet 3.445,00 3.456,00 3.466,00 3.476,00 3.487,00 0,30 
4. Kelapa 3.807,37 3.813,78 3.820,20 3.826,61 3.833,00 0,17 
5. Kopi 1.291,00 1.308,00 1.328,00 1.331,00 1.354,00 1,20 
6. Tebu 464,64 572,12 631,85 691,10 766,61 13,47 
7. Jambu 

Mete 
573,35 574,12 574,90 575,67 577,00 0,16 

8. Cengkeh 464,79 469,44 474,13 478,87 483,66 1,00 
9. Teh 129,00 130,00 130,13 130,26 130,39 0,27 

10. Tembakau 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 0,00 
11. Kapas 15,00 17,50 20,00 23,50 25,00 13,71 
12. Lada 192,00 193,00 194,00 195,00 196,45 0,57 
13. Jarak 

Pagar 
10,19 12,47 15,07 17,98 21,22 20,14 

14. Nilam 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 6,49 
15. Kemiri 

Sunan 
1,00 2,00 4,00 7,00 10,00 79,46 

Pertumbuhan 
Sub Sektor 
Perkebunan 

20.394,34 20.856,43 21.273,28 21.675,99 22.114,33 2,04 

Sumber : Ditjen. Perkebunan, 2011.     
 
Sebagaimana tersaji pada Tabel 21, luas areal komoditas unggulan nasional 
diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 2,04% per tahun dari 20.394 juta Hektar 
pada tahun 2010 menjadi 22.144 juta Hektar pada tahun 2014 kecuali tembakau 
yang luasnya diproyeksikan konstan yaitu sekitar 205 ribu hektar untuk lima 
tahun ke depan.  

Tabel 22 memperlihatkan sasaran produksi komoditas perkebunan unggulan 
nasional untuk periode lima tahun ke depan. Produksi 15 komoditas unggulan 
nasional diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 5,96% per tahun dari 34,62 juta 
ton pada tahun 2010 menjadi 43,63 juta ton pada tahun 2014.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 22. Sasaran Produksi Komoditas Unggulan Nasional Tahun 2010-2014 

No. Komoditas 
Sasaran Produksi (000 ton) Laju 

Pertumb. 
(%/tahun) 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Kelapa Sawit 
(CPO) 

23.200,00 24.429,00 25.710,00 27.046,00 28.439,00 5,22 

2. Kakao  
(biji kering) 

988,00 1.074,00 1.342,00 1.539,00 1.648,00 13,86 

3. Karet  
(karet kering) 

2.681,00 2.711,00 2.741,00 2.771,00 2.801,00 1,10 

4. Kelapa  
(kopra) 

3.266,00 3.290,00 3.317,00 3.348,00 3.380,00 0,86 

5. Kopi  
(biji kering) 

698,00 709,00 718,00 728,00 738,00 1,40 

6. Tebu (gula) 2.996,00 3.867,23 4.396,20 4.934,73 5.700,00 17,63 
7. Jambu Mete 

(gelondong   
kering) 

144,97 148,00 152,00 156,00 159,12 2,36 

8. Cengkeh  
(bunga kering) 

      77,52 79,51 83,49 84,49 85,51 2,49 

9. Teh  
(daun kering) 

168,00 171,00 174,00 177,00 182,00 2,02 

10. Tembakau 
(daun kering) 

181,00 182,00 183,00 183,00 184,00 0,41 

11. Kapas  
(serat berbiji) 

26,25 33,00 40,00 57,00 63,00 24,99 

12. Lada Kering 82,93 85,02 87,15 89,34 91,58 2,51 
13. Jarak Pagar 

(biji kering) 
15,00 20,00 24,00 29,00 35,00 23,71 

14. Nilam  
(daun kering) 

91,00 97,00 106,00 116,00 124,00 8,05 

15. Kemiri 
Sunan 

4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 0,00 

Pertumbuhan Sub 
Sektor 
Perkebunan 

34.620,47 36.900,56 39.078,64 41.263,36 43.635,01 5,96 

Sumber : Ditjen. Perkebunan, 2011.     
 

Produktivitas komoditas unggulan nasional kecuali Kemiri Sunan, diproyeksikan 
meningkat sebagaimana terlihat pada Tabel 23. Pada tahun 2010, produktivitas 15 
komoditas Perkebunan mencapai 43.172 Kg/Ha dan meningkat pada tahun 2014 
mencapai 47.876 Kg/Ha. Dengan kenaikan produktivitas rata-rata sebesar 2,62% 
per tahun, diharapkan pada tahun 2014 produktivitas tanaman perkebunan di 
lapangan mencapai 75% dari standar produktivitas yang dihasilkan lembaga 
penelitian.  

 

 

 

 



Tabel 23. Sasaran Produktivitas Komoditas Unggulan Tahun Nasional 2010-2014 

No. Komoditas 
Proyeksi Produktivitas (Kg/Ha) Laju 

Pertumb. 
(%/tahun) 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Kelapa Sawit 
(CPO) 

3.888,00 3.997,00 4.109,00 4.225,00 4.344,00 2,81 

2. Kakao  
(biji kering) 

1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.400,00 1.500,00 10,73 

3. Karet  
(karet kering) 

999,00 1.000,00 1.009,00 1.014,00 1.019,00 0,50 

4. Kelapa  
(kopra) 

1.105,00 1.119,00 1.135,00 1.151,00 1.200,00 2,09 

5. Kopi  
(biji kering) 

780,00 840,00 900,00 900,00 900,00 3,71 

6. Tebu (gula) 6.448,00 6.760,00 6.960,00 7.130,00 7.440,00 3,65 
7. Jambu Mete 

(gelondong 
kering) 

537,00 569,00 579,00 616,00 640,00 4,50 

8. Cengkeh  
(bunga kering) 

266,00 274,00 289,00 300,00 300,00 3,05 

9. Teh  
(daun kering) 

1.520,00 1.600,00 1.680,00 1.760,00 1.780,00 4,04 

10. Tembakau  
(daun kering) 

885,00 888,00 890,00 892,00 893,00 0,23 

11. Kapas  
(serat berbiji) 

1.750,00 1.900,00 2.000,00 2.200,00 2.500,00 9,37 

12. Lada Kering 694,00 713,00 722,00 734,00 760,00 2,30 

13. Jarak Pagar  
(biji kering) 

1.000,00 1.250,00 1.500,00 1.750,00 2.000,00 18,99 

14. Nilam  
(daun kering) 

6.300,00 6.400,00 6.500,00 6.550,00 6.600,00 1,17 

15. Kemiri Sunan 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 
Pertumbuhan Sub 
Sektor 
Perkebunan 

43.172,00 44.410,00 45.465,00 46.611,00 47.876,00 2,62 

Sumber : Ditjen. Perkebunan, 2011.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1.  Arah Kebijakan Pembangunan Perkebunan 
Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan pembangunan pertanian 
periode 2010-2014 dalam menjalankan tugas pelaksanaan pembangunan 
perkebunan di Indonesia, Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan kebijakan 
yang akan menjadi kerangka pembangunan perkebunan periode 2010-2014 yang 
dibedakan menjadi Kebijakan Umum dan Kebijakan Teknis Pembangunan 
Perkebunan Tahun 2010-2014. Kebijakan Umum Pembangunan Perkebunan 
adalah Mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka 
peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas dan mutu 
produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan dan 
penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. 
Adapun Kebijakan Teknis Pembangunan Perkebunan yang merupakan penjabaran 
dari kebijakan umum pembangunan perkebunan yaitu Meningkatkan produksi, 
produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui 
pengembangan komoditas, sumber daya manusia (SDM), kelembagaan dan 
kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber 
daya alam (SDA) dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem 
informasi manajemen perkebunan. 

3.2. Strategi Pembangunan Perkebunan 

3.2.1. Strategi Umum 
Untuk mencapai sasaran, mewujudkan visi, misi dan tujuan serta 
mengimplementasikan kebijakan pembangunan perkebunan selama periode 2010-
2014, strategi pembangunan pertanian tahun 2010-2014 yang dikenal dengan 
Tujuh Gema Revitalisasi menjadi strategi umum pembangunan perkebunan tahun 
2010-2014. Komponen 7 (tujuh) Gema Revitalisasi dan penjelasannya secara 
garis besar sebagai berikut: 

(1) Revitalisasi Lahan 
Ketersediaan sumber daya lahan termasuk air yang memadai baik secara 
kuantitas dan kualitas merupakan faktor yang sangat fundamental bagi 
pertanian. Lahan dan air sebagai media dasar tanaman harus dijaga 
kelestariannya agar sistem produksi dapat berjalan secara berkesinambungan. 
Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian secara serius dalam revitalisasi 
lahan adalah ketersediaan, kesuburan atau pengelolaan, status dan kepemilikan 
lahan pertanian dan ketersediaan air pertanian. 
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(2) Revitalisasi Perbenihan 
Setelah lahan dan air maka dalam aspek budidaya ketersediaan benih dan bibit 
unggul merupakan suatu hal yang sangat fundamental. Perpaduan antara lahan 
yang subur dengan benih/bibit yang unggul akan memproduksi/melahirkan 
produksi yang unggul. Secara historis peran benih unggul telah dibuktikan 
pada saat keberhasilan dalam peningkatan produksi pada era Revolusi Hijau di 
tahun 1960-an dan keberhasilan swasembada beras dan jagung yang dicapai 
baru-baru ini juga karena penggunaan benih unggul. Dengan demikian untuk 
mencapai dan mempertahankan swasembada pangan yang berkelanjutan maka 
perangkat perbenihan/perbibitan harus kuat.  

(3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana 
Jalan usaha tani sangat penting meningkatkan efisiensi usaha tani terutama 
dalam hal pengangkutan sarana produksi dan hasil panen. Upaya untuk 
membuat jalan usaha tani dan jalan tingkat desa perlu terus dilakukan. Untuk 
hal ini koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah 
setempat sangat diperlukan terutama untuk membuka akses ke daerah sentra 
produksi pertanian. 

(4) Revitalisasi Sumber Daya Manusia 
Manusia merupakan sumberdaya yang sangat vital karena merupakan pelaku 
utama pembangunan termasuk pertanian. Tanpa pelaku yang handal dan 
berkompeten maka pembangunan pertanian tidak dapat berjalan secara 
optimal. Kementerian Pertanian mengembangkan berbagai kegiatan bagi 
peningkatan sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan, pelatihan, 
magang dan sekolah lapang. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya 
manusia ini diperuntukkan bagi petani dan aparatur pertanian. 

(5) Revitalisasi Pembiayaan Petani 
Kendala yang dialami petani utamanya petani menengah kebawah adalah 
akses terhadap permodalan. Hal ini disebabkan karena masalah klasik yaitu 
tidak adanya jaminan/agunan yang dipersyaratkan perbankan. Pada kondisi ini 
petani terpaksa berhubungan dengan rentenir yang sudah barang tentu dengan 
bunga yang sangat mencekik. Untuk memperbaiki kendala ini maka upaya-
upaya yang selama ini dilakukan perlu diteruskan seperti penyediaan skim 
perkreditan dengan kemudahan proses administrasi seperti KKP-E (Kredit 
Ketahanan Pangan dan Energi), KPEN-RP (Kredit Pengembangan Energi 
Nabati dan Revitalisasi Perkebunan), KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi), 
memperluas skim baru yang lebih mudah, menumbuhkan kelembagaan 
ekonomi mikro di pedesaan, melakukan koordinasi dengan instansi di pusat 
dan di daerah untuk mempermudah petani dalam mengakses sumber 
pembiayaan koperasi termasuk skim pembiayaan yang sudah ada dan 
menumbuhkan kembali koperasi khusus di bidang pertanian. 

(6) Revitalisasi Kelembagaan Petani 
Kegiatan pertanian secara alami melibatkan sumber daya manusia (SDM 
petani) yang cukup banyak, sarana produksi dan permodalan yang cukup 
besar. Selain itu juga sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi 



teknologi dan informasi pasar mulai dari hulu sampai hilir. Dengan 
karakteristik seperti ini maka untuk mempermudah melakukan koordinasi 
sangat diperlukan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan petani, mereka 
dengan mudah melakukan koordinasi diantara mereka dan antara kelompok. 
Demikian juga melalui kelompok mereka akan menjadi kuat untuk bisa 
mengakses pasar dan informasi.  

(7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir 
Hal yang perlu dilakukan dalam rangka revitalisasi teknologi dan industri hilir 
adalah meningkatkan kegiatan penelitian khususnya dalam rangka penciptaan 
inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan (alat 
dan mesin pertanian) dan produk olahan, pemanfaatan sumber daya lahan dan 
air, pengelolaan limbah kebun menjadi suatu produk bermanfaat, 
mempercepat diseminasi hasil penelitian dengan mengoptimalkan 
kelembagaan pengkajian, diklat, penyuluhan, tenaga teknis pertanian lapangan 
dan kelembagaan petani, mendorong pengembangan industri pengolahan 
pertanian di pedesaan secara efisien guna peningkatan nilai tambah dan daya 
saing di pasar dalam negeri dan internasional, meningkatkan jaminan 
pemasaran dan stabilitas harga komoditas pertanian, meningkatkan dan 
menjaga mutu dan keamanan pangan pada semua tahapan produksi mulai dari 
hulu sampai hilir. 

3.2.2. Strategi Khusus 
Strategi umum pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 merupakan strategi 
yang mengacu pada target utama pembangunan pertanian sehingga sifatnya masih 
sektoral. Agar lebih sesuai dengan karakteristik khusus sub sektor Perkebunan, 
strategi umum dimaksud diformulasikan ke dalam Strategi Khusus sebagai 
berikut: 

(1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan    
berkelanjutan. 

(2) Pengembangan komoditas. 
(3) Peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan. 
(4) Investasi usaha perkebunan. 
(5) Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan. 
(6) Pengembangan sumber daya manusia. 
(7) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha. 
(8) Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup. 

3.2.2.1. Strategi Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman 
Perkebunan  Berkelanjutan  

Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan 
mutu tanaman perkebunan baik melalui penerapan teknologi budidaya yang baik 
(Good Agricultural Practices/GAP) berupa penyediaan benih unggul 
bermutu/bersertifikat dan sarana produksi, optimasi pemanfaatan sumber daya 



lahan dan dukungan perlindungan perkebunan yang optimal. Adapun rencana aksi 
dari strategi tersebut meliputi: 

(1) Mengembangkan budidaya tanaman perkebunan melalui penerapan IPTEK 
dan 4-ASI (Intensifikasi, Rehabilitasi, Ekstensifikasi dan Diversifikasi) yang 
didukung dengan sistem penyuluhan dan pendampingan yang intensif. 

(2) Mengoptimalkan dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana 
produksi, dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan 
usaha perkebunan (GUP) serta dukungan manajemen dan teknis lainnya. 

(3) Mendorong pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan pada 
wilayah perbatasan, pemekaran, penyangga, kawasan ekonomi khusus (KEK) 
dan optimalisasi pemanfaatan lahan. 

3.2.2.2. Strategi Pengembangan Komoditas 
Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tanggal 22 
September 2006 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
3399/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009, komoditas binaan 
Direktorat Jenderal Perkebunan berjumlah 127 jenis tanaman. Strategi 
pengembangan komoditas dilakukan melalui upaya-upaya memprioritaskan 
pengembangan komoditas unggulan nasional yang meliputi Karet, Kelapa, Kelapa 
Sawit, Kopi, Kakao, Teh, Jambu Mete, Cengkeh, Lada, Jarak Pagar, Tebu, 
Tembakau, Kapas, Nilam dan Kemiri Sunan serta mendorong  pemerintah daerah 
untuk memfasilitasi pengembangan komoditas spesifik dan potensial di 
wilayahnya. Rencana aksi untuk strategi ini adalah: 

(1) Mendorong pengembangan komoditas unggulan nasional dan lokal sesuai 
dengan peluang pasar, karakteristik dan potensi wilayah dengan penerapan 
teknologi budidaya yang baik.  

(2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan seperti lahan pekarangan, 
lahan pangan, lahan cadangan dan sisa aset lahan lainnya dengan 
pengembangan cabang usaha tani lain yang sesuai.  

(3) Menumbuhkembangkan kawasan komoditas unggulan berbasis pedesaan 
dengan pengelolaan dari hulu sampai hilir dalam satu kawasan.  

(4) Mendorong pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan untuk 
mendukung penumbuhan sentra-sentra kegiatan ekonomi pada wilayah khusus 
antara lain wilayah perbatasan dan penyangga (buffer zone), wilayah 
konflik/pasca konflik, wilayah bencana alam serta wilayah pemekaran. 

(5) Mendorong pengembangan aneka produk (products development) perkebunan 
dan upaya peningkatan mutu untuk memperoleh peningkatan nilai tambah. 

(6) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan 
perkebunan. 

 
 
 



3.2.2.3. Strategi Peningkatan Dukungan Terhadap Sistem Ketahanan 
Pangan 

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi 
rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari 
jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (Undang-Undang Nomor 
7 tahun 1996 tentang Pangan). Sebagai tindak lanjut dari target utama 
Kementerian Pertanian yaitu Peningkatan Diversifikasi Pangan yang 
diindikasikan dari skor PPH (93,3 pada tahun 2014), sub sektor perkebunan 
diamanahkan secara khusus untuk berkontribusi dalam pemenuhan skor PPH 
tersebut dari komponen minyak, lemak dan gula yang ditargetkan rata-rata 15 
point per tahun sampai dengan 2014.  

Rencana aksi yang akan dilakukan meliputi: 

(1) Meningkatkan pengembangan diversifikasi usaha tani dengan komoditas 
bahan pangan di areal perkebunan secara intensif dan berkelanjutan.  

(2) Meningkatkan penyediaan protein hewani melalui integrasi cabang usaha tani 
ternak yang sesuai pada areal perkebunan. 

(3) Mendorong ketersediaan dan keterjangkauan sumber pangan yang berasal dari 
perkebunan. 

3.2.2.4. Strategi Investasi Usaha Perkebunan 
Strategi ini dimaksudkan untuk lebih mendorong iklim investasi yang kondusif 
dalam pengembangan agribisnis perkebunan dan meningkatkan peran serta 
pekebun, usaha mikro kecil dan menengah, masyarakat dan swasta. Perbankan 
telah menyediakan kredit program dan kredit komersial untuk investasi di bidang 
perkebunan. Kredit program untuk petani meliputi Kredit Ketahanan Pangan dan 
Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi 
Perkebunan (KPEN-RP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta kredit komersial 
lainnya. Selain itu Pemerintah juga memberikan bantuan melalui Penguatan 
Modal Usaha Kelompok (PMUK).  

Rencana aksi dari strategi ini adalah: 

(1) Memberikan fasilitasi, advokasi dan bimbingan dalam memperoleh 
kemudahan akses untuk  pelaksanaan investasi usaha perkebunan.  

(2) Mendorong pelaksanaan pemanfaatan dana perbankan untuk pengembangan 
perkebunan terutama untuk usaha kecil dan menengah. 

(3) Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, mencakup 
pengembangan sistem pelayanan prima, jaminan kepastian dan keamanan 
berusaha. 

(4) Memberikan fasilitasi tersedianya sumber dana dari pengembangan komoditas 
dan sumber lainnya untuk pengembangan usaha perkebunan. 

(5) Mendorong lembaga penjamin kredit untuk berpartisipasi dalam pembangunan 
perkebunan. 

 



3.2.2.5. Strategi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perkebunan 
Sistem informasi manajemen adalah serangkaian sub sistem informasi yang 
menyeluruh dan terkoordinasi yang secara rasional serta mampu mentransfer data 
sehingga menjadi informasi guna meningkatkan produktivitas. Berbagai capaian 
yang telah diraih yaitu Simonev, SAI, Simpeg, website dan e-form maupun e-
government. Dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen 
perkebunan ini ditempuh rencana aksi sebagai berikut: 

(1) Mengembangkan sistem informasi mencakup kemampuan menyusun, 
memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai SDM 
(sumber daya manusia), teknologi, peluang pasar, manajemen, permodalan,  
usaha perkebunan untuk mendorong dan menumbuhkan minat pelaku usaha, 
petani dan masyarakat. 

(2) Meningkatkan jejaring kerja dengan institusi terkait. 

3.2.2.6. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Strategi ini diarahkan untuk mendukung berlangsungnya proses perubahan guna 
terwujudnya sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang bertumpu kepada 
kemampuan dan kemandirian pelaku usaha perkebunan. Berkenaan dengan hal 
tersebut, rencana aksi yang akan dilaksanakan mencakup upaya-upaya untuk 
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik petugas, pekebun maupun 
masyarakat dengan cara: 

(1) Petugas : 
a. Meningkatkan kualitas moral dan etos kerja petugas termasuk di dalamnya 

petugas fungsional. 
b. Meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif dan membangun sistem 

pengawasan yang efektif. 
c. Meningkatkan penerapan sistem recruitment dan karir yang terprogram 

serta transparan untuk mewujudkan petugas yang profesional.  
d. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan sikap prakarsa 

petugas yang proaktif dalam mewujudkan pelayanan prima sesuai 
kebutuhan pelaku usaha. 

(2) Sumber Daya Manusia (SDM) Pekebun dan Masyarakat : 
a. Meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, kemandirian 

pekebun dan masyarakat untuk mengoptimasikan usahanya secara 
berkelanjutan. 

b. Memfasilitasi dan mendorong kemampuan pekebun dan masyarakat untuk 
dapat mengakses berbagai peluang usaha dan sumberdaya dalam 
memperkuat/mempertangguh usaha taninya. 

c. Menumbuhkan kebersamaan, mengembangkan kemampuan dan 
keterampilan pekebun dan masyarakat dalam mengelola kelembagaan 
petani dan kelembagaan usaha serta menjalin kemitraan. 
 
 



3.2.2.7. Strategi Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha 
Kelembagaan petani didorong untuk tumbuh dari bawah yang dimulai dari 
kelompok tani, gabungan kelompok tani sampai koperasi komoditas yang 
berbadan hukum. Kelembagaan petani dikelompokkan menjadi kelembagaan 
petani yang bersifat sosial dan yang berfungsi ekonomi. Kelembagaan petani yang 
bersifat sosial berupa asosiasi petani yang sampai saat ini telah terbentuk 
sebanyak 11 asosiasi petani sedangkan kelembagaan petani yang berfungsi 
ekonomi berupa koperasi komoditas yang sampai saat ini telah terbentuk 2.750 
unit.  

Strategi pengembangan kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan 
kemampuan dan kemandirian kelembagaan agribisnis perkebunan dalam 
memanfaatkan peluang usaha yang ada. Adapun strategi pengembangan kemitraan 
usaha dimaksudkan untuk dapat memperoleh manfaat maksimal dari kegiatan 
agribisnis perkebunan. Untuk itu rencana aksi yang akan ditempuh adalah: 

(1) Mendorong peningkatan kemampuan dan kemandirian kelembagaan petani 
untuk menjalin kerjasama usaha dengan mitra terkait serta mengakses 
berbagai peluang usaha dan sumberdaya yang tersedia. 

(2) Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan komoditas yang tumbuh dari bawah. 
(3) Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan keuangan 

pedesaan. 
(4) Meningkatkan fungsi pendampingan kepada petani dan kelembagaan 

usahanya. 
(5) Memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, 

saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan 
antara petani, pengusaha, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. 

Disisi lain kalangan usaha dapat berperan dalam memperkuat asosiasi komoditas 
maupun dewan komoditas perkebunan. 

3.2.2.8. Strategi Pengembangan Dukungan Terhadap Pengelolaan Sumber 
Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup 

Strategi ini merupakan upaya untuk memanfaatkan sumber daya perkebunan 
secara optimal sesuai dengan daya dukung sehingga kelestariannya dapat tetap 
terjaga. Melalui strategi ini, pengembangan perkebunan dapat dilaksanakan secara 
harmonis ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan ekologi secara berkelanjutan. 
Rencana aksi dari strategi ini adalah: 

(1) Meningkatkan penerapan sistem pertanian konservasi pada wilayah 
perkebunan  termasuk lahan kritis, gambut, DAS  (Daerah Aliran Sungai) 
Hulu dan pengembangan perkebunan di kawasan penyangga sesuai kaidah 
konservasi tanah dan air. 

(2) Meningkatkan penerapan paket teknologi ramah lingkungan. 



(3) Meningkatkan pemanfaatan pupuk organik, pestisida nabati, agens pengendali 
hayati serta teknologi pemanfaatan limbah usaha perkebunan yang ramah 
lingkungan. 

(4) Meningkatkan kampanye peran perkebunan dalam kontribusi penyerapan 
karbon, penyedia oksigen dan peningkatan peran serta fungsi hidro-orologis. 

(5) Meningkatkan upaya penerapan pembukaan lahan tanpa bakar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.1. Program Pembangunan Perkebunan 

Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran 
bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN/06/2009 
tanggal 19 Juni 2009, setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang 
mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya 
mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan 
demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indikator kinerja unit 
Eselon II adalah output.  
Sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan 
pembangunan perkebunan ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan 
tahun 2010-2014 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan 
adalah: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan 
berkelanjutan”. Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi, 
produktivitas dan mutu tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, 
ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh peningkatan produksi, 
produktivitas dan mutu tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah 
penyegar yang didukung oleh penanganan pascapanen dan pembinaan usaha serta 
dukungan pelaksanaan perlindungan perkebunan. 
Dari 127 komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, prioritas penanganan 
difokuskan pada 15 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional yaitu 
Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao, Kopi, Lada, Jambu Mete, Teh, Cengkeh,  
Jarak Pagar, Kemiri Sunan, Tebu, Kapas, Tembakau dan Nilam sedangkan 
Pemerintah Daerah didorong untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan 
komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya masing-masing. 

 
4.2. Kegiatan Pembangunan Perkebunan 
Sebagai penjabaran dari program masing-masing unit Eselon II lingkup Direktorat 
Jenderal Perkebunan mempunyai satu kegiatan. Dengan demikian di lingkup 
Direktorat Jenderal Perkebunan terdapat 9 (sembilan) kegiatan pembangunan 
perkebunan sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 
61/Permentan/T.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Pertanian, yaitu: 

(1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim; 
(2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan 

Penyegar; 
(3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan; 
(4) Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha; 
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(5) Dukungan Perlindungan Perkebunan; 
(6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya; 
(7) Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi 

Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Medan; 
(8) Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi 

Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Surabaya; 
(9) Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi 

Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Ambon. 

4.2.1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim  
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim dimaksudkan 
untuk  meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim melalui 
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, 
prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi dalam kegiatan 
intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh identifikasi dan 
pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan 
kelembagaan tanaman semusim. Prioritas pengembangan tanaman semusim 
difokuskan pada empat komoditas strategis yaitu Tebu, Kapas, Tembakau dan 
Nilam.  

Ditinjau dari luas arealnya, kelompok tanaman semusim hanya sekitar 5% dari 
total areal perkebunan seluas 17 juta Ha. Namun peranan dari komoditas tanaman 
semusim cukup nyata terutama dalam hal penyediaan bahan pangan nasional 
seperti gula dari Tebu yang pada tahun 2014 ditargetkan untuk mencapai 
swasembada nasional. Selain itu komoditas Kapas untuk memenuhi kebutuhan 
Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dalam negeri. Untuk komoditas 
tembakau berperan dalam peningkatan penerimaan negara melalui cukai 
Tembakau, pajak dan penambahan devisa serta Nilam sebagai komoditas ekspor 
yang dapat menambah devisa negara. 

Fokus kegiatan tanaman semusim adalah Swasembada Gula Nasional (Tebu), 
Pengembangan Komoditas Ekspor (Nilam dan Tembakau) dan 
Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Kapas). 

4.2.2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah 
dan Penyegar  

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar 
dimaksudkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman 
rempah dan penyegar melalui penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan 
evaluasi dalam kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang 
didukung oleh identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, 
budidaya serta pemberdayaan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar.  

Prioritas pengembangan tanaman rempah dan penyegar difokuskan pada 5 (lima) 
komoditas strategis yaitu Kakao, Kopi, Lada, Teh dan Cengkeh. Dari uraian diatas 
bahwa fokus kegiatan tanaman rempah dan penyegar adalah Revitalisasi 



Perkebunan (Kakao), Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao 
Nasional (Gernas Kakao), Pengembangan Komoditas Ekspor (Kopi, Lada, 
Teh dan Kakao) dan Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan 
Dalam Negeri (Cengkeh). 

4.2.3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan 
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan dimaksudkan 
untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan melalui 
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, 
prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi dalam kegiatan 
intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh identifikasi dan 
pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan 
kelembagaan tanaman tahunan.  

Prioritas pengembangan tanaman tahunan difokuskan pada 6 (enam) komoditas 
strategis yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Jambu Mete, Jarak Pagar dan Kemiri 
Sunan. Dari uraian diatas bahwa fokus kegiatan tanaman tahunan adalah 
Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit dan Karet), Penyediaan Bahan 
Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati/Bio-Energi (Jarak Pagar, Kelapa 
Sawit, Kelapa dan Kemiri Sunan) dan Pengembangan Komoditas Ekspor 
(Kelapa, Kelapa Sawit, Karet dan Jambu Mete). 

4.2.4. Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha  
Dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha dimaksudkan untuk 
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
norma standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi dibidang 
pascapanen dan pembinaan usaha yaitu penanganan pascapanen tanaman 
semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, bimbingan usaha dan 
perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penanganan konflik. 

Prioritas kegiatan ini adalah untuk menfasilitasi peningkatan penanganan 
pascapanen tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman 
tahunan, bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta menfasilitasi 
penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan. 

4.2.5. Dukungan Perlindungan Perkebunan  
Dukungan perlindungan perkebunan dimaksudkan untuk melaksanakan penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan 
kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan 
yaitu identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tumbuhan (OPT) 
tanaman semusim, tanaman tahunan, tanaman rempah penyegar serta dampak 
perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.  

Prioritas kegiatan ini adalah menurunkan luas serangan OPT, menurunkan 
titik api untuk pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta adaptasi dan  
mitigasi perubahan iklim. 



4.2.6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya  
Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dimaksudkan untuk 
memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas. 
Prioritas kegiatan ini adalah memfasilitasi pelayanan perencanaan program, 
anggaran dan kerjasama yang berkualitas; pelayanan administrasi keuangan dan 
aset yang berkualitas, pelayanan organisasi, tata laksana kepegawaian, humas, 
hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas; serta evaluasi pelaksanaan 
kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas. 

4.2.7. Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan 
Teknologi Proteksi  Tanaman Perkebunan BBP2TP Medan  

Dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi  
tanaman perkebunan BBP2TP Medan dimaksudkan untuk memfasilitasi 
terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih, penerapan teknologi 
proteksi tanaman dan memberikan dukungan pelayanan organisasi yang 
berkualitas sebagai rujukan UPTD. Prioritas kegiatan ini adalah memfasilitasi 
pelayanan sertifikasi benih dan peningkatan jumlah teknologi terapan 
perlindungan perkebunan.  
Wilayah kerja BBP2TP Medan di bidang perbenihan meliputi Provinsi Sumatera 
Utara, Provinsi NAD, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi 
Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera 
Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan 
Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan 
untuk bidang proteksi meliputi Provinsi Sumatera Utara, Provinsi NAD, Provinsi 
Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka 
Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. 

4.2.8. Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan 
Teknologi Proteksi   Tanaman Perkebunan BBP2TP Surabaya  

Dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi  
tanaman perkebunan BBP2TP Surabaya dimaksudkan untuk memfasilitasi 
terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih, penerapan teknologi 
proteksi tanaman dan memberikan dukungan pelayanan organisasi yang 
berkualitas sebagai rujukan UPTD. Prioritas kegiatan ini adalah memfasilitasi 
pelayanan sertifikasi benih dan peningkatan jumlah teknologi terapan 
perlindungan perkebunan. 
Wilayah kerja BBP2TP Surabaya di bidang perbenihan meliputi Provinsi Jawa 
Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, 
Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa 
Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi 
Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi 
Gorontalo, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sedangkan untuk bidang 
proteksi meliputi Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi                   



D.I Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi 
Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

4.2.9. Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan 
Teknologi Proteksi  Tanaman Perkebunan BBP2TP Ambon  

Dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi  
tanaman perkebunan BBP2TP Ambon dimaksudkan untuk memfasilitasi 
terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih, penerapan teknologi 
proteksi tanaman dan memberikan dukungan pelayanan organisasi yang 
berkualitas sebagai rujukan UPTD. Prioritas kegiatan ini adalah memfasilitasi 
pelayanan sertifikasi benih dan peningkatan jumlah teknologi terapan 
perlindungan perkebunan. Wilayah kerja BBP2TP Ambon di bidang perbenihan 
meliputi Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara sedangkan bidang proteksi 
meliputi Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua 
Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi 
Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi 
Gorontalo. 
Untuk bidang Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak (BPTP Pontianak) 
memiliki tugas dalam melaksanakan analisis teknis dan pengembangan 
proteksi tanaman perkebunan dalam identifikasi dan penanganan OPT 
Tanaman Perkebunan, pengembangan teknologi agens hayati OPT Perkebunan, 
eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT Perkebunan, pengembangan 
teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian 
hama terpadu, pemanfaatan pestisida nabati serta pengelolaan data, informasi dan 
analisis teknis dalam bidang proteksi tanaman perkebunan. Wilayah kerja BPTP 
Pontianak ini meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, 
Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur. 

4.3. Fokus Kegiatan Pembangunan Perkebunan 
Mengingat banyaknya permasalahan yang ada sedangkan sumberdaya (SDM, 
teknologi, sarana dan prasarana serta dana) yang jumlahnya terbatas, maka 
kegiatan pembangunan perkebunan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. 
Dengan menetapkan skala prioritas diharapkan sumberdaya yang ada dapat 
dimanfaatkan secara efektif dan efesien untuk memecahkan permasalahan yang 
ada secara komprehensif. Atas dasar skala prioritas tersebut ditetapkan 7 (tujuh) 
fokus kegiatan pembangunan sebagai berikut: 

(1) Revitalisasi Perkebunan. 
(2) Swasembada Gula Nasional. 
(3) Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bio-Energi). 
(4) Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional. 
(5) Pengembangan Komoditas Ekspor. 
(6) Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. 
(7) Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. 



4.3.1.  Revitalisasi Perkebunan 
Revitalisasi perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan 
rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang 
didukung kredit investasi dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan 
perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra atau langsung kelompok 
tani/koperasi pekebun sebagai pelaksana. 

Seperti periode sebelumnya, untuk periode 2010-2014 revitalisasi perkebunan 
masih diperuntukkan untuk 3 (tiga) komoditas yaitu Kelapa Sawit, Karet dan 
Kakao. Sesuai skim kredit, untuk Kelapa Sawit dan Kakao dikenakan bunga untuk 
petani sebesar 7%, adapun untuk Karet sebesar 6% sedangkan selisih bunga 
terhadap bunga komersial akan disubsidi oleh pemerintah. Dari tahun 2010 
sampai dengan tahun 2014 diproyeksikan pengembangan Kelapa Sawit melalui 
revitalisasi perkebunan mencapai luas 732 ribu Ha, Karet 220 ribu Ha dan Kakao 
134 ribu Ha. Rincian proyeksi pengembangan ketiga komoditas tersebut per 
tahunnya dapat dilihat pada target revitalisasi perkebunan tahun 2010-2014 seperti 
pada Tabel 24. 

Tabel 24. Target Revitalisasi Perkebunan Tahun 2010-2014 

No. Komoditas 
Rencana Pengembangan per Tahun (ribu Ha) 

2010 2011 2012 2013 2014 
1. Kelapa Sawit  125 153 153 153 148 
2. Karet    10 53 53 53 51 
3. Kakao 0 34 34 34 32 

Jumlah 135 240 240 240 231 
Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2011. 

4.3.2. Swasembada Gula Nasional 
Fokus kegiatan ini ditujukan untuk mempercepat peningkatan produksi dan 
produktivitas tanaman tebu dalam mempertahankan swasembada gula konsumsi 
rumah tangga yang telah dicapai sejak tahun 2008 dan mendukung program 
pencapaian swasembada gula nasional tahun 2014. Upaya ini merupakan bagian 
dari serangkaian rencana jangka panjang swasembada gula nasional dengan 
asumsi apabila produksi gula nasional minimal dapat memenuhi 90% dari 
konsumsi domestik.  

Pencapaian swasembada gula di Indonesia ditempuh melalui tiga tahap yaitu (1) 
swasembada gula konsumsi untuk memenuhi kebutuhan langsung rumah tangga 
pada tahun 2009, (2) swasembada gula konsumsi langsung rumah tangga, industri 
dan sekaligus menutup neraca perdagangan gula nasional tahun 2010-2014, (3) 
swasembada gula berdaya saing mulai tahun 2015-2025 yang difokuskan pada 
modernisasi industri berbasis tebu yang memiliki nilai tambah.  

Pada Tabel 25 menunjukkan target swasembada gula nasional pada kurun waktu 
2010-2014. Sebagaimana terlihat pada Tabel tersebut bahwa di akhir tahun 2014, 
luas areal tanaman Tebu diproyeksikan mencapai 766,61 ribu Ha. Luasan ini 
diperhitungkan dapat mendukung pencapaian produksi 5.700 ribu ton hablur Tebu 



pada tahun 2014 dengan produktivitas hablur mencapai 7,44 ton/Ha sehingga 
swasembada gula konsumsi langsung rumah tangga dan industri dapat tercapai 
dan sekaligus menutup neraca perdagangan gula nasional.  

Tabel 25. Target Swasembada Gula Nasional Tahun 2010-2014 

No. Indikator 
Target per Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 
1. Luas Areal  

(ribu Ha)  
464,64 572,12 631,85 691,95 766,61 

2. Produksi Hablur 
(ribu ton) 

2.996,00 3.867,23 4.396,20 4.934,73 5.700,00 

3. Produktivitas 
Hablur (ton/Ha) 

6,45 6,76 6,96 7,13 7,44 

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2011. 

4.3.3. Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bio-
Energi) 

Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) adalah upaya 
untuk mengembangkan tanaman penghasil bahan bakar nabati/bio-energi dalam 
rangka memenuhi sebagian kebutuhan bahan bakar untuk mensubstitusi 3% bahan 
bakar fosil pada tahun 2014. Landasan hukum dari fokus kegiatan ini adalah 
Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan 
Inpres Nomor 1 tahun 2006 yang antara lain menginstruksikan kepada Menteri 
Pertanian untuk (1) mendorong penyediaan tanaman bahan baku sumber bahan 
bakar nabati (bio-fuel), (2) melakukan penyuluhan pengembangan tanaman bahan 
baku bahan bakar nabati (bio-fuel), (3) memfasilitasi penyediaan benih dan bibit 
tanaman bahan baku bahan bakar nabati (bio-fuel) dan (4) mengintegrasikan 
kegiatan pengembangan dan kegiatan pascapanen tanaman bahan baku bahan 
bakar nabati (bio-fuel). 
Sampai dengan tahun 2014 terdapat 5 komoditas perkebunan yang ditetapkan 
sebagai tanaman sumber bahan bakar nabati yaitu Jarak Pagar, Kelapa Sawit, 
Kelapa dan Kemiri Sunan. Pengembangan tanaman sumber bahan bakar nabati 
utamanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi bagi penduduk di wilayah-
wilayah terisolasi yang sulit untuk mengakses bahan bakar fosil dan ditujukan 
untuk pengutuhan Desa Mandiri Energi (DME). Target dari fokus kegiatan ini 
seperti disajikan pada Tabel 26. Pada akhir tahun 2014 diproyeksikan luas 
pertanaman Jarak Pagar mencapai 21 ribu Ha yang dapat memproduksi 35 ribu 
ton biji jarak kering atau setara dengan 8.050 ton minyak kasar untuk memenuhi 
sebagian besar kebutuhan energi masyarakat pedesaan. Luas tanaman Kemiri 
Sunan pada akhir tahun 2014 diproyeksikan mencapai 10 ribu Ha namun tingkat 
produksinya masih terbatas, yaitu sekitar 4.800 ribu ton biji kering setara dengan 
2.832 ton minyak kasar untuk 300 Ha tanaman yang diusahakan sebelum tahun 
2010 dengan produktivitas yang cenderung tetap sepanjang tahun hingga tahun 
2014 yaitu sebesar 16.000 Kg/Ha. 



Pengalokasian bahan bakar nabati dari komoditas Kelapa Sawit dan Kelapa perlu 
dilakukan secara hati-hati karena minyak yang dihasilkan dari kedua komoditas 
merupakan edible oil untuk bahan pangan. Selama periode 2010-2014 dari total 
produksi CPO sebesar rata-rata 3,79% dialokasikan untuk sumber energi setiap 
tahunnya sedangkan untuk Kelapa sebesar rata-rata 5% dari total produksi per 
tahunnya dialokasikan untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi. 

Tabel 26.  Target Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan  Bakar Nabati (Bio-
Energi) Tahun 2010-2014 

No. Indikator 
Target per Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 
1. Jarak Pagar  
  a.  Luas Areal  

(ribu Ha) 
10,00 12,00 15,00 18,00 21,00 

  b.  Produksi  
(ribu ton) 

15,00 20,00 24,00 29,00 35,00 

 c.  Produktivitas (Kg/Ha) 1.000,00 1.250,00 1.500,00 1.750,00 2.000,00 
2. Kelapa Sawit 
 a. Produksi (ribu ton) 879,28 925,86 974,41 1.025,04 1.077,84 

3. Kelapa 
 a.   Produksi (ribu ton) 163,30 164,50 165,85 167,40 169,00 

4. Kemiri Sunan 
  a.   Luas Areal          

      (ribu Ha) 
1,00 2,00 4,00 7,00 10,00 

  b.  Produksi  
      (ribu ton) 

4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

 c.  Produktivitas (Kg/Ha) 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 
Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2011. 

4.3.4. Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional  
(Gernas Kakao) 

Sampai dengan tahun 2009, luas pertanaman Kakao di Indonesia diperkirakan 
telah mencapai sekitar 1,48 juta Ha yang didominasi perkebunan rakyat. Kondisi 
umum dari perkebunan kakao rakyat adalah kurang terawat, umur tanaman sudah 
tua, bahan tanam yang digunakan rata-rata bukan klon unggul. Kondisi ini 
menyebabkan tingginya tingkat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan 
(OPT) yang mengakibatkan rendahnya produktivitas dan mutu kakao yang 
dihasilkan. 

Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional merupakan upaya untuk 
meningkatkan produksi dan mutu kakao melalui kegiatan  peremajaan, rehabilitasi 
dan intensifikasi kakao pada sentra produksi yang terserang OPT utama kakao 
seperti hama PBK (Penggerek Buah Kakao), Busuk buah dan VSD (Vascular 
Streak Dieback), pemberdayaan petani serta penyediaan fasilitas pendukung 
lainnya. Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional dicanangkan 
Wakil Presiden RI pada tanggal 6 Agustus 2008 untuk memperbaiki tanaman 
seluas 450.000 Ha yang berlangsung selama 3 tahun, mulai tahun 2009 sampai 



dengan tahun 2011. Namun gerakan ini akan tetap dilanjutkan sampai dengan 
tahun 2014 meskipun target dan pendanaannya menjadi berkurang. 

Tabel 27.   Target  Gerakan  Peningkatan  Produksi  dan  Mutu Kakao  Nasional 
Tahun 2010-2014 

No. Komoditas Target per Tahun  

2010 2011 2012 2013 2014 
1. Rehabilitasi (ribu Ha)  81,85 93,00 15,00 15,00 10,00 
2. Intensifikasi (ribu Ha) 30,55 49,00 15,00 20,00 20,00 
3. Peremajaan (ribu Ha) 22,60 27,00 5,00 5,00 5,00 

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2011. 

Berdasarkan Tabel 27 dapat dilihat bahwa dari tahun 2010 sampai dengan akhir 
tahun 2014 rehabilitasi penanaman kakao diproyeksikan mencapai 215 ribu Ha, 
intensifikasi  135 ribu Ha, peremajaan 65 ribu Ha.  

4.3.5. Pengembangan Komoditas Ekspor 
Pengembangan komoditas ekspor adalah upaya yang dilaksanakan untuk 
mengembangkan dan meningkatkan mutu tanaman ekspor dalam rangka 
mempertahankan pangsa pasar internasional yang sudah ada serta penetrasi pasar 
yang baru. Terdapat 10 komoditas perkebunan yang menjadi fokus pengembangan 
untuk tujuan ekspor yaitu Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kelapa, Kakao, Jambu 
Mete, Lada, Tembakau, Teh dan Nilam. 

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa selama periode 2010-2014, 
pendapatan negara dari ekspor komoditas perkebunan diproyeksikan tumbuh 
sebesar 17,72% per tahun dengan nilai ekspor pada tahun 2014 mencapai US$ 
61,25 milyar. Untuk mencapai sasaran makro tersebut maka luas, produksi dan 
produktivitas komoditas ekspor diproyeksikan berkembang seperti pada Tabel 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 28. Target Pengembangan Komoditas Ekspor Tahun 2010-2014 

No. Indikator 
Target per Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 
1. Tembakau  
 a.  Luas Areal (ribu Ha) 205 205 205 205 205 
 b.  Produksi (ribu ton) 181 182 183 183 184 
 c.  Produktivitas (Kg/Ha) 885 888 890 892 893 
2. Nilam 
 a.  Luas Areal (ribu Ha) 14 15 16 17 18 
 b.  Produksi (ribu ton) 91 97 106 116 124 
 c.  Produktivitas (Kg/Ha) 6.300 6.400 6.500 6.550 6.600 
3. Kopi 
 a.  Luas Areal (ribu Ha) 1.291 1.308 1.328 1.331 1.354 
 b.  Produksi (ribu ton) 698 709 718 728 738 
 c.  Produktivitas (Kg/Ha) 780 840 900 900 900 
4. Teh 
 a.  Luas Areal (ribu Ha) 129 130 130 130 130 
 b.  Produksi (ribu ton) 168 171 174 177 182 
 c.  Produktivitas (Kg/Ha) 1.520 1.600 1.680 1.760 1.780 
5. Kakao 
 a.  Luas Areal (ribu Ha) 1.655 1.746 1.837 1.929 2.020 
 b.  Produksi (ribu ton) 988 1.074 1.342 1.539 1.648 
 c.  Produktivitas (Kg/Ha) 1.000 1.100 1.200 1.400 1.500 
6. Lada 
 a.  Luas Areal (ribu Ha) 192 193 194 195 196 
 b.  Produksi (ribu ton) 83 85 87 89 92 
 c.  Produktivitas (Kg/Ha) 694 713 772 734 760 
7. Kelapa 
 a.  Luas Areal (ribu Ha) 3.807 3.814 3.820 3.827 3.833 
 b.  Produksi (ribu ton) 2.568 2.581 2.599 2.620 2.642 
 c.  Produktivitas (Kg/Ha) 1.105 1.119 1.135 1.151 1.200 
8. Kelapa Sawit 
 a.  Luas Areal (ribu Ha) 8.127 8.342 8.557 8.772 8.987 
 b.  Produksi (ribu ton) 23.109 24.332 25.604 26.930 28.315 
 c.  Produktivitas (Kg/Ha) 3.888 3.997 4.109 4.225 4.344 
9. Karet 
 a.  Luas Areal (ribu Ha) 3.445 3.456 3.466 3.476 3.487 
 b.  Produksi (ribu ton) 2.681 2.711 2.741 2.771 2.801 
 c.  Produktivitas (Kg/Ha) 999 1.000 1.009 1.014 1.019 
10. Jambu Mete 
 a.  Luas Areal (ribu Ha) 573 574 575 576 577 
 b.  Produksi (ribu ton) 145 148 152 156 159 
 c.  Produktivitas (Kg/Ha) 537 569 579 616 640 

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2011. 

 



4.3.6. Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri 
Terdapat 2 (dua) komoditas perkebunan yang pengembangannya ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negeri yaitu Kapas dan Cengkeh. Kebutuhan industri 
tekstil dan produk tekstil Indonesia akan Serat Kapas mencapai 500 ribu ton per 
tahun, namun produksi Serat Kapas nasional hanya dapat memenuhi 2% dari 
kebutuhan tersebut, oleh karena itu dengan pengembangan Kapas rakyat 
diharapkan pada tahun 2014 telah mencapai luas 25.000 Ha dengan produksi 63 
ribu ton atau dapat mengurangi impor menjadi 95% dari total kebutuhan dalam 
negeri. 

Saat ini sebagian besar hasil cengkeh (± 90 %) digunakan sebagai bahan baku 
pembuatan Industri Rokok Kretek (PRK), sisanya untuk memenuhi kebutuhan 
industri makanan dan obat-obatan. Seluruh kebutuhan tersebut masih dapat 
dipenuhi dari dalam negeri. Namun demikian, kecenderungan yang ada 
memperlihatkan bahwa pertumbuhan tingkat permintaan cengkeh lebih tinggi dari 
pertumbuhan produksinya meskipun sampai saat ini akses permintaan dapat 
dipenuhi dari stock PRK, namun secara jangka panjang akan terjadi kelangkaan 
pasokan cengkeh sehingga pengembangan dan peningkatan produktivitas cengkeh 
masih tetap diperlukan. 

Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri ditujukan untuk 
meningkatkan produksi dan mutu komoditas Kapas dan Cengkeh untuk 
meningkatkan kontribusi kedua komoditas ini dalam memenuhi kebutuhan 
nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, target kedua komoditas ini  untuk 
periode 2010-2014 ditetapkan seperti pada Tabel 29. 

Tabel 29. Target Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam 
Negeri Tahun 2010-2014 

No. Indikator 
Target per Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 
1. Kapas 
 a.  Luas Areal (ribu Ha) 15 18 20 24 25 
 b.  Produksi (ribu ton) 26 33 40 57 63 
 c.  Produktivitas (Kg/Ha) 1.750 1.900 2.000 2.200 2.500 
2. Cengkeh 
 a.  Luas Areal (ribu Ha) 465 469 474 479 484 
 b.  Produksi (ribu ton) 78 80 83 84 86 
 c.  Produktivitas (Kg/Ha) 266 274 281 284 300 

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2011. 

 

 

 

 

 



4.3.7. Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 
Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan dilaksanakan dalam 
rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman 
perkebunan berkelanjutan melalui penerapan penanganan pascapanen, pembinaan 
usaha perkebunan berkelanjutan, pengendalian OPT, pelayanan organisasi yang 
berkualitas serta kegiatan lain dalam rangka mendukung tercapainya target 
indikator kinerja dari 6 (enam) fokus/prioritas kegiatan yang telah diuraikan 
sebelumnya. Tabel 30 memperlihatkan target dari masing-masing kegiatan untuk 
mendukung pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. 

Tabel 30. Target Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 
Tahun 2010-2014 

No. Indikator Target per Tahun  
2010 2011 2012 2013 2014 

1. Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha 
 a.  Jumlah Kelompok Tani 

yang Menerapkan 
Penanganan Pascapanen 
sesuai GHP dan Standar 
Mutu   (KT) 

- 100 110 120 130 

 b.  Jumlah Perusahaan 
Perkebunan Kelapa Sawit 
yang Layak Mengajukan 
Permohonan Sertifikat 
ISPO (perusahaan) 

- 75 150 250 350 

 c.   Jumlah Penanganan 
Kasus Gangguan Usaha 
Perkebunan (perusahaan) 

- 38 40 42 44 

2. Dukungan Perlindungan Perkebunan 
 a.   Jumlah Areal 

Pengendalian OPT (Ha) 
36.987 38.335 59.730 59.430 54.876 

3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal 
Perkebunan 

 a.   Jumlah Provinsi yang 
Memperoleh Pelayanan 
dan Pembinaan yang 
Berkualitas di Bidang 
Perencanaan, Keuangan, 
Umum dan Evaluasi serta 
Pelaporan (Provinsi) 

32 32 32 32 32 

4. Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi 
Tanaman Perkebunan BBP2TP Surabaya  

 a.  Jumlah Bibit yang 
Disertifikasi (ribu batang) 

12.301 12.916 13.561 14.239 14.950 

 b.  Jumlah Teknologi 
Terapan Perlindungan 
Perkebunan (paket) 

5 5 6 6 6 

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2011. 
 
 
 



 
Lanjutan :  

Tabel 30. Target Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 
Tahun 2010-2014 

No. Indikator Target per Tahun  
2010 2011 2012 2013 2014 

5. Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi 
Tanaman Perkebunan BBP2TP Medan 

 a.  Jumlah Bibit yang 
Disertifikasi (ribu batang) 

188.975 208.344 218.761 228.938 240.384 

 b.  Jumlah Teknologi 
Terapan Perlindungan 
Perkebunan (paket) 

5 6 8 9 10 

6. Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi 
Tanaman Perkebunan BBP2TP Ambon 

 a.  Jumlah Bibit yang 
Disertifikasi (ribu batang) 

266 343 465 486 535 

 b.  Jumlah Teknologi 
Terapan Perlindungan 
Perkebunan (paket) 

9 9 9 9 9 

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2011. 
 
 

4.4. Kaitan Kegiatan Dengan Fokus Kegiatan Pembangunan 
Perkebunan 

Kaitan antara kegiatan pembangunan perkebunan yang menjadi tanggung jawab 
masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dengan fokus 
kegiatan yang ditetapkan adalah seperti pada Tabel 31. 

Tabel 31. Kaitan Antara Kegiatan Pembangunan Perkebunan Dengan Fokus 
Kegiatan 

Kegiatan Pembangunan 
Perkebunan Fokus Kegiatan 

1. Peningkatan Produksi, 
Produktivitas dan Mutu 
Tanaman Semusim 

a. Pencapaian Swasembada Gula Nasional. 
b. Pengembangan Komoditas Ekspor (tembakau dan nilam). 
c. Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri 

(kapas). 
d. Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. 

2. Peningkatan Produksi, 
Produktivitas dan Mutu 
Tanaman Rempah dan 
Penyegar 

a. Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional 
b. Revitalisasi Perkebunan (kakao). 
c. Pengembangan Komoditas Ekspor (kopi, kakao, teh dan lada). 
d. Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri 

(cengkeh). 
e. Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan  Berkelanjutan. 

3. Peningkatan Produksi, 
Produktivitas dan Mutu 
Tanaman Tahunan 

a. Revitalisasi Perkebunan (kelapa sawit dan karet). 
b. Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati/bio- 

energi (kelapa sawit, kelapa, jarak pagar, kemiri sunan dan integrasi 
kebun-ternak). 

c. Pengembangan Komoditas Ekspor (kelapa sawit, kelapa, karet dan 
jambu mete). 

d. Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. 



Tabel 31. Kaitan Antara Kegiatan Pembangunan Perkebunan Dengan Fokus 
Kegiatan 

Lanjutan : 

Kegiatan Pembangunan 
Perkebunan Fokus Kegiatan 

4. Dukungan Penanganan 
Pascapanen dan 
Pembinaan Usaha 

a. Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 
khususnya dalam hal fasilitasi penanganan pascapanen tanaman 
perkebunan, fasilitasi bimbingan usaha dan perkebunan 
berkelanjutan, fasilitasi penanganan gangguan usaha Perkebunan 
(GUP) dan konflik perkebunan. 

5. Dukungan Perlindungan 
Perkebunan  

a. Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 
khususnya dalam hal fasilitasi pengendalian OPT perkebunan dan 
dampak perubahan iklim serta penanganan kebakaran. 

6. Dukungan Manajemen 
dan Dukungan Teknis 
Lainnya 

a. Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 
khususnya pada pelayanan perencanaan program, anggaran dan 
kerjasama yang berkualitas; pelaksanaan pengelolaan administrasi 
keuangan dan aset yang berkualitas; pelayanan organisasi, tata 
laksana kepegawaian, humas, hukum,  administrasi perkantoran yang 
berkualitas; evaluasi pelaksanaan kegiatan serta penyediaan data dan 
informasi. 

7.  Dukungan Pengujian, 
Pengawasan Mutu Benih 
dan Penerapan 
Teknologi Proteksi 
Tanaman Perkebunan 
(BBP2TP Medan, 
BBP2TP Surabaya dan 
BBP2TP Ambon)  

a. Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 
khususnya pada fasilitasi pelayanan sertifikasi benih dan jumlah 
teknologi terapan perlindungan. 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2011. 
 
 

4.5. Pendanaan Pembangunan Perkebunan 
Untuk dapat mencapai sasaran pembangunan perkebunan yang telah ditetapkan, 
investasi yang dibutuhkan sangatlah besar yaitu Rp. 285,61 trilyun selama periode 
2010-2014. Sebagian besar (sekitar 95%) kebutuhan investasi tersebut 
diproyeksikan terpenuhi dari swadaya masyarakat, perbankan dan swasta. Sisanya 
dipenuhi dari anggaran pemerintah baik melalui APBN maupun APBD. Besaran 
pembiayaan pembangunan perkebunan yang berasal dari APBN untuk membiayai 
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan 
Berkelanjutan setiap tahunnya seperti pada Tabel 32. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 32. Proyeksi Penyediaan Dana APBN Untuk Program Peningkatan  
Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan  
Tahun 2010-2014 

No. Kegiatan 

Proyeksi Penyediaan Dana dari APBN         
(milyar rupiah) 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan 
Mutu Tanaman Semusim 

45,57 134,02 147,42 162,16 178,38 

2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan 
Mutu Tanaman Tahunan 

79,15 83,11 87,27 91,63 96,21 

3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan 
Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar 

46,07 1.041,34 55,74 61,32 67,45 

3. Dukungan Penanganan  Pascapanen dan 
Pembinaan Usaha 

00,00 7,18 24,50 26,95 29,65 

4. Dukungan Perlindungan Perkebunan 23,03 24,19 26,61 29,27 32,20 

5. Dukungan Manajemen dan Dukungan 
Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan 

196,42 215,31 217,86 247,90 281,39 

6. Dukungan Pengujian dan Pengawasan 
Mutu Benih serta Penerapan Teknologi 
Proteksi Tanaman Perkebunan (Surabaya, 
Medan dan Ambon) 

63,86 74,49 78,21 82,13 86,23 

Jumlah 454,1 1.579,64 637,61 701,36 771,51 

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2011. 
Catatan: 
1) Kenaikan alokasi anggaran 5 % per tahun untuk mengantisipasi laju inflasi yang besarnya diperkirakan 

sekitar 5 %. 
2) Alokasi anggaran dapat berubah disesuaikan dengan kebijakan serta dinamika lingkungan strategis. 
 
Dengan mempertimbangkan kecilnya anggaran pemerintah dari APBN terhadap 
keseluruhan kebutuhan investasi untuk pembangunan perkebunan, maka APBN 
hanya dimanfaatkan untuk kegiatan pengungkit, yaitu penyediaan benih, 
perlindungan perkebunan, pembinaan, pengawalan, operasional dan pengawasan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5.1. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah  
Sesuai dengan kewenangan yang ada, tugas pemerintah adalah memfasilitasi, 
menyusun pedoman, standar, kriteria dan prosedur penyelenggaraan 
pembangunan perkebunan secara nasional serta monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan program pemerintah, sedangkan tugas Provinsi adalah melakukan 
pembinaan, pengawasan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan (Juklak) serta 
mengkoordinasi pembangunan perkebunan antar Kabupaten/Kota di wilayahnya. 
Untuk tingkat Kabupaten/Kota tugasnya adalah menyusun petunjuk teknis 
(Juknis)  dan menyelenggarakan pembangunan perkebunan di wilayahnya. Pokok-
pokok kegiatan penyelenggaraan pembangunan perkebunan sesuai dengan 
kewenangan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah: 

(1) Pemerintah Pusat: Menetapkan kebijaksanaan, menyusun perencanaan 
nasional, penyediaan data dan informasi, norma, kriteria, strategi, standar 
teknis, kajian serta pengembangan model, introduksi dan demonstrasi 
pembangunan perkebunan, melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas sub 
sektor di tingkat Pusat dan koordinasi lintas wilayah Provinsi serta melakukan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. 

(2) Pemerintah Provinsi: Menetapkan kebijaksanaan pembangunan perkebunan, 
menyusun perencanaan dan petunjuk pelaksanaan serta melakukan koordinasi 
lintas sektor, lintas sub sektor dan lintas wilayah tingkat Provinsi serta 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. 

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota: Menyusun perencanaan, petunjuk teknis 
pelaksanaan, dan penyediaan fasilitas penunjang serta melakukan koordinasi 
dan pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota serta monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan program. 

5.2. Peran Serta Masyarakat 
Pembangunan perkebunan pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia 
usaha sedangkan fungsi pemerintah lebih bersifat fasilitator dan pembinaan. 
Terwujudanya peran masyarakat, pekebun dan dunia usaha pada pembangunan 
perkebunan yang sinergi di semua tingkatan perlu didorong secara maksimal. 
Untuk itu ditempuh upaya terencana melalui konsultasi, koordinasi dan 
pengembangan jejaring kerja yang baik dalam suatu sistem yang terintegrasi.    

5.3. Dukungan Institusi Terkait 

Dukungan yang diharapkan dari institusi terkait lainnya dalam pembangunan 
perkebunan secara garis besar adalah dalam hal dukungan sarana dan prasarana 
serta regulasi baik dari institusi di lingkup Kementerian Pertanian maupun di luar 
Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut : 
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(1) Dukungan Sarana dan Prasarana : 
a. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan penghubung, maupun jalan 

produksi dan koleksi terutama pada kebun-kebun Kelapa Sawit dan sentra-
sentra komoditas perkebunan lainnya.  

b. Penyediaan alsintan (alat dan mesin pertanian), pupuk dan pestisida sesuai 
kebutuhan secara 6 tepat (waktu, tempat, jumlah, jenis, dosis dan harga) 
sehingga dapat terjangkau oleh pekebun. 

c. Unit pengolahan di sentra produksi komoditas perkebunan sehingga 
mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan kualitas produk, hal ini 
akan meningkatkan efesiensi dan efektifitas mutu produk. 

d. Penyediaan sarana pelabuhan, gudang dan sistem komunikasi yang 
menjangkau sentra produksi.  

e. Penyediaan terminal agribisnis untuk mendekatkan produsen dengan 
pasar/konsumen. 

f. Penyediaan irigasi atau air bersih pada sentra-sentra produksi perkebunan. 
g. Penyediaan pendanaan yang sesuai dengan karakteristik agribisnis 

perkebunan. 
(2) Kebutuhan Regulasi : 

a. Pembebasan, penihilan dan keringanan pajak serta berbagai pungutan yang 
dibebankan kepada pekebun atau  produsen produk primer. 

b. Adanya jaminan kepastian hukum dan keamanan berusaha bagi pelaku 
usaha sesuai karakteristik agribisnis perkebunan. 

c. Dukungan dan fasilitasi pendanaan dari pemerintah dengan skema 
pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik agribisnis perkebunan. 

Rincian dukungan yang diperlukan dari institusi di lingkup Kementerian Pertanian 
seperti terlihat pada Tabel 33 sedangkan dukungan dari luar Kementerian 
Pertanian disajikan pada Tabel 34.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 33.  Institusi Terkait Lingkup Kementerian Pertanian dan Jenis Dukungan 
yang Diperlukan untuk Pembangunan Perkebunan 

Institusi Jenis Dukungan 

Direktorat Jenderal   
Sarana dan Prasarana 

 

 

Perbaikan/penyediaan infrastruktur pertanian (jaringan 
irigasi dan jalan  produksi) terutama di sentra produksi 
tebu dan  kapas; pembuatan sumur resapan, sumur dalam 
dan dangkal, embung pengadaan pompa air,  springkler, 
pencetakan lahan tebu dan  kapas serta pengadaan traktor, 
pengadaan pupuk dan investasi. 

Badan Penelitian dan 
Pengembangan 
Pertanian 

 

Penguatan kelembagaan perbenihan, penyediaan klon 
unggul, kajian  ketersediaan air di wilayah pengembangan 
kapas dan tebu, pengembangan teknologi tepat guna di 
bidang perbenihan, budidaya dan pengolahan hasil serta 
pengembangan teknologi pengamatan dan pengendalian 
OPT. 

Direktorat Jenderal 
Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil 
Pertanian 

Pengolahan hasil di sentra produksi, stabilisasi/kepastian 
harga komoditas primer dan informasi pasar/market 
intelegent, penyediaan terminal agribisnis. 

Sekretariat Jenderal Subsidi bunga modal investasi, penjaminan kredit 
pertanian dan penyediaan pendanaan yang sesuai dengan 
karakteristik agribisnis perkebunan. 

Badan Pengembangan 
Sumberdaya Manusia 
dan Penyuluhan 

Rekruitmen tenaga kontrak pendamping, peningkatan 
kapasitas SDM (sumber daya manusia) petani dan 
revitalisasi penyuluhan serta pengembangan dan 
penguatan kelembagaan.  

Direktorat Jenderal 
Peternakan dan 
Kesehatan Hewan 

Penyediaan ternak pada areal kelapa sawit, kakao, kopi 
dan tebu  (integrasi kebun- ternak). 

Direktorat Jenderal 
Tanaman Pangan 

Pengembangan tanaman pangan di areal perkebunan 
dalam rangka optimasi  pemanfaatan lahan guna 
mendukung ketahanan pangan dan peningkatan 
pendapatan.  

Badan Karantina 
Pertanian 

Pencegahan penyebaran Organisme Pengganggu 
Tanaman (OPT)/Organisme Pengganggu Tanaman 
Karantina (OPTK) antar wilayah dan penyusunan non 
tariff barrier.  

Inspektorat Jenderal Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 
pembangunan perkebunan. 

 
 

 



Tabel 34. Institusi Terkait di Luar Kementerian Pertanian dan Jenis Dukungan 
yang diperlukan untuk Pembangunan Perkebunan 

Institusi Jenis Dukungan 

Kementerian Pekerjaan 
Umum 

Penyediaan/perbaikan sarana jalan penghubung antara sentra 
produksi dengan outlet pemasaran, jembatan, dll. 

Kementerian Perhubungan Penyediaan sarana pelabuhan dan gudang serta kelancaran 
transportasi. 

Kementerian Perindustrian Pengembangan industri hilir berbasis perkebunan pemberian 
insentif untuk pengembangan industri hilir berbasis 
perkebunan. 

Kementerian Perdagangan Penerapan kebijakan ekspor impor dan pengaturan harga yang 
kondusif. 

Kementerian Keuangan Penyediaan dukungan dan fasilitasi pendanaan (skim 
pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik agribisnis 
perkebunan), pembebasan, penihilan dan keringanan pajak 
serta berbagai pungutan yang dibebankan kepada 
petani/produsen produk primer. 

Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup 

Dukungan kebijakan yang sinergi dengan kebijakan 
pembangunan perkebunan. 

Kementerian Negara  
BUMN 

Penyediaan sarana produksi yaitu pupuk sesuai kebutuhan 
secara 6 tepat (waktu, tempat, jumlah, jenis, dosis dan harga) 
sehingga dapat terjangkau oleh pekebun dan rehabilitasi 
pabrik gula (PG).       

Kementerian Kehutanan  Penyediaan dan pelepasan lahan hutan konversi untuk 
perkebunan. 

Kementerian Negara 
Koperasi dan UKM 

Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani 
(koperasi) dan skim kredit untuk koperasi. 

Kementerian Dalam Negeri Kebijakan yang dapat mendukung implementasi dan 
keberlanjutan pembangunan perkebunan di daerah. 

Kementerian Luar Negeri Diplomasi dan kampanye untuk meningkatkan citra dan 
penetrasi produk perkebunan di tataran internasional 

Kementerian Hukum dan 
HAM  

Akselerasi penetapan indikasi geografis komoditas 
perkebunan. 

Badan Pertanahan Nasional 
(BPN)    

Kemudahan sertifikasi lahan petani dan HGU (Hak Guna 
Usaha) Perkebunan. 

Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana 
(BNPB) 

Penanganan bencana di wilayah perkebunan. 

Badan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika 

Penyediaan data dan prediksi agro-klimatologi. 



5.4. Mekanisme Perencanaan 
Mekanisme perencanaan pembangunan perkebunan dibangun dengan mengacu 
pada arah dan kebijakan nasional serta mensinergiskan dengan perencanaan dari 
daerah. Rujukan yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 7 
tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025), Undang-
Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Nasional, Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional II 2005-2009 yang dikeluarkan 
Bappenas, Perpres Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014, 
Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
15/Permentan/RC.110/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 
2010-2014. 

Pemerintah Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Bappeda (Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah) melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Pertanian (Musrenbangtan) termasuk Perkebunan sebagai bahan untuk diusulkan 
ke tingkat Provinsi. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian juga 
dilakukan di tingkat Provinsi sebagai media koordinasi dan evaluasi atas usulan 
Pemerintah Kabupaten/Kota. Bappeda Provinsi berperan mengkoordinasikan 
pembangunan pertanian termasuk perkebunan terutama dalam memadukan 
kegiatan, pengembangan wilayah dan sumber pembiayaan pembangunan. 

Pemerintah Pusat melakukan pertemuan regional perencanaan pembangunan 
perkebunan guna mensosialisasikan kebijakan nasional dan membangun 
komitmen dengan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah 
Pusat memfasilitasi rencana pembangunan perkebunan daerah yang sejalan 
dengan kebijakan nasional berdasarkan pertimbangan kesesuaian rencana daerah 
dengan (a) rencana pembangunan nasional, (b) rencana tata ruang wilayah,               
(c) kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan, 
(d) perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), (e) sosial budaya, 
(f) lingkungan hidup, (g) kepentingan masyarakat, (h) pasar, (i) aspirasi daerah 
dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara dan (j) Rencana 
Strategis Pembangunan Perkebunan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5. Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian 
Pemerintah mempunyai kewenangan menyusun standar dan prosedur monitoring, 
evaluasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi 
fasilitasi pembangunan. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan wajib dilakukan 
oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Monitoring ditujukan untuk 
memantau proses pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai dari setiap 
kegiatan pembangunan. Evaluasi dilaksanakan sebagai upaya pengawasan, 
penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai 
dengan tujuan dan terselenggara secara efektif dan efisien. 

Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan 
tahapan kegiatan sehingga dilakukan pada saat sebelum dimulai kegiatan (ex-
ante), saat dilakukan kegiatan (on-going) dan setelah setelah dilakukan kegiatan 
(ex-post). Ketaatan, kelengkapan dan kelancaran pelaporan akan dijadikan 
pertimbangan pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya. 

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Proses 
pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing 
instansi. Pengawasan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional dan pengawasan 
oleh masyarakat. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visi pembangunan perkebunan yang ingin diraih pada akhir periode RPJMN II 
adalah terwujudnya peningkatan produksi, produktvitas dan mutu tanaman 
perkebunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
perkebunan. Sebagai salah satu institusi pembangunan perkebunan, Direktorat 
Jenderal Perkebunan berkewajiban untuk memfasilitasi pencapaian visi dimaksud 
secara profesional. Untuk itu Direktorat Jenderal Perkebunan harus mampu 
menjembatani kerjasama antar pelaku pembangunan perkebunan karena 
pembangunan perkebunan menghadapi masalah yang kompleks sehingga 
membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai fungsi dan kebijakan yang 
tidak sepenuhnya berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Perkebunan dan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perkebunan.  

Agar dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan perkebunan tahun 
2010-2014, Direktorat Jenderal Perkebunan menyusun Rencana Strategis 
Direktorat Jenderal Perkebunan untuk periode tersebut yang berisikan visi, misi, 
tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan 
perkebunan selama 5 tahun ke depan serta disusun berdasarkan analisis strategis 
atas potensi, permasalahan, peluang dan tantangan terkini yang dihadapi selama 
2010-2014. Sebagai bagian dari pembangunan pertanian, sasaran utama 
pembangunan perkebunan yang meliputi sasaran makro (pertumbuhan 
PDB/Produk Domestik Bruto, keterlibatan tenaga kerja, tambahan lapangan kerja, 
investasi, neraca perdagangan, pendapatan pekebun, nilai ekspor dan NTP/Nilai 
Tukar Petani perkebunan rakyat) dan sasaran mikro (produksi, luas areal, 
produktivitas dan mutu pertanaman) diproyeksikan sedemikian rupa sehingga 
selaras dengan 4 (empat) target utama pembangunan pertanian yang meliputi (1) 
pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) peningkatan 
diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta 
(4) peningkatan pendapatan petani. 

Proyeksi sasaran utama pembangunan perkebunan sebagai berikut: Produksi dari 
15 komoditas utama meningkat menjadi 43,6 juta ton pada tahun 2014 dari 31,4 
juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata sebesar 6,79% per tahun; luas areal 
perkebunan bertambah 1,72 juta Ha menjadi 22,1 juta Ha pada tahun 2014 
meskipun kontrak kinerja Menteri Pertanian hanya 0,6 juta Ha. Produktivitas 
tanaman ditargetkan mencapai 75% dari potensi standar yang diterbitkan lembaga 
penelitian pada tahun 2014. Sasaran pembangunan perkebunan ini akan menjadi 
pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
dalam menetapkan sasaran pembangunan perkebunan di tingkat Nasional dan 
Regional yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya serta karakteristik 
permasalahan yang dihadapi di lapangan. Disadari bahwa untuk mencapai sasaran 
tersebut di atas tidaklah mudah, namun berdasarkan keragaan dan kinerja 
pembangunan perkebunan periode 2005-2009 dan dengan tekad kerja keras, 
sasaran tersebut optimis dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan dapat 
bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor 
penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor 
kunci pengungkit keberhasilan. 

6 PENUTUP 
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LAMPIRAN 2 
 
Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) 
Pencermatan lingkungan internal dilakukan untuk mendapatkan informasi 
mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi. Kekuatan adalah kondisi internal, 
sumberdaya organisasi, yang dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang dan 
menghadapi ancaman. Kelemahan adalah kondisi internal organisasi yang dapat 
mempersulit organisasi memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman. 

I. Kekuatan : 
(1) Tersedianya sumber daya manusia (SDM) : 

 Tersedianya SDM Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2009 
sebanyak 1.602 Orang, dengan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak tiga 
orang, S2 sebanyak 133 orang, S1 sebanyak 478 orang, 
Diploma/Sarjana Muda sebanyak 48 Orang, SLTA sebanyak  982  
orang, SLTP sebanyak 22  orang dan SD sebanyak  24  orang; 

 Pejabat struktural telah mengikuti Diklat Penjenjangan sesuai dengan 
persyaratan jabatannya; 

 Sebagian besar pegawai telah mengikuti pelatihan teknis dan non teknis 
perkebunan.  

(2) Tersedianya Road Map komoditas utama dan Renstra Pembangunan 
Perkebunan : 
 Road Map 14 komoditas utama perkebunan telah disusun; 
 Renstra Pembangunan Perkebunan 2010-2014 telah disusun. 

(3) Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman 
teknis, kebijakan : 
 Norma, standar, prosedur, kriteria telah disusun sesuai tugas pokok dan 

fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan; 
 Pedoman umum dan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan baik yang 

bersifat administratif maupun teknis telah disusun; 
 Kebijakan pembangunan perkebunan telah ditetapkan melalui beberapa 

dokumen yang berkekuatan hukum. 

(4) Tersedianya teknologi (informasi, budidaya, perlindungan, perbenihan dan 
sarana produksi) : 
 Tersedianya perangkat teknologi (GIS, SIMPEG, SAI, Simonev, 

Website) 
 Tersedianya data dan informasi perkebunan (Statistik, display 

perkebunan, leaflet, media perkebunan, renstra). 
 Tersedianya teknologi budidaya, perbenihan dan sarana produksi, serta 

perlindungn perkebunan (Somatic embryogenesis, sambung samping, 
sambung pucuk, PLTB, agens pengendali hayati, dan lain-lain).  

 
 



(5) Tersedianya komoditas unggulan nasional : 
 Terdapat 127 jenis tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam 

usaha perkebunan sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511 
tahun 2006 dan Nomor 3399 tahun 2009. 

 Prioritas pengembangan ditujukan bagi komoditas unggulan nasional 
yang meliputi Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Kopi, Kakao, Teh, Jambu 
Mete, Cengkeh, Lada, Jarak Pagar, Tebu, Tembakau, Kapas, Nilam, 
dan Kemiri Sunan.  

 Pemerintah daerah didorong untuk memfasilitasi pengembangan 
komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya.  

II. Kelemahan : 
(1) Pelayanan prima belum optimal : 

 Standar Operasional Prosedur (SOP) belum seluruhnya operasional; 
 Penegakan ketentuan masih lemah; 
 Merit sistem belum berjalan; 
 Etos kerja masih rendah. 

(2) Pengendalian OPT dan penanganan gangguan usaha belum menjangkau 
seluruh wilayah : 
 Luasnya serangan OPT;  
 Jauhnya rentang kendali; 
 Terbatasnya sumberdaya. 

(3) Masih terbatasnya pelaksanaan sertifikasi  dan pengawasan mutu benih : 
 Masih banyaknya peredaran benih palsu; 
 Luasnya wilayah pengawasan; 
 Terbatasnya tenaga pengawas. 

(4) Produksi, produktivitas dan mutu  yang belum sesuai standar : 
 Kurangnya kemampuan penyediaan sarana produksi; 
 Pertanaman didominasi tanaman tua;  
 Diseminasi teknologi belum merata. 

(5) Penerapan teknologi terhadap komoditas perkebunan sesuai Good 
Agriculture Practices (GAP)  di lapangan belum optimal : 
 Beragamnya latar belakang sosial, budaya dan ekonomi pekebun; 
 Tingkat adopsi teknologi masih lemah; 
 Teknologi yang ada tidak semuanya aplikatif; 
 Insentif harga belum proporsional. 

Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE) 
Pencermatan lingkungan eksternal digunakan untuk memperoleh informasi 
mengenai peluang dan ancaman. Peluang adalah kondisi yang dapat dimanfaatkan 
untuk mencapai tujuan strategis organisasi dengan kekuatan yang dimilikinya, 
sedangkan ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mempersulit tercapainya 
tujuan strategis organisasi. 



I. Peluang : 
(1) Potensi pelaku usaha masih dapat ditingkatkan : 

 Perusahaan perkebunan besar; 
 Koperasi; 
 Asosiasi dan dewan komoditas; 
 Petani/pekebun. 

(2) Potensi ketersediaan sumber bahan bakar nabati (BBN) dan menipisnya 
sumber bahan bakar fosil : 
 Potensi produksi sumber bahan bakar nabati; 
 Luas areal cukup tersedia; 
 Menipisnya cadangan sumber bahan bakar fosil; 
 Kebijakan BBN telah ditetapkan. 

(3) Meningkatnya penggunaan benih unggul bermutu dan sarana produksi : 
 Tersedianya teknologi untuk menghasilkan benih bermutu; 
 Harga benih unggul yang terjangkau; 
 Meningkatnya kesadaran pekebun akan benih bermutu. 

(4) Potensi lahan yang sesuai untuk pengembangan tanaman perkebunan masih 
tersedia : 
 Tersedianya lahan potensial untuk pengembangan perkebunan; 
 Tersedianya teknologi pengelolaan lahan; 
 Kebijakan pengembangan perkebunan. 

(5) Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri : 
 Industri dalam negeri semakin berkembang; 
 Populasi penduduk cenderung meningkat; 
 Permintaan konsumen luar negeri cenderung meningkat; 
 Meningkatnya daya beli masyarakat. 

II. Tantangan : 
(1) Ketidaksinambungan kebijakan pusat dengan daerah : 

 Program dan kebijakan pusat yang kurang tersosialisasi; 
 Peraturan daerah kurang selaras dengan kebijakan nasional; 
 Beberapa peraturan daerah menimbulkan biaya ekonomi tinggi. 

(2) Koordinasi lintas sektoral dan daerah yang belum optimal : 
 Kurangnya kerjasama antar sektoral; 
 Ego sektoral yang masih tinggi; 
 Visi dan misi yang berbeda. 

(3) Sumber benih belum terintegrasi dengan wilayah pengembangan : 
 Produsen benih lokasinya jauh dari wilayah pengembangan; 
 Fasilitas di wilayah pengembangan belum memadai; 
 Usaha perbenihan di daerah pengembangan beresiko tinggi. 

 

 



(4) Perubahan iklim yang sulit diprediksi : 
 Meningkatnya infestasi Organisme Pengganggu Tanaman; 
 Gangguan fisiologis tanaman; 
 Tingginya kemunculan kebakaran lahan, kekeringan dan kebanjiran. 

(5) Populasi dan mutu tanaman belum sesuai standar teknis : 
 Dominasi perkebunan rakyat; 
 Kurang optimalnya diseminasi teknologi; 
 Kurangnya pengetahuan pekebun. 

Analisis Faktor-Faktor Strategis dan Kunci Keberhasilan 

Berdasarkan PLI dan PLE dilakukan pembobotan faktor-faktor internal dan 
eksternal dan dilandasi skala prioritas yang tercermin dalam rating untuk 
merumuskan Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan 
Analisis Faktor Eksternal (KAFE)  seperti terlihat pada Tabel 36. 

Tabel 36. Perumusan KAFI/KAFE Melalui Pembobotan PLI dan PLE 
Lingkungan Bobot Rating*) Skor 

(Bobot X 
Rating) 

Kesimpulan 
Prioritas 

INTERNAL : 
KEKUATAN 
1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) 
2. Tersedianya  Road Map  komoditas  utama 

dan Renstra Pengembangan Perkebunan 
3. Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, 

Kriteria, Pedoman Umum, Pedoman Teknis 
dan Kebijakan 

4. Tersedianya Teknologi (Informasi, 
Budidaya, Perlindungan, Perbenihan dan 
Sarana Produksi) 

5. Tersedianya Komoditas Unggulan Nasional 

 
 

9 
11 
 

8 
 
 

10 
 
 

12 

 
 

3 
3 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 

 
 

27 
33 

 
24 

 
 

30 
 
 

36 

 
 

IV 
II 
 

V 
 
 

III 
 
 
I 

KELEMAHAN : 
1. Pelayanan Prima Belum Optimal 
2. Pengendalian OPT dan Penanganan 

Gangguan Usaha Belum Menjangkau 
Seluruh Wilayah 

3. Masih Terbatasnya Pelaksanaan Sertifikasi  
dan Pengawasan Mutu Benih 

4. Produksi, Produktivitas dan Mutu yang 
Belum Sesuai Standar  

5. Penerapan Teknologi terhadap Komoditas 
Tanaman Tahunan Sesuai Good Agriculture 
Practices (GAP) di Lapangan Belum 
Optimal 

 
10 
9 
 

10 
 

11 
 

10 
 

 
3 
3 
 

3 
 

3 
 

3 

 
30 
27 

 
30 

 
33 

 
30 

 
II 
V 
 

IV 
 
I 
 

III 

Jumlah 100    



EKSTERNAL : 
PELUANG 
1. Potensi Pelaku Usaha Masih Dapat 

Ditingkatkan  
2. Potensi Ketersediaan Sumber Bahan Bakar 

Nabati dan Menipisnya Sumber Bahan 
Bakar Fosil 

3. Meningkatnya Penggunaan Benih Unggul 
Bermutu 

4. Potensi Lahan yang Sesuai untuk 
Pengembangan Tanaman Perkebunan 
masih tersedia 

5. Meningkatnya Permintaan Pasar Domestik 
dan Luar Negeri 

 
 

11 
 

9 
 
 

9 
 

12 
 
 

9 
 

 
 

3 
 

3 
 
 

3 
 

3 
 
 

3 
 

 
 

33 
 

27 
 
 

27 
 

36 
 
 

27 

 
 

II 
 

V 
 
 

IV 
 
I 
 
 

III 

TANTANGAN: 
1. Ketidaksinambungan Kebijakan Pusat 

dengan Daerah 
2. Koordinasi Lintas Sektoral dan Daerah 

yang belum optimal 
3. Sumber Benih belum Terintegrasi dengan 

Wilayah Pengembangan  
4. Perubahan Iklim yang sulit diprediksi 
5. Populasi dan Mutu Tanaman belum sesuai 

Standar Teknis 

 
10 
 

10 
 

9 
 

10 
11 

 
3 
 

2 
 

3 
 

3 
3 

 
30 

 
20 

 
27 

 
30 
33 

 
II 
 

V 
 

IV 
 

III 
I 
 

Jumlah 100    
*) Rating dirancang dalam 3 indikator dengan kriteria: 1 = kurang, 2 = sedang, 3 = baik 

Kesimpulan Analisis Faktor Internal - Eksternal 
Berdasarkan perumusan KAFI/KAFE diperoleh faktor-faktor lingkungan 
internal dan lingkungan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja 
Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu: 

(1) Tersedianya komoditas unggulan nasional. 
(2) Tersedianya Road Map komoditas utama dan Renstra Pengembangan 

Perkebunan. 
(3) Tersedianya teknologi (Informasi, budidaya, perlindungan, perbenihan dan 

sarana produksi). 
(4) Tersedianya sumber daya manusia (SDM). 
(5) Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman 

teknis dan kebijakan. 
(6) Produksi, produktivitas dan mutu  yang belum sesuai standar.  
(7) Pelayanan prima belum optimal. 
(8) Penerapan teknologi terhadap komoditas tanaman tahunan sesuai Good 

Agriculture Practices (GAP) di lapangan belum optimal. 
(9) Masih terbatasnya pelaksanaan sertifikasi  dan pengawasan mutu benih. 
(10) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanganan 

gangguan usaha belum menjangkau seluruh wilayah. 
(11) Potensi lahan yang sesuai untuk pengembangan tanaman perkebunan masih 

tersedia. 
(12) Potensi pelaku usaha masih dapat ditingkatkan. 



(13) Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri . 
(14) Meningkatnya penggunaan benih unggul bermutu dan sarana produksi. 
(15) Potensi ketersediaan sumber bahan bakar nabati dan menipisnya sumber 

bahan bakar fosil. 
(16) Populasi dan mutu tanaman belum sesuai standar teknis. 
(17) Ketidaksinambungan kebijakan pusat dengan daerah. 
(18) Perubahan iklim yang sulit diprediksi. 
(19) Sumber benih belum terintegrasi dengan wilayah pengembangan.  
(20) Koordinasi lintas sektoral dan daerah yang belum optimal. 

Setelah faktor lingkungan internal-eksternal dirumuskan kemudian dianalisis 
dengan menggunakan metode Strenght, Weakness, Oppurtunity dan Theart 
(SWOT) untuk memperoleh Asumsi Strategis Alternatif Pilihan (ASAP). Hasil 
analisis SWOT dapat dilihat Tabel 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 37. Analisis SWOT Untuk ASAP 
INTERNAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKSTERNAL 

  KEKUATAN (STRENGTH) : KELEMAHAN (WEAKNESS) : 
1. Tersedianya komoditas 

unggulan nasional.  
2. Tersedianya   Road Map  

komoditas  utama, Renstra 
pengembangan perkebunan. 

3. Tersedianya teknologi 
(Informasi, budidaya, 
perlindungan, perbenihan 
dan sarana produksi). 

4. Tersedianya Sumber Daya 
Manusia (SDM). 

5. Tersedianya norma, standar, 
prosedur, kriteria, pedoman  
umum, pedoman teknis dan 
kebijakan. 
 

1. Produksi, produktivitas dan mutu  
yang belum sesuai standar . 

2. Pelayanan prima belum optimal. 
3. Penerapan teknologi terhadap 

komoditas sesuai Good Agriculture 
Practices (GAP) di lapangan belum 
optimal. 

4. Masih terbatasnya pelaksanaan 
sertifikasi  dan pengawasan mutu 
benih. 

5. Pengendalian OPT dan penanganan 
Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) 
belum menjangkau seluruh wilayah. 

 

 PELUANG (OPPORTUNITY)  STRATEGI (SO) STRATEGI (WO) 

1. Potensi lahan yang sesuai 
untuk pengembangan 
tanaman perkebunan masih 
tersedia. 

1. Mengoptimalkan potensi 
lahan untuk pengembangan 
komoditas unggulan 
nasional. 

 

1. Memanfaatkan potensi lahan 
untuk meningkatkan produksi 
dan produktivitas. 

 
2. Potensi pelaku usaha masih 

dapat ditingkatkan. 
2. Meningkatkan potensi 

pelaku usaha dengan 
mengacu Road Map dan 
Renstra.  

2. Melaksanakan pelayanan prima 
untuk memfasilitasi  pelaku usaha.  

3.Meningkatnya permintaan 
pasar domestik dan luar 
negeri.  

3. Meningkatkan penerapan 
teknologi untuk memenuhi 
permintaan pasar domestik 
dan luar negeri.  

3. Menerapkan GAP untuk memenuhi 
permintaan pasar domestik dan luar 
negeri. 

4.Meningkatnya penggunaan 
benih unggul bermutu dan 
sarana   produksi. 

4.Meningkatkan 
pemberdayaan SDM 
untuk penggunaan benih 
unggul bermutu. 

4. Meningkatkan penggunaan 
benih unggul bermutu dengan 
pengawasan dan sertifikasi 
benih. 

5.Potensi ketersediaan 
Sumber  Bahan Bakar 
Nabati (BBN) dan 
menipisnya Sumber Bahan 
Bakar Fosil. 

5.Meningkatkan potensi 
sumber BBN sebagai 
substitusi Sumber Bahan 
Bakar Fosil sesuai 
NSKP. 

5. Pengendalian OPT dan 
penanganan GUP dalam 
meningkatkan produksi dan 
produktivitas tanaman untuk 
mendukung ketersediaan BBN. 

   TANTANGAN (THREATS) : 
 

 STRATEGI (ST) : 
 

 STRATEGI (WT) : 

1. Populasi dan mutu tanaman 
belum sesuai standar teknis. 

1. Memenuhi populasi dan 
mutu tanaman sesuai 
NSKP. 

1. Meningkatkan produksi dan 
produktivitas melalui pemenuhan 
populasi  sesuai standar teknis. 

2. Ketidaksinambungan 
kebijakan pusat dengan 
daerah. 

2. Mensinkronkan kebijakan 
Pusat-Daerah dengan 
mengacu pada Road Map 
dan Renstra. 

2. Mensinkronkan kebijakan Pusat-
Daerah dalam rangka pengawasan 
dan sertifikasi benih. 

3. Perubahan iklim yang sulit 
diprediksi. 

3. Mengantisipasi perubahan 
iklim dengan menerapkan 
teknologi.  

3. Menyusun strategi  pengendalian 
OPT dan penanganan GUP dalam 
mengantisipasi perubahan iklim. 

 4. Sumber benih belum 
terintegrasi dengan wilayah 
pengembangan.  

 

4. Mengintegrasikan sumber 
benih komoditas unggulan 
nasional dengan wilayah 
pengembangannya. 

4. Menerapkan GAP dalam rangka 
membangun sumber benih. 

5. Koordinasi lintas sektoral 
dan daerah yang belum 
optimal. 

5. Meningkatkan kapasitas 
SDM dalam rangka 
koordinasi lintas sektoral 
dan daerah. 

5. Meningkatkan pelayanan prima 
dalam rangka pelaksanaan koordinasi 
lintas sektoral dan daerah. 



Keterkaitan ASAP dengan Visi, Misi dan Nilai dapat digambarkan dalam               
Tabel 38. 

Tabel 38. Analisis Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) 
Strategi Keterkaitan Dengan Urutan 

FKK Visi Misi Nilai 
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4  

A. STRATEGI (SO) :            

1. Mengoptimalkan potensi lahan untuk 
pengembangan komoditas unggulan 
nasional. 

 

3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 25=V 

2. Meningkatkan potensi pelaku usaha 
dengan mengacu Road Map dan 
Renstra.  

3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27=III 

3. Meningkatkan penerapan teknologi 
untuk memenuhi permintaan pasar 
domestik dan luar negeri.  

 

2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 25=VII 

4. Meningkatkan pemberdayaan SDM 
untuk penggunaan benih unggul 
bermutu dan sarana produksi. 

3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 26=IV 

5. Meningkatkan potensi sumber 
BBN sebagai substitusi sumber 
bahan bakar fosil sesuai NSKP. 

2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 21=XIX 

            B. STRATEGI (ST) :            

1. Memenuhi populasi dan mutu 
tanaman sesuai NSK. 

3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 27=II 

2. Mensinkronkan kebijakan Pusat-Daerah 
dengan mengacu pada Road Map dan 
Renstra. 

3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 24=IX 

3. Mengantisipasi perubahan iklim dengan 
menerapakan teknologi. 

3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 23=XIV 

4. Mengintegrasikan sumber benih 
komoditas unggulan nasional dengan 
wilayah pengembangannya. 

2 2 3 2 3 2 2 2 2 2     22=XVII 

5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam 
rangka koordinasi lintas sektoral dan 
daerah. 

2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 23=XIII 

C. STRATEGI (WO) :            
1. Memanfaatkan potensi lahan untuk 

meningkatkan produksi dan 
produktivitas pelaku usaha dengan 
mengacu Road Map dan Renstra.  

3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 25=VI 

2. Melaksanakan pelayanan prima untuk 
memfasilitasi  pelaku usaha.  

 

3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 23=XII 

3. Menerapkan GAP untuk memenuhi 
permintaan pasar domestik dan luar 
negeri. 

3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 25=VIII 

4. Meningkatkan penggunaan benih 
unggul bermutu dengan 
pengawasan dan sertifikasi benih. 

2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 23=XV 

5. Meningkatkan produksi dan 
produktivitas tanaman untuk 
mendukung ketersediaan BBN. 

2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 21=XX 

 



Lanjutan Tabel 38. 
Strategi Keterkaitan Dengan Urutan 

FKK Visi Misi Nilai 
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

D. STRATEGI (WT) :            
1. Meningkatkan produksi dan 

produktivitas melalui pemenuhan 
populasi  sesuai standar teknis. 

3 2 3 3 3 3 3 3 2 3    28=I 

2. Mensinkronkan kebijakan Pusat-
Daerah dalam rangka pengawasan 
dan sertifikasi benih. 

2 3 3 2 3 2 3 2 2 2    24=X 

3. Menyusun strategi  pengendalian 
OPT dan penanganan GUP dalam 
mengantisipasi perubahan iklim. 

2 2 3 2 2 3 2 2 2 2    22=XVIII 

4. Menerapkan GAP dalam rangka 
membangun sumber benih. 

2 2 3 2 3 3 2 2 2 2    23=XVI 

5. Meningkatkan pelayanan prima 
dalam rangka pelaksanaan 
koordinasi lintas sektoral dan 
daerah. 

3 3 2 2 3 2 2 2 2 2   23=XI 

Dari Tabel 38 dapat diperoleh FKK dengan urutan prioritas sebagai berikut :  

(1) Meningkatkan produksi dan produktivitas melalui pemenuhan populasi  
sesuai standar teknis. 

(2) Memenuhi populasi dan mutu tanaman sesuai NSKP. 
(3) Meningkatkan potensi pelaku usaha dengan mengacu Road Map dan 

Renstra. 
(4) Meningkatkan pemberdayaan SDM untuk penggunaan benih unggul 

bermutu. 
(5) Mengoptimalkan potensi lahan untuk pengembangan komoditas unggulan 

nasional. 
(6) Memanfaatkan potensi lahan untuk meningkatkan produksi dan 

produktivitas pelaku usaha dengan mengacu Road Map dan Renstra.  
(7) Meningkatkan penerapan teknologi untuk memenuhi permintaan pasar 

domestik dan luar negeri. 
(8) Menerapkan GAP untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan luar 

negeri. 
(9) Mensinkronkan kebijakan Pusat-Daerah dengan mengacu pada Road Map 

dan Renstra. 
(10) Mensinkronkan kebijakan Pusat-Daerah dalam rangka pengawasan dan 

sertifikasi benih. 
(11) Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka pelaksanaan koordinasi lintas 

sektoral dan daerah. 
(12) Melaksanakan pelayanan prima untuk memfasilitasi  pelaku usaha. 
(13) Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka koordinasi lintas sektoral dan 

daerah. 
(14) Mengantisipasi perubahan iklim dengan menerapakan teknologi. 



(15) Meningkatkan penggunaan benih unggul bermutu dengan 
pengawasan dan sertifikasi. 

(16) Menerapkan GAP dalam rangka membangun sumber benih. 
(17) Mengintegrasikan sumber benih komoditas unggulan nasional dengan 

wilayah pengembangannya. 
(18) Menyusun strategi  pengendalian OPT dan penanganan GUP dalam 

mengantisipasi perubahan iklim. 
(19) Meningkatkan potensi penyediaan sumber Bahan Bakar Nabati 

(BBN) sebagai substitusi sumber bahan bakar fosil sesuai NSKP. 
(20) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman untuk mendukung 

ketersediaan BBN. 
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LAMPIRAN 2 
 
Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) 
Pencermatan lingkungan internal dilakukan untuk mendapatkan informasi 
mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi. Kekuatan adalah kondisi internal, 
sumberdaya organisasi, yang dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang dan 
menghadapi ancaman. Kelemahan adalah kondisi internal organisasi yang dapat 
mempersulit organisasi memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman. 

I. Kekuatan 
(1) Tersedianya Sumberdaya Manusia (SDM) 

− Tersedianya SDM Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2009 
sebanyak 1.602 Orang, dengan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak tiga 
orang, S2 sebanyak 133 orang,  S1 sebanyak 478 orang, 
Diploma/Sarjana Muda sebanyak 48 Orang, SLTA sebanyak  982  
orang, SLTP sebanyak 22  orang dan SD sebanyak  24  orang; 

− Pejabat struktural telah mengikuti Diklat Penjenjangan sesuai dengan 
persyaratan jabatannya; 

− Sebagian besar pegawai telah mengikuti pelatihan teknis dan non teknis 
perkebunan.  

(2) Tersedianya Road Map komoditas  utama dan Renstra Pembangunan 
Perkebunan 
− Road Map 14 komoditas utama perkebunan telah disusun; 
− Renstra Pembangunan Perkebunan 2010-2014 telah disusun. 

(3) Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman 
teknis, kebijakan 
− Norma, standar, prosedur, kriteria telah disusun sesuai tugas pokok dan fungsi 

Direktorat Jenderal Perkebunan; 
− Pedoman umum dan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat 

administratif maupun teknis telah disusun; 
− Kebijakan pembangunan perkebunan telah ditetapkan melalui beberapa 

dokumen yang berkekuatan hukum. 

(4) Tersedianya teknologi (Informasi, budidaya, perlindungan, perbenihan dan sarana 
produksi) 
− Tersedianya perangkat teknologi (GIS, SIMPEG, SAI, Simonev, 

Website) 
− Tersedianya data dan informasi perkebunan (Statistik, display 

perkebunan, leaflet, media perkebunan, renstra). 
− Tersedianya teknologi budidaya, perbenihan dan sarana produksi, serta 

perlindungn perkebunan (Somatic embryogenesis, sambung samping, 
sambung pucuk, PLTB, agens pengendali hayati, dll).  
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(5) Tersedianya komoditas unggulan nasional 
− Terdapat 127 jenis tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam 

usaha perkebunan sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511 Tahun 
2006 dan Nomor 3399 Tahun 2009. 

− Prioritas pengembangan ditujukan bagi komoditas unggulan nasional 
yang meliputi karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, teh, jambu mete, 
cengkeh, lada, jarak pagar, tebu, tembakau, kapas, nilam, dan kemiri 
sunan.  

− Pemerintah daerah didorong untuk memfasilitasi pengembangan 
komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya.  

II. Kelemahan 
(1) Pelayanan prima belum optimal 

− Standar Operasional Prosedur (SOP) belum seluruhnya operasional; 
− Penegakan ketentuan masih lemah; 
− Merit sistem  belum berjalan; 
− Etos kerja masih rendah. 

(2) Pengendalian OPT dan penanganan gangguan usaha belum menjangkau 
seluruh wilayah 
− Luasnya serangan OPT;  
− Jauhnya rentang kendali; 
− Terbatasnya sumberdaya. 

(3) Masih terbatasnya pelaksanaan sertifikasi  dan pengawasan mutu benih 
− Masih banyaknya peredaran benih palsu; 
− Luasnya wilayah pengawasan; 
− Terbatasnya tenaga pengawas. 

(4) Produksi, produktivitas dan mutu  yang belum sesuai standar 
− Kurangnya kemampuan penyediaan sarana produksi; 
− Pertanaman didominasi tanaman tua;  
− Diseminasi teknologi belum merata. 

(5) Penerapan teknologi terhadap komoditas perkebunan sesuai Good 
Agriculture Practices (GAP)  di lapangan belum optimal. 
− Beragamnya latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi pekebun; 
− Tingkat adopsi teknologi masih lemah; 
− Teknologi yang ada tidak semuanya aplikatif; 
− Insentif harga belum proporsional. 

Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE) 
Pencermatan lingkungan eksternal digunakan untuk memperoleh informasi mengenai 
peluang dan ancaman. Peluang adalah kondisi yang dapat dimanfaatkan untuk 
mencapai tujuan strategis organisasi dengan kekuatan yang dimilikinya. Sedangkan 
ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mempersulit tercapainya tujuan 
strategis organisasi. 
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I. Peluang 
(1) Potensi pelaku usaha masih dapat ditingkatkan 

− Perusahaan perkebunan besar; 
− Koperasi; 
− Asosiasi dan dewan komoditas; 
− Petani/pekebun. 

(2) Potensi ketersediaan sumber bahan bakar nabati dan menipisnya sumber 
bahan bakar fosil 
− Potensi produksi sumber bahan bakar nabati; 
− Luas areal cukup tersedia; 
− Menipisnya cadangan sumber bahan bakar fosil; 
− Kebijakan BBN telah ditetapkan. 

(3) Meningkatnya penggunaan benih unggul bermutu dan sarana produksi  
− Tersedianya teknologi untuk menghasilkan benih bermutu; 
− Harga benih unggul yang terjangkau; 
− Meningkatnya kesadaran pekebun akan benih bermutu. 

(4) Potensi lahan yang sesuai untuk pengembangan tanaman perkebunan masih 
tersedia. 
− Tersedianya lahan potensial untuk pengembangan perkebunan; 
− Tersedianya teknologi pengelolaan lahan; 
− Kebijakan pengembangan perkebunan. 

(5) Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri 
− Industri dalam negeri semakin berkembang; 
− Populasi penduduk cenderung meningkat; 
− Permintaan konsumen luar negeri cenderung meningkat; 
− Meningkatnya daya beli masyarakat. 

II. Tantangan 
(1) Ketidaksinambungan kebijakan pusat dengan daerah 

− Program dan kebijakan pusat yang kurang tersosialisasi; 
− Peraturan daerah kurang selaras dengan kebijakan nasional; 
− Beberapa peraturan daerah menimbulkan biaya ekonomi tinggi. 

(2) Koordinasi lintas sektoral dan daerah yang belum optimal 
− Kurangnya kerjasama antar sektoral; 
− Ego sektoral yang masih tinggi; 
− Visi dan misi yang berbeda. 

(3) Sumber benih belum terintegrasi dengan wilayah pengembangan 
− Produsen benih lokasinya jauh dari wilayah pengembangan; 
− Fasilitas di wilayah pengembangan belum memadai; 
− Usaha perbenihan di daerah pengembangan beresiko tinggi. 
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(4) Perubahan iklim yang sulit diprediksi 
− Meningkatnya infestasi OPT; 
− Gangguan fisiologis tanaman; 
− Tingginya kemunculan kebakaran lahan, kekeringan, dan kebanjiran. 

(5) Populasi dan mutu tanaman belum sesuai standar teknis 
− Dominasi perkebunan rakyat; 
− Kurang optimalnya diseminasi teknologi; 
− Kurangnya pengetahuan pekebun. 

Analisis Faktor-Faktor Strategis dan Kunci Keberhasilan 

Berdasarkan PLI dan PLE dilakukan pembobotan faktor-faktor internal dan 
eksternal dan dilandasi skala prioritas yang tercermin dalam rating untuk 
merumuskan Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan 
Analisis Faktor Eksternal (KAFE)  seperti terlihat pada Tabel 36. 

Tabel 36. Perumusan KAFI/KAFE Melalui Pembobotan PLI dan PLE 
Lingkungan Bobot Rating*) Skor 

(Bobot X 
Rating) 

Kesimpulan 
Prioritas 

INTERNAL : 
KEKUATAN 
1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) 
2. Tersedianya  Road Map  komoditas  utama dan Renstra 

Pengembangan Perkebunan 
3. Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, 

Pedoman Umum, Pedoman Teknis dan Kebijakan 
4. Tersedianya Teknologi (Informasi, Budidaya, 

Perlindungan, Perbenihan dan Sarana Produksi) 
5. Tersedianya Komoditas Unggulan Nasional  

 
 

9 
11 

 
8 
 

10 
 

12 

 
 

3 
3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

 
 

27 
33 

 
24 

 
30 

 
36 

 
 

IV 
II 
 

V 
 

III 
 
I 

KELEMAHAN : 
1. Pelayanan Prima Belum Optimal 
2. Pengendalian OPT dan Penanganan Gangguan Usaha 

Belum Menjangkau Seluruh Wilayah 
3. Masih Terbatasnya Pelaksanaan Sertifikasi  dan 

Pengawasan Mutu Benih 
4. Produksi, Produktivitas dan Mutu yang Belum Sesuai 

Standar  
5. Penerapan Teknologi terhadap Komoditas Tanaman 

Tahunan Sesuai Good Agriculture Practices (GAP) di 
Lapangan Belum Optimal 

 
10 
9 
 

10 
 

11 
 

10 
 

 
3 
3 
 

3 
 

3 
 

3 

 
30 
27 

 
30 

 
33 

 
30 

 
II 
V 
 

IV 
 
I 
 

III 

Jumlah 100    
EKSTERNAL : 
PELUANG 
1. Potensi Pelaku Usaha Masih Dapat Ditingkatkan  
2. Potensi Ketersediaan Sumber Bahan Bakar Nabati dan 

Menipisnya Sumber Bahan Bakar Fosil 
3. Meningkatnya Penggunaan Benih Unggul Bermutu 
4. Potensi Lahan yang Sesuai untuk Pengembangan 

Tanaman Perkebunan masih tersedia 
5. Meningkatnya Permintaan Pasar Domestik dan Luar 

Negeri 

 
 

11 
9 
 

9 
12 

 
9 
 

 
 

3 
3 
 

3 
3 
 

3 
 

 
 

33 
27 

 
27 
36 

 
27 

 
 

II 
V 
 

IV 
I 
 

III 
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TANTANGAN: 
1. Ketidaksinambungan Kebijakan Pusat dengan Daerah 
2. Koordinasi Lintas Sektoral dan Daerah yang belum 

optimal 
3. Sumber Benih belum Terintegrasi dengan Wilayah 

Pengembangan  
4. Perubahan Iklim yang sulit diprediksi 
5. Populasi dan Mutu Tanaman belum sesuai Standar 

Teknis 

 
10 
10 

 
9 
 

10 
11 

 
3 
2 
 

3 
 

3 
3 

 
30 
20 

 
27 

 
30 
33 

 
II 
V 
 

IV 
 

III 
I 
 

Jumlah 100    
*) Rating dirancang dalam 3 indikator dengan kriteria: 1 = kurang, 2 = sedang, 3 = baik 

Kesimpulan Analisis Faktor Internal - Eksternal 
Berdasarkan perumusan KAFI/KAFE diperoleh faktor-faktor lingkungan 
internal dan lingkungan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja 
Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu: 

(1) Tersedianya komoditas unggulan nasional. 
(2) Tersedianya Road Map komoditas utama dan Renstra Pengembangan 

Perkebunan. 
(3) Tersedianya teknologi (Informasi, budidaya, perlindungan, perbenihan dan 

sarana produksi). 
(4) Tersedianya Sumberdaya Manusia (SDM). 
(5) Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman 

teknis dan kebijakan. 
(6) Produksi, produktivitas dan mutu  yang belum sesuai standar.  
(7) Pelayanan prima belum optimal. 
(8) Penerapan teknologi terhadap komoditas tanaman tahunan sesuai Good 

Agriculture Practices (GAP) di lapangan belum optimal. 
(9) Masih terbatasnya pelaksanaan sertifikasi  dan pengawasan mutu benih. 
(10) Pengendalian OPT dan penanganan gangguan usaha belum menjangkau 

seluruh wilayah. 
(11) Potensi lahan yang sesuai untuk pengembangan tanaman perkebunan masih 

tersedia. 
(12) Potensi pelaku usaha masih dapat ditingkatkan. 
(13) Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri . 
(14) Meningkatnya penggunaan benih unggul bermutu dan sarana produksi. 
(15) Potensi ketersediaan sumber bahan bakar nabati dan menipisnya sumber 

bahan bakar fosil. 
(16) Populasi dan mutu tanaman belum sesuai standar teknis. 
(17) Ketidaksinambungan kebijakan pusat dengan daerah. 
(18) Perubahan iklim yang sulit diprediksi. 
(19) Sumber benih belum terintegrasi dengan wilayah pengembangan.  
(20) Koordinasi lintas sektoral dan daerah yang belum optimal. 

Setelah faktor lingkungan internal-eksternal dirumuskan kemudian dianalisis 
dengan menggunakan metode SWOT untuk memperoleh Asumsi Strategis 
Alternatif Pilihan (ASAP). Hasil analisis SWOT dapat dilihat Tabel 37. 
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Tabel 37. Analisis SWOT Untuk ASAP 
INTERNAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKSTERNAL 

KEKUATAN (STRENGTH) : KELEMAHAN (WEAKNESS) : 

1. Tersedianya komoditas 
unggulan nasional.  

2. Tersedianya   Road Map  
komoditas  utama, Renstra 
pengembangan perkebunan. 

3. Tersedianya teknologi 
(Informasi, budidaya, 
perlindungan, perbenihan dan 
sarana produksi). 

4. Tersedianya Sumber Daya 
Manusia (SDM). 

5. Tersedianya norma, standar, 
prosedur, kriteria, pedoman  
umum, pedoman teknis dan 
kebijakan. 
 

1. Produksi, produktivitas dan mutu  yang 
belum sesuai standar . 

2. Pelayanan prima belum optimal. 
3. Penerapan teknologi terhadap komoditas 

sesuai Good Agriculture Practices (GAP) 
di lapangan belum optimal. 

4. Masih terbatasnya pelaksanaan sertifikasi  
dan pengawasan mutu benih. 

5. Pengendalian OPT dan penanganan 
Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) belum 
menjangkau seluruh wilayah. 

 

PELUANG (OPPORTUNITY) : STRATEGI (SO) STRATEGI (WO) 

1. Potensi lahan yang sesuai untuk 
pengembangan tanaman 
perkebunan masih tersedia. 

1. Mengoptimalkan potensi lahan 
untuk pengembangan komoditas 
unggulan nasional. 

 

1. Memanfaatkan potensi lahan untuk 
meningkatkan produksi dan 
produktivitas. 

 2. Potensi pelaku usaha masih 
dapat ditingkatkan. 

2. Meningkatkan potensi pelaku 
usaha dengan mengacu Road 
Map dan Renstra.  

2. Melaksanakan pelayanan prima untuk 
memfasilitasi  pelaku usaha.  

3.Meningkatnya permintaan pasar  
   domestik dan luar negeri.  

3. Meningkatkan penerapan 
teknologi untuk memenuhi 
permintaan pasar domestik dan 
luar negeri.  

3. Menerapkan GAP untuk memenuhi 
permintaan pasar domestik dan luar negeri. 

4.Meningkatnya penggunaan benih  
   unggul bermutu dan sarana   

produksi. 

4.Meningkatkan 
pemberdayaan SDM untuk 
penggunaan benih unggul 
bermutu. 

4. Meningkatkan penggunaan benih 
unggul bermutu dengan pengawasan 
dan sertifikasi benih. 

5.Potensi ketersediaan Sumber  
Bahan Bakar Nabati (BBN) dan 
menipisnya Sumber Bahan Bakar 
Fosil. 

5.Meningkatkan potensi 
sumber BBN sebagai 
substitusi Sumber Bahan 
Bakar Fosil sesuai NSKP. 

5. Pengendalian OPT dan penanganan 
GUP dalam meningkatkan produksi 
dan produktivitas tanaman untuk 
mendukung ketersediaan BBN. 

TANTANGAN (THREATS) : 
 

 STRATEGI (ST) : 
 

 STRATEGI (WT) : 

1. Populasi dan mutu tanaman 
belum sesuai standar teknis. 

1. Memenuhi populasi dan 
mutu tanaman sesuai NSKP. 

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas 
melalui pemenuhan populasi  sesuai standar 
teknis. 

2. Ketidaksinambungan kebijakan 
pusat dengan daerah. 

2. Mensinkronkan kebijakan Pusat-
Daerah dengan mengacu pada 
Road Map dan Renstra. 

2. Mensinkronkan kebijakan Pusat-Daerah 
dalam rangka pengawasan dan sertifikasi 
benih. 

3. Perubahan iklim yang sulit 
diprediksi. 

3. Mengantisipasi perubahan iklim 
dengan menerapkan teknologi.  

3. Menyusun strategi  pengendalian OPT dan 
penanganan GUP dalam mengantisipasi 
perubahan iklim. 

 4. Sumber benih belum terintegrasi 
dengan wilayah pengembangan.  

 

4. Mengintegrasikan sumber benih 
komoditas unggulan nasional 
dengan wilayah 
pengembangannya. 

4. Menerapkan GAP dalam rangka 
membangun sumber benih. 

5. Koordinasi lintas sektoral dan 
daerah yang belum optimal. 

5. Meningkatkan kapasitas SDM 
dalam rangka koordinasi lintas 
sektoral dan daerah. 

5. Meningkatkan pelayanan prima dalam 
rangka pelaksanaan koordinasi lintas 
sektoral dan daerah. 
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Keterkaitan ASAP dengan Visi, Misi dan Nilai dapat digambarkan dalam Tabel 
38. 

Tabel 38.  Analisis Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) 
Strategi Keterkaitan Dengan Urutan 

FKK Visi Misi Nilai 
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4  

A. STRATEGI (SO) :            

1. Mengoptimalkan potensi lahan untuk 
pengembangan komoditas unggulan nasional  

 

3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 25=V 

2. Meningkatkan potensi pelaku usaha dengan 
mengacu Road Map dan Renstra  

3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27=III 

3. Meningkatkan penerapan teknologi untuk 
memenuhi permintaan pasar domestik dan luar 
negeri  

 

2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 25=VII 

4. Meningkatkan pemberdayaan SDM untuk 
penggunaan benih unggul bermutu dan 
sarana produksi 

3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 26=IV 

5. Meningkatkan potensi sumber BBN sebagai 
substitusi sumber bahan bakar fosil sesuai 
NSKP 

2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 21=XIX 

            B. STRATEGI (ST) :            

1. Memenuhi populasi dan mutu tanaman 
sesuai NSKP 

3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 27=II 

2. Mensinkronkan kebijakan Pusat-Daerah dengan 
mengacu pada Road Map dan Renstra 

3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 24=IX 

3. Mengantisipasi perubahan iklim dengan 
menerapakan teknologi 

3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 23=XIV 

4. Mengintegrasikan sumber benih komoditas 
unggulan nasional dengan wilayah 
pengembangannya 

2 2 3 2 3 2 2 2 2 2   
22=XVII 

5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka 
koordinasi lintas sektoral dan daerah 

2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 23=XIII 

A. STRATEGI (WO) :            
1. Memanfaatkan potensi lahan untuk 

meningkatkan produksi dan produktivitas pelaku 
usaha dengan mengacu Road Map dan Renstra  

3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 25=VI 

2. Melaksanakan pelayanan prima untuk 
memfasilitasi  pelaku usaha  

 

3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 23=XII 

3. Menerapkan GAP untuk memenuhi permintaan 
pasar domestik dan luar negeri 

3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 25=VIII 

4. Meningkatkan penggunaan benih unggul 
bermutu dengan pengawasan dan sertifikasi 
benih 

2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 23=XV 

5. Meningkatkan produksi dan produktivitas 
tanaman untuk mendukung ketersediaan 
BBN 

2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 21=XX 
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Lanjutan Tabel 38. 
Strategi Keterkaitan Dengan Urutan FKK 

Visi Misi Nilai 
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

B. STRATEGI (WT) :            
1. Meningkatkan produksi dan produktivitas 

melalui pemenuhan populasi  sesuai standar 
teknis. 

3 2 3 3 3 3 3 3 2 3    28=I 

2. Mensinkronkan kebijakan Pusat-Daerah dalam 
rangka pengawasan dan sertifikasi benih. 

2 3 3 2 3 2 3 2 2 2    24=X 

3. Menyusun strategi  pengendalian OPT dan 
penanganan GUP dalam mengantisipasi 
perubahan iklim. 

2 2 3 2 2 3 2 2 2 2    22=XVIII 

4. Menerapkan GAP dalam rangka membangun 
sumber benih. 

2 2 3 2 3 3 2 2 2 2    23=XVI 

5. Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka 
pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dan 
daerah. 

3 3 2 2 3 2 2 2 2 2    23=XI 

Dari Tabel 38 dapat diperoleh FKK dengan urutan prioritas sebagai berikut :  

(1) Meningkatkan produksi dan produktivitas melalui pemenuhan populasi  
sesuai standar teknis. 

(2) Memenuhi populasi dan mutu tanaman sesuai NSKP. 
(3) Meningkatkan potensi pelaku usaha dengan mengacu Road Map dan 

Renstra. 
(4) Meningkatkan pemberdayaan SDM untuk penggunaan benih unggul 

bermutu. 
(5) Mengoptimalkan potensi lahan untuk pengembangan komoditas unggulan 

nasional. 
(6) Memanfaatkan potensi lahan untuk meningkatkan produksi dan 

produktivitas pelaku usaha dengan mengacu Road Map dan Renstra.  
(7) Meningkatkan penerapan teknologi untuk memenuhi permintaan pasar 

domestik dan luar negeri. 
(8) Menerapkan GAP untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan luar 

negeri. 
(9) Mensinkronkan kebijakan Pusat-Daerah dengan mengacu pada Road Map 

dan Renstra. 
(10) Mensinkronkan kebijakan Pusat-Daerah dalam rangka pengawasan dan 

sertifikasi benih. 
(11) Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka pelaksanaan koordinasi lintas 

sektoral dan daerah. 
(12) Melaksanakan pelayanan prima untuk memfasilitasi  pelaku usaha. 
(13) Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka koordinasi lintas sektoral dan 

daerah. 
(14) Mengantisipasi perubahan iklim dengan menerapakan teknologi. 
(15) Meningkatkan penggunaan benih unggul bermutu dengan 

pengawasan dan sertifikasi. 
(16) Menerapkan GAP dalam rangka membangun sumber benih. 
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(17) Mengintegrasikan sumber benih komoditas unggulan nasional dengan 
wilayah pengembangannya. 

(18) Menyusun strategi  pengendalian OPT dan penanganan GUP dalam 
mengantisipasi perubahan iklim. 

(19) Meningkatkan potensi penyediaan sumber BBN sebagai substitusi 
sumber bahan bakar fosil sesuai NSKP. 

(20) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman untuk mendukung 
ketersediaan BBN. 

 

 
 

 



2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 Program Peningkatan Produksi, 

Produktivitas dan Mutu Tanaman 
Perkebunan Berkelanjutan

► 454,10 1.981,01 1.488,77 701,36 771,50 5.396,74

- Tebu (hablur) 2.996 3.867 4.396 4.395 5.700

- Kapas (kapas berbiji) 26 33 40 57 63

- Cengkeh (bunga kering) 78 80 83 84 86

- Tembakau (daun kering) 181 182 183 183 184

- Nilam (daun kering) 91 97 106 116 124

- Kakao (biji kering) 988 1.074 1.342 1.539 1.648

- Kopi (biji kering) 698 709 718 728 738

- Teh (daun kering) 168 171 174 177 182

- Lada (lada kering) 83 85 87 89 92

- Karet (karet kering) 2.681 2.711 2.741 2.771 2.801

- Kelapa (setara kopra) 3.266 3.290 3.317 3.348 3.380

- Kelapa Sawit (CPO) 23.200 24.429 25.710 27.046 28.439

- Jambu mete (gelondong kering) 145 148 152 156 159

- Jarak pagar (biji kering) 15 20 24 29 35

- Kemiri Sunan (biji kering) 5 5 5 5 5

►

- Tebu (hablur) 6.450 6.760 6.960 7.130 7.440

- Kapas (kapas berbiji) 1.750 1.900 2.000 2.200 2.500

- Cengkeh (bunga kering) 266 274 281 284 300

- Tembakau (daun kering) 885 888 890 892 893

- Nilam (daun kering) 6.300 6.400 6.500 6.550 6.600

- Kakao (biji kering) 1.000 1.100 1.200 1.400 1.500

- Kopi (biji kering) 780 840 900 900 900

- Teh (daun kering) 1.520 1.600 1.680 1.760 1.780

- Lada (lada kering) 694 713 722 734 760

- Karet (karet kering) 999 1.000 1.009 1.014 1.019

- Kelapa (setara kopra) 1.105 1.119 1.135 1.151 1.200

- Kelapa Sawit (CPO) 3.888 3.997 4.109 4.225 4.344

- Jambu mete (gelondong kering) 537 569 579 616 640

- Jarak pagar (biji kering) 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000

- Kemiri Sunan (biji kering) 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

NO

Lampiran 50.                               TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

PROGRAM/KEGIATAN 
PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN 

TOTAL(Milyar Rp) 

Peningkatan  produksi, 
produktivitas dan mutu tanaman 
perkebunan yang berkelanjutan 

Produksi  tanaman unggulan perkebunan  
(ribu ton);

Produktivitas tanaman unggulan perkebunan 
(kg/ha)



2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
NO

PROGRAM/KEGIATAN 
PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN 

TOTAL(Milyar Rp) 

1.1 Peningkatan produksi, produktivitas dan 
mutu tanaman semusim (Prioritas 
Nasional dan Bidang)

45,57 101,78 231,41 162,16 178,38 719,30

•

- Tebu 465 572 632 692 767

•

- Kapas 15 18 20 24 25

•

- Tembakau 205 205 205 205 205

- Nilam 14 15 16 17 18

45,57 101,78 231,41 162,16 178,38 719,30

1.2 Peningkatan produksi, produktivitas dan 
mutu tanaman rempah dan penyegar 
(Prioritas Nasional dan Bidang)

46,07 1.503,55 719,56 61,32 67,45 2.397,95

•

- Kakao 1.655 1.746 1.837 1.929 2.020

- Kopi 1.291 1.308 1.328 1.331 1.354

- Teh 129 130 130 130 130

- Lada 192 193 194 195 196

•

- Cengkeh 465 469 474 479 484

•

- Rehabilitasi 82 93 15 15 10

- Intensifikasi 31 49 15 20 20

- Peremajaan 23 27 5 5 5

46,07 1.503,55 719,56 61,32 67,45 2.397,95

1.3 Peningkatan produksi, produktivitas dan 
mutu tanaman Tahunan (Prioritas 
Nasional dan Bidang)

79,15 78,05 204,44 214,66 225,40 801,69

•

- Karet 3.445 3.456 3.466 3.476 3.487

- Kelapa 3.807 3.814 3.820 3.827 3.833

- Kelapa sawit 8.127 8.342 8.557 8.772 8.987

- Jambu Mete 573 574 575 576 577

•

- Jarak Pagar 10 12 15 18 21

- Kemiri Sunan 1 2 4 7 10

• Revitalisasi Perkebunan

- Karet 10 53 53 53 51

- Kelapa sawit 125 153 153 153 148

- Kakao 0 34 34 34 32

79,15 78,05 204,44 214,66 225,40 801,69Sub total

Peningkatan  luas areal   
tanaman tahunan

Luas areal   tanaman tahunan (ribu hektar) 

Penyediaan bahan tanaman  sumber 
bahan bakar nabati  (bio energi)

Peningkatan  luas areal   
tanaman semusim

Luas areal   tanaman semusim (ribu hektar) 

Peningkatan  luas areal   
tanaman rempah dan penyegar

Luas areal   tanaman rempah dan penyegar 
(ribu hektar) 

Pengembangan Komoditas Ekspor

Swasembada Gula Nasional

Pengembangan Komoditas Pemenuhan 
Konsumsi Dalam Negeri

Pengembangan Komoditas Ekspor

Pengembangan Komoditas Ekspor

Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu 
Kakao Nasional (ribu ha)

Sub total

Sub total

Pengembangan Komoditas Pemenuhan 
Konsumsi Dalam Negeri



2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
NO

PROGRAM/KEGIATAN 
PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN 

TOTAL(Milyar Rp) 

1.4 Dukungan perlindungan perkebunan  
(Prioritas Bidang)

23,03 25,67 26,76 29,44 32,38 137,28

36.987 38.335 59.730 59.430 54.876

23,03 25,67 26,76 29,44 32,38 137,28

1.5 Dukungan pascapanen dan pembinaan 
usaha perkebunan

0,00 3,62 25,17 27,68 30,45 86,92

- - 100 110 120 130

- - 75 150 250 350

- - 38 40 42 44

0,00 3,62 25,17 27,68 30,45 86,92

1.6 Dukungan manajemen dan dukungan 
teknis lainnya Direktorat Jenderal 
Perkebunan

196,42 203,14 217,76 247,90 281,39 1.146,60

-

                   32                    32                    32                    32                    32 

196,42 203,14 217,76 247,90 281,39 1.146,60

1.7 Dukungan pengujian dan pengawasan 
mutu benih serta penerapan teknologi 
proteksi tanaman perkebunan BBP2TP 
Surabaya'

16,42 16,97 18,78 19,01 19,95 91,12

-             12.301             12.916             13.561             14.239             14.950 

- 5 5 6 6 6

1.8 Dukungan pengujian dan pengawasan 
mutu benih serta penerapan teknologi 
proteksi tanaman perkebunan BBP2TP 
Medan

32,32 32,59 28,21 37,41 39,28 169,81

-           188.975           208.344           218.761           228.938           240.384 

- 5 6 8 9 10

Jumlah teknologi terapan perlindungan 
perkebunan (paket)

Jumlah provinsi yang memperoleh 
pelayanan dan pembinaan yang 
berkualitas di bidang perencanaan, 
keuangan, umum dan evaluasi serta 
pelaporan

Dukungan Pengembangan Tanaman 
Perkebunan Berkelanjutan

Dukungan Pengembangan Tanaman 
Perkebunan Berkelanjutan

Jumlah bibit yang  disertifikasi (ribu batang)

Jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa 
Sawit Yang Layak Mengajukan 
Permohonan Sertifikat ISPO

Sub total

Jumlah bibit yang  disertifikasi (ribu batang)

Dukungan Pengembangan Tanaman 
Perkebunan Berkelanjutan

Sub total

Peningkatan pengawasan dan 
pengujian benih tanaman 
perkebunan dan penerapan 
teknologi proteksi tanaman 
perkebunan

Peningkatan pelayanan dan 
pembinaan di bidang 
manajemen dan teknis 

b  k b  

Jumlah penanganan kasus gangguan 
usaha  perkebunan (perusahaan)

Penurunan luas areal yang 
terserang OPT

Sub total

Peningkatan mutu produk 
perkebunan dan usaha 
perkebunan berkelanjutan

Dukungan Pengembangan Tanaman 
Perkebunan Berkelanjutan

Jumlah kelompok tani yang menerapkan  
penanganan pasca panen sesuai GHP 
(kelompok tani)

Luas areal pengendalian OPT Perkebunan 
(hektar) 

Dukungan Pengembangan Tanaman 
Perkebunan Berkelanjutan

Jumlah teknologi terapan perlindungan 
perkebunan (paket)



2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
NO

PROGRAM/KEGIATAN 
PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN 

TOTAL(Milyar Rp) 

1.9 Dukungan pengujian dan pengawasan 
mutu benih serta penerapan teknologi 
proteksi tanaman perkebunan BBP2TP 
Ambon

15,12 15,65 16,69 17,50 18,37 83,33

-                  266                  343                  465                  486                  535 

- 9 9 9 9 9

63,86 65,21 63,68 73,92 77,60 344,26Sub total

Dukungan Pengembangan Tanaman 
Perkebunan Berkelanjutan

Jumlah bibit yang  disertifikasi (ribu batang)

Jumlah teknologi terapan perlindungan 
perkebunan (paket)
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