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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kota Batu 

Tahun 2018 dapat kami selesaikan dengan baik. 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kota Batu 

Tahun 2018 ini merupakan hasil penilaian terhadap kinerja Dinas Pertanian Kota 

Batu dalam melaksanakan program-program kegiatan di tahun 2018 yang 

mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang telah dibuat. Tingkat 

keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja dalam satu tahun diukur dengan 

menggunakan indikator kinerja. Selama kurun waktu tahun 2018, sejumlah 

capaian kinerja Dinas Pertanian Kota Batu telah berhasil memenuhi target. 

Namun demikian, masih terdapat beberapa target indikator kinerja yang belum 

dapat terpenuhi. 

 Sangat disadari bahwa LKjIP ini belum secara sempurna menyajikan 

prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Namun secara 

umum masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh 

gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan Dinas Pertanian 

Kota Batu selama Tahun 2018.  

 

 

Batu,           Januari 2019 
 

KEPALA  
DINAS PERTANIAN  

KOTA BATU 
 
 
 
 
 

Ir. SUGENG PRAMONO 

       NIP. 19651113 199403 1 005 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Pembentukan organisasi Dinas Pertanian Kota Batu ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan rincian tugas pokok 

dan fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 84 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata 

Kerja Dinas Pertanian Kota Batu. 

Kedudukan Dinas Pertanian, untuk selanjutnya disingkat Disperta Kota 

Batu, merupakan unsur pemerintahan di bidang Pertanian Pemerintah Daerah 

yang di pimpin oleh seotang Kepala dan bertanggungjawab kepada Walikota 

Batu melalui Sekretaris Daerah Kota Batu. 

Pembangunan sektor pertanian di Kota Batu bukannya tanpa hambatan. 

Pembangunan sektor pertanian menghadapi masalah yang sangat komplek 

karena selain dihadapkan dengan perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi 

sehingga berpengaruh pada produktivitas pertanian, pengembangan sektor 

pertanian di Kota Batu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan utama 

yang dijabarkan sebagai berikut. Pertama adalah adanya penurunan luas lahan 

pertanian produktif akibat tingginya alih fungsi lahan, kedua terbatasnya kualitas 

SDM, ketiga degradasi sumber daya alam khususnya lahan pertanian akibat 

penggunaan bahan kimia secara terus menerus sehingga memerlukan 

revitalisasi lahan secara berkala dan menyeluruh, dan keempat minimnya 

penggunaan teknologi dan akses pasar dimana linier dengan rendahnya akses 
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permodalan pertaniannya serta masih banyak lagi permasalahan lain yang 

mengikuti.  

Kompleksnya permasalahan di sektor pertanian tersebut membutuhkan 

upaya dan perhatian yang ekstra dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas 

Pertanian Kota Batu. Dinas Pertanian perlu untuk melakukan pemetaan dan 

kajian terhadap permasalahan dan potensi yang ada untuk kemudian 

merumuskan suatu perencanaan yang bersifat komprehensif dan 

berkesinambungan. Bentuk perencanaan tersebut diwujudkan dalam Rencana 

Strategis Dinas Pertanian Tahun 2017-2022 dan dijabarkan tiap tahunnya dalam 

Rencana Kerja Tahunan. Dasarnya terkait arah pembanguan Pemerintah Kota 

Batu periode 2017-2022 ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 

2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batu Tahun 2017-

2022. 

Rencana kerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Batu 

pada akhirnya perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Hal ini 

dikarenakan selain ada penggunaan anggaran didalamnya, akuntabilitas, 

transparansi, dan kinerja aparatur dapat dimonitor dan dievaluasi secara 

periodik/berkala. Bentuk pertanggungjawaban ini kemudian diwujudkan dalam 

bentuk pelaporan kinerja.  

Pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan 

anggaran. Hal terpenting adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisa 

dari hasil pengukuran kinerja. Pelaporan kinerja instansi pemerintah tersebut 

merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 
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Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rreformasi Birokrasi RI Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Pelaporan kinerja instansi pemerintah diawali dengan adanya perjanjian 

kinerja antara penerima amanah dalam hal ini kepala satuan kerja dan pemberi 

amanah yaitu walikota atas kinerja yang terukur berdasarkan sumber daya yang 

tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas 

kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang 

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Perjanjian kinerja 

dibuat guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good 

governance) di Indonesia  dengan tujuan antara lain:  

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah 

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja 

Aparatur;  

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;  

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan 

sanksi;  

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, 

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima 

amanah;  

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

Dinas Pertanian sebagai salah satu instansi pemerintah turut membuat 

pelaporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola sumber 

daya yang didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. 
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Pelaporan kinerja tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). 

   

1. 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Tugas Pokok 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor : 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana mencabut Peraturan 

Daerah Kota Batu Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Kota Batu yang diterjemahkan ke dalam Peraturan Walikota Batu 

Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Batu, Dinas Pertanian 

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian yang 

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian mempunyai tugas 

membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di bidang pertanian. 

Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanian 

Kota Batu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :  

a. perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang pertanian;  

b. penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang pertanian;  

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;  

d. penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di 

bidang pertanian;  

e. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pertanian;  
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f. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di 

bidang pertanian; dan  

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan 

fungsinya.  

 

1.3     STRUKTUR ORGANISASI 

Tugas pokok dan fungsi tersebut mendasari terbentuknya Struktur 

Organisasi Dinas Pertanian yang terdiri dari : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, membawahi : 

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 

b. Sub Bagian Umum dan Keuangan. 

3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi : 

a. Seksi Produksi Hortikultura; 

b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura; 

c. Seksi Pengolahan, Pemasaran Tanaman Pangan dan Perkebunan. 

4. Bidang Peternakan dan Perikanan, membawahi : 

a. Seksi Bina Produksi dan Pemasaran Peternakan; 

b. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;   

c. Seksi Perikanan. 

5. Bidang Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 

membawahi : 

a. Seksi Lahan, Irigasi, dan Konservasi; 

b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat, dan Mesin Pertanian; 

c. Seksi Pembiayaan dan Investasi. 
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6. Bidang Penyuluhan, membawahi : 

a. Seksi Kelembagaan; 

b. Seksi Ketenagaan; 

c. Seksi Metode dan Informasi. 

7. UPTD; 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Batu tersusun sebagaimana 

digambarkan di dalam Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 84 Tahun 2016 

Tanggal 20 Desember 2016 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian 

adalah sebagaimana berikut. 

 

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian  
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2. 1 VISI DAN MISI ORGANISASI   

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah harus 

mengampu visi misi Pemerintah Daerah agar tercapai sinkronitas arah 

pembangunan Pemerintah Daerah terukur yang dilaksanakan oleh seluruh 

Organisasi Perangkat Daerah setempatnya. Maka berdasarkan Visi dan Misi 

Walikota Batu Tahun 2017-2022 yang termuat dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2017-2022, Visi Dinas 

Pertanian Kota Batu adalah ”Desa berdaya kota berjaya mewujudkan Kota 

Batu sebagai sentra Agrowisata Internasional yang berkarakter, berdaya 

saing dan sejahtera”. Selanjutnya berdasarkan kewenangannya urusan 

pertanian termasuk ke dalam misi ketiga pemerintah Kota Batu yaitu : ” 

Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri 

Berbasis Agrowisata” 

Adanya proses perancangan RPJMD 2017-2022 yang baru disahkan pada 

bulan Juni 2018 yaitu 6 bulan setelah pelantikan Walikota Batu yang baru pada 

bulan Desember 2017, maka proses perancangan RENSTRA Dinas Pertanian 

pun masih berjalan selama tahun 2018 tersebut, padahal pelaksanaan kegiatan 
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sudah berjalan sejak Januari 2018. Hal ini mengakibatkan keterlambatan 

pengesahan Renstra OPD termasuk di lingkungan Dinas Pertanian. Ditambah 

dengan keharusan penerapan peraturan terkait cascading program kegiatan 

yang berdasarkan  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP 

dan PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas 

Implementasi SAKIP yang menjelaskan bahwa satu sasaran strategis diampu 

minimal satu program mengikut kegiatannya dimana hal tersebut selaras hanya 

bisa diampu minimal satu bidang pula. Padahal hal tersebut sebelumnya belum 

dilaksanakan oleh seluruh OPD Pemerintah Kota Batu maka selama di tahun 

2018 masih dilakukan penyesuaian proses perancangan RPJMD dan Renstra 

OPD termasuk didalamnya dilakukan rekonstruksi program kegiatan di seluruh 

OPD Pemerintah Kota Batu.  

Program kegiatan yang akan diimplementasikan pada tahun 2018 masih 

ajuan tahun 2017 sedangkan selanjutnya mulai tahun 2019 hingga tahun 2022 

diimplementasikan ke dalam program kegiatan hasil rekonstruksi.  Pada tahun 

2018 pengimplementasian strategi kebijakannya mengacu pada 19 (sembilan 

belas) program di 5 (lima) bidang teknis dan 1 (satu) sekretariat. Sedangkan 

pada tahun 2019 hingga tahun 2022 mengacu pada 9 (sembilan) program di 5 

(lima) bidang teknis dan 1 (satu) sekretariat. 

 

2.2   SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 

Rencana Strategi Dinas Pertanian Kota Batu tahun 2017-2022 

menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program 

Dinas Pertanian Kota Batu. Komponen-komponen Rencana Strategi ini mengacu 

pada RPJMD Pemerintah Kota Batu dan RPJMN.  
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Guna memudahkan pengukuran dan evaluasi kinerja, misi Dinas 

Pertanian dijabarkan ke dalam tujuan strategis yang ingin dicapai yaitu 

“Meningkatkan aktivitas perekonomian sektor pertanian yang 

berkelanjutan”. 

Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa sasaran 

strategis yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Berikut sasaran strategis 

Dinas Pertanian Kota Batu: 

 

Tabel 2.1 Tabel Sasaran Strategis Dinas Pertanian  

NO MISI TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 2022 

(Tahun akhir Renstra) 

1 Mewujudkan 
Daya Saing 
Perekonomian 
Daerah yang 
Progresif, 
Mandiri 
Berbasis 
Agrowisata 

Meningkatkan 
aktivitas 
perekonomian 
sektor pertanian 
yang berkelanjutan 

Meningkatnya Produksi 
Tanaman Pangan, 
Perkebunan, 
Hortikultura, 
Petenakan, dan 
Perikanan 

a. Jumlah Produksi 
Tanaman Pangan 

12.987,77 ton 

    1. Padi 1.948,44 ton 

    2. Jagung  11.039,33 ton 

    b. Jumlah Produksi 
Tanaman 
Perkebunan 

157,65 ton 

    1. Kopi 157,652 ton 

    c. Jumlah Produksi 
Tanaman Hortikultura 

    

    1. Sayuran  59.988,24 ton 

    1.1 Kentang 9.434,83 ton 

    1.2 Wortel 7.251,35 ton 

    1.3 Petsai/Sawi 5.399,62 ton 
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    1.4 Cabe Besar 3.205,98 ton 

    1.5 Cabe Rawit 3.087,39 ton 

    1.6 Kobis 7.198,28 ton 

    1.7 Kembang Kol 6.006,14 ton 

    1.8 Tomat 5.382,93 ton 

  .  1.9 Terong 4.385,56 ton 

    1.10 Bawang Merah 4.271,19 ton 

    1.11 Bawang Putih 302,81 ton 

    1.12 Bawang Daun 4.062,15 ton 

    2. Buah-buahan 77.605,33 ton 

    2.1 Apel 56.171,82 ton 

    2.2 Jeruk 
Siam/Keprok 

18.798,17 ton 

    2.3 Jambu Biji 2.273,53 ton 

    2.4 Stroberi 361,80 ton 

    3. Tanaman Hias 141.400.70
0,06 

tangkai 

    3.1 Mawar 99.392.880 tangkai 

    3.2 Krisan 39.877.709 tangkai 

    3.3 Anggrek 2.130.111 tangkai 

    4. Biofarmaka 469,07 ton 

    4.1 Jahe 398,52 ton 

    4.2 Kunyit 70,55 ton 

    d. Jumlah Produksi 
Pertenakan 
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    1. Daging 2.174.047,
69 

kg 

    2. Susu 23.695.396
,19 

liter 

    3. Telur 24.799.366 butir 

    e. Jumlah Produksi 
Perikanan 

65,69 ton 

2   Meningkatnya Produksi 
Tanaman Pangan 
Organik, Tanaman 
Perkebunan Organik, & 
Tanaman Hortikultura 
Organik 

a. Jumlah Produksi 
Tanaman Pangan 
Organik  

9,20 ton 

    1. Padi 6,112 ton 

    2. Jagung 3,087 ton 

    b. Jumlah Produksi 
Tanaman 
Perkebunan Organik  

    

    1. Kopi 0,539 ton 

    c. Jumlah Produksi 
Tanaman Hortikultura 
Organik 

    

    1. Sayuran      

    1.1 Selada 10,471 ton 

    1.2 Bawang Daun 1,264 ton 

    1.3 Bawang Putih 0,065 ton 

    1.4 Bayam 2,334 ton 

    1.5 Kembang Kol 19,829 ton 

    1.6 Jamur 17,452 ton 

    1.7 Kale 8,034 ton 

    1.8 Kangkung 4,674 ton 

    1.9 Beet 10,481 ton 

    1.10 Sawi 18,140 ton 
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    1.11 Tomat 22,213 ton 

    1.12 Wortel 7,397 ton 

    2.  Buah-buahan     

    2.1 Jambu Biji 14,313 ton 

    2.2 Jeruk  4,030 ton 

    3. Biofarmaka      

    3.1 Jahe 1,010 ton 

 

 

 

2. 3  PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 

Perjanjian Kinerja (PK) berisi tentang sasaran dan indikator kinerja yang 

ingin dicapai oleh Dinas Pertanian yang didasarkan pada Renstra Dinas 

Pertanian 2017-2022. Sasaran tersebut kemudian diwujudkan dalam program 

dan kegiatan tiap tahunnya dalam hal ini di tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan 

didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD II sejumlah Rp. 

25.531.971.900,00. Selanjutnya terdapat penambahan anggaran melalui proses 

PAK sehingga menjadi Rp. 30.751.796.820,67. Pada tahun ini dianggarkan dana 

pengembangan pertanian yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu 2017 yaitu 

sejumlah Rp. 26.245.497.190 dimana meningkat Rp. 5.219.824.920,67. Berikut 

matrik perjanjian kinerja Dinas Pertanian Tahun 2018:  
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Tabel 2.2. Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2018 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Meningkatnya Produksi Tanaman 
Pangan, Perkebunan, Hortikultura, 
Petenakan, dan Perikanan 

a. Jumlah Produksi 
Tanaman Pangan 

12.935,95 ton 

  

 
1. Padi 1.940,66 ton 

    

2. Jagung  10.995,28 ton 

    
b. Jumlah Produksi 
Perkebunan 

151,50 ton 

    

1. Kopi 151,500 ton 

    
c. Jumlah Produksi 
Hortikultura 

    

    

1. Sayuran  59.748,89 ton 

    

1.1 Kentang 9.397,19 ton 

    

1.2 Wortel 7.222,42 ton 

    

1.3 Petsai/Sawi 5.378,07 ton 

    

1.4 Cabe Besar 3.193,19 ton 

    

1.5 Cabe Rawit 3.075,07 ton 

    

1.6 Kobis 7.169,56 ton 

    

1.7 Kembang Kol 5.982,18 ton 

    

1.8 Tomat 5.361,46 ton 

    

1.9 Terong 4.368,06 ton 

    

1.10 Bawang Merah 4.254,15 ton 
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1.11 Bawang Putih 301,60 ton 

    

1.12 Bawang Daun 4.045,94 ton 

    

2. Buah-buahan 77.295,68 ton 

    

2.1 Apel 55.947,69 ton 

    

2.2 Jeruk Siam/Keprok 18.723,17 ton 

    

2.3 Jambu Biji 2.264,46 ton 

    

2.4 Stroberi 360,36 ton 

    

3. Tanaman Hias 137.798.313,69 tangkai 

    

3.1 Mawar 97.429.625 tangkai 

    

3.2 Krisan 38.321.695 tangkai 

    

3.3 Anggrek 2.046.994 tangkai 

    

4. Biofarmaka 463,04 ton 

    

4.1 Jahe 393,39 ton 

    

4.2 Kunyit 69,64 ton 

    
d. Jumlah Produksi 
Peternakan 

    

    

1. Daging 2.122.643,90 kg 

    

2. Susu 22.952.069,28 liter 

    

3. Telur 24.789.448,70 butir 

    
e. Jumlah Produksi 
Perikanan 

63,63 ton 
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2 Meningkatnya Produksi Tanaman 
Pangan Organik, Tanaman 
Perkebunan Organik, & Tanaman 
Hortikultura Organik 

a. Jumlah Produksi 
Tanaman Pangan Organik  

8,97 ton 

  

 
1. Padi 5,96 ton 

  

 
2. Jagung 3,01 ton 

    

      

    
b. Jumlah Produksi 
Tanaman Perkebunan 
Organik  

0,51 ton 

    

1. Kopi 0,51 ton 

    

      

    c. Jumlah Produksi 
Tanaman Hortikultura 
Organik 

    

    

1. Sayuran  122,10 ton 

    

1.1 Selada 10,446 ton 

    

1.2 Bawang Daun 1,261 ton 

    

1.3 Bawang Putih 0,065 ton 

    

1.4 Bayam 2,328 ton 

    

1.5 Kembang Kol 19,782 ton 

    

1.6 Jamur 17,410 ton 

    

1.7 Kale 8,015 ton 

    

1.8 Kangkung 4,663 ton 

    

1.9 Beet 10,456 ton 
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1.10 Sawi 18,097 ton 

    

1.11 Tomat 22,193 ton 

    

1.12 Wortel 7,379 ton 

    

      

    

2.  Buah-buahan 17,90 ton 

    

2.1 Jambu Biji 13,97 ton 

    

2.2 Jeruk  3,93 ton 

    

      

    

3. Biofarmaka  1,00 ton 

    

3.1 Jahe 1,00 ton 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 2018 

  

 

Akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah 

berorientasi kepada hasil atau outcome bukan berorientasi kepada anggaran 

(input) atau kegiatan (output). Pada umumnya, instansi pemerintah bekerja 

berdasarkan perencanaan yang ukuran keberhasilannya kurang memadai. 

Banyak instansi pemerintah yang mengklaim keberhasilannya semata-mata 

berdasarkan persentase (banyaknya) anggaran yang diserap atau banyaknya 

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan dianggap berhasil jika 

telah sukses menyerap anggaran lebih dari 95% atau pekerjaan fisik bangunan 

dan sarana prasarana selesai 100% tanpa mengaitkannya dengan manfaat yang 

(seharusnya) diperoleh atau dirasakan masyarakat atau stakeholdersnya. Pola 

pikir kemudian berubah dimana instansi pemerintah mulai merencanakan hasil 

atau outcome yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengukur 

capaian serta melaporkannya kinerjanya secara periodik.  

 

3.1  PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 

Pengukuran capaian kinerja merupakan perbandingan antara target 

kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Melalui perbandingan tersebut 

dapat diketahui celah kinerja (performance gap), yang selanjutnya dianalisis 

untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu 

strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (performance 

improvement). Pengukuran capaian kinerja juga berfungsi untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan dari target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari realisasi 
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pencapaian target indikator kinerja kegiatan dan program. Dinas Pertanian pada 

tahun 2018 menetapkan 2 sasaran strategi yang pencapaiannya diukur melalui 8 

indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

 

Sasaran 1: Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, 

Hortikultura, Petenakan, dan Perikanan 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI % 

a. Jumlah Produksi 
Tanaman Pangan 

12.935,95 ton 22.069,02 ton 170,60 

1. Padi 1.940,66 ton 3.035,06 ton 156,39 

2. Jagung  10.995,28 ton 19.033,96 ton 173,11 

b. Jumlah Produksi 
Perkebunan 

151,50 ton 140,39 ton 92,67 

1. Kopi 151,500 ton 140,39 ton 92,67 

c. Jumlah Produksi 
Hortikultura 

       

1. Sayuran  59.748,89 ton 61.245,90 ton 102,51 

1.1 Kentang 9.397,19 ton 9.137,70 ton 97,24 

1.2 Wortel 7.222,42 ton 9.069,20 ton 125,57 

1.3 Petsai/Sawi 5.378,07 ton 5.878,70 ton 109,31 

1.4 Cabe Besar 3.193,19 ton 2.286,10 ton 71,59 
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1.5 Cabe Rawit 3.075,07 ton 2.606,50 ton 84,76 

1.6 Kobis 7.169,56 ton 4.663,40 ton 65,04 

1.7 Kembang Kol 5.982,18 ton 5.536,40 ton 92,55 

1.8 Tomat 5.361,46 ton 6.514,90 ton 121,51 

1.9 Terong 4.368,06 ton 5.718,20 ton 130,91 

1.10 Bawang Merah 4.254,15 ton 4.350,70 ton 102,27 

1.11 Bawang Putih 301,60 ton 185,70 ton 61,57 

1.12 Bawang Daun 4.045,94 ton 5.298,40 ton 130,96 

2. Buah-buahan 77.295,68 ton 79.586,02 ton 102,96 

2.1 Apel 55.947,69 ton 54.532,06 ton 97,47 

2.2 Jeruk Siam/Keprok 18.723,17 ton 22.217,51 ton 118,66 

2.3 Jambu Biji 2.264,46 ton 2.480,35 ton 109,53 

2.4 Stroberi 360,36 ton 356,10 ton 98,82 

3. Tanaman Hias 137.798.313,69 tangkai 142.233.611,00 tangkai 103,22 

3.1 Mawar 97.429.625 tangkai 101.134.739,00 tangkai 103,80 
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3.2 Krisan 38.321.695 tangkai 38.744.000,00 tangkai 101,10 

3.3 Anggrek 2.046.994 tangkai 2.354.872,00 tangkai 115,04 

4. Biofarmaka 463,04 ton 411,10 ton 88,78 

4.1 Jahe 393,39 ton 312,20 ton 79,36 

4.2 Kunyit 69,64 ton 98,90 ton 142,01 

d. Jumlah Produksi 
Peternakan 

    

   

1. Daging 2.122.643,90 kg 2.202.092,00 kg 103,74 

2. Susu 22.952.069,28 liter 23.436.742,78 liter 102,11 

3. Telur 24.789.448,70 butir 25.297.544,00 butir 102,05 

e. Jumlah Produksi 
Perikanan 

63,63 ton 65,95 ton 103,64 

Tabel 3.1 Realisasi Sasaran 1  
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Sasaran 2: Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Organik, Tanaman 

Perkebunan Organik, & Tanaman Hortikultura Organik 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 

a. Jumlah Produksi Tanaman 
Pangan Organik  

9,11 ton 12,53 ton 137,52 

1. Padi 6,02 ton 10,895 ton 180,98 

2. Jagung 3,09 ton 1,63 ton 52,84 

         

b. Jumlah Produksi Tanaman 
Perkebunan Organik  

0,51 ton 1,05 ton 206,78 

1. Kopi 0,51 ton 1,05 ton 206,78 

         

c. Jumlah Produksi Tanaman 
Hortikultura Organik 

       

1. Sayuran  122,67 ton 69,27 ton 56,47 

1.1 Selada 10,45 ton 5,75 ton 55,05 

1.2 Bawang Daun 1,26 ton 1,59 ton 126,34 

1.3 Bawang Putih 0,650 ton 0,73 ton 112,24 

1.4 Bayam 2,33 ton 4,68 ton 201,20 
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1.5 Kembang Kol 19,78 ton 9,35 ton 47,28 

1.6 Jamur 17,41 ton 8,69 ton 49,91 

1.7 Kale 8,01 ton 7,40 ton 92,38 

1.8 Kangkung 4,66 ton 3,14 ton 67,38 

1.9 Beet 10,46 ton 6,61 ton 63,21 

1.10 Sawi 18,10 ton 13,99 ton 77,33 

1.11 Tomat 22,187 ton 1,17 ton 5,28 

1.12 Wortel 7,38 ton 6,15 ton 83,35 

         

2.  Buah-buahan 17,90 ton 16,96 ton 94,76 

2.1 Jambu Biji 13,97 ton 8,29 ton 59,36 

2.2 Jeruk  3,93 ton 8,67 ton 220,50 

         

3. Biofarmaka  1,00 ton 2,17 ton 216,57 

3.1 Jahe 1,00 ton 2,17 ton 216,57 

Tabel 3.2 Realisasi Sasaran 2 

 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 

 

Dinas Pertanian Kota Batu  III -7 

3.2  EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap masing-masing 

sasaran dan kemudian membandingkannya dengan realisasi dari target yang 

telah dicapai. Hasil evaluasi dan analisis ini dapat dijadikan dasar untuk 

perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Selain itu, hasil ini bisa dijadikan 

landasan pemberian reward and punishment terhadap anggota organisasi.  

Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat 

bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai instansi pemerintah. 

Kriteria yang digunakan untuk menilai kemajuan ini adalah tujuan yang telah 

ditetapkan. Dengan membandingkan hasil aktual yang tercapai dengan tujuan 

yang dilakukan secara berkala (triwulan, semester, tahunan) maka kemajuan 

instansi pemerintah bisa dinilai. Semestinya ada perbaikan kinerja secara 

berkelanjutan dari periode ke periode berikutnya. Jika pada suatu periode, kinerja 

yang dicapai ternyata lebih rendah daripada periode sebelumnya, maka harus 

diidentifikasi dan ditemukan sumber penyebabnya dan alternatif solusinya. 

Pengukuran kinerja menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat 

untuk pengambilan keputusan pemangku kebijakan maupun stakeholders. 

Keputusan-keputusan yang bersifat ekonomis dan strategis sangat 

membutuhkan dukungan informasi kinerja ini. Informasi kinerja juga membantu 

menilai keberhasilan dalam mengelola instansi pemerintah.   

Analisis dan capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2018 dari 

Dinas Pertanian adalah sebagai berikut: 
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Sasaran 1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, 
Hortikultura, Petenakan, dan Perikanan 

 

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja Dinas Pertanian 

dalam upaya meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, peternakan, dan 

perikanan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini 

diwujudkan melalui berbagai macam kegiatan seperti penyediaan sarana 

produksi (pupuk, benih, dan pestisida), sarana (alsintan) dan prasarana 

(infrastruktur pertanian dan rumah/gedung pertanian), serta pendampingan dan 

penguatan SDM (peningkatan kemampuan petani dan kelembagaannya dan 

peningkatan penerapan teknologi budidaya). Indikator yang digunakan untuk 

mengukur tercapainya sasaran ini ada lima indikator yaitu jumlah produksi 

tanaman pangan (padi dan jagung), jumlah produksi tanaman perkebunan (kopi), 

jumlah produksi tanaman hortikultura yang dibagi empat arah pengembangannya 

yaitu komoditas sayuran (kentang, wortel, petsai/sawi, cabai besar, cabai rawit, 

kobis, kembang kol, tomat, terong, bawang merah, bawang putih, dan bawang 

daun), komoditas buah-buahan (apel, jeruk siem/keprok, jambu biji, dan stroberi), 

komoditas tanaman hias (mawar, krisan, dan anggrek), dan komoditas 

biofarmaka (jahe dan kunyit). Selanjutnya jumlah produksi peternakan (dagin, 

susu, telur) dan jumlah produksi perikanan.  

Pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan Dinas 

Pertanian alokasi anggaran tahun 2018 antara lain kegiatan Pengembangan 

Intensifikasi Tanaman Padi/Palawija, Kegiatan Peningkatan Produksi, 

Produktivitas Mutu Produk Tanaman Pangan, Kegiatan Pengembangan 

Diversifikasi Tanaman, Kegiatan Penyampaian informasi dan Perluasan Jaringan 

Pemasaran atas Hasil Produk Pertanian/Perkebunan, Kegiatan Pengembangan 

Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura Organik, Kegiatan Penyuluhan 
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Penerapan Teknologi Hortikultura Tepat Guna, Kegiatan Revitalisasi Lahan 

Pertanian, Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Hortikultura Unggulan Daerah, 

Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan 

Masyarakat, Kegiatan Sarana Produksi, Bibit/Benih Perkebunan, Ternak Bagi 

Masyarakat/Kelompok Masyarakat, Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha 

Mandiri Masyarakat, Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat, 

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak, Kegiatan 

Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah, Kegiatan Pengadaan 

Sarana Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna, Kegiatan Pemeliharaan 

Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, Kegiatan Pembinaan dan 

Pengembangan Perikanan, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Perikanan, Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil 

Perikanan, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi 

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna, Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi 

Pertanian/Perkebunan, Kegiatan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah 

(Pembuatan Dam Penahan), Kegiatan Fasilitasi Kerjasama 

Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi 

Pertanian/Perkebunan Komplementer, Kegiatan Peningkatan Kemampuan 

Lembaga Petani, Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia, Kegiatan 

Penyusunan Programma Penyuluhan Pertanian Tk. Desa/Kel., Kec., Kota, dan 

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan.  
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1. Produksi Tanaman Pangan  

Produksi tanaman pangan yang menjadi fokus utama pengembangan di 

Dinas Pertanian dalam kurun waktu 2017-2022 adalah tanaman padi dan 

jagung. 

 

a. Padi  

 Produksi padi kota Batu di tahun 2018 melebihi target yang telah 

ditetapkan yaitu sebesar 3.035,06 ton dari target 1.940,66 ton. Jika 

dibandingkan dengan produksi di tahun 2017 juga mengalami peningkatan 

yaitu dari 1.938,72 ton. Bahkan jika dibandingkan dengan kondisi target 

perencanaan di akhir tahun RENSTRA 2017-2022 juga mengalami 

peningkatan yaitu dari 1.948,44 ton. Dari kondisi ini dapat disimpulkan perlu 

dilakukan review perencanaan pengembangan tanaman pangan kota Batu 

untuk direvisi yang tertuang dalam RENSTRA 2017-2022. Hal ini dikarenakan 

target akhir RENSTRA 5 tahunan sudah terpenuhi di tahun 2018. 

Peningkatan produksi padi ini dikarenakan adanya penambahan luas 

panen di tahun 2018 yaitu seluas 490 Ha dari luasan panen padi di tahun 

2017 seluas 313 ha walaupun produktivitasnya sama di tahun 2017 yaitu 

6,194 ton/ha. Penambahan luasan panen ini searah dengan penambahan 

luasan lahan pertanaman padi yaitu di tahun 2017 seluas 403 ha sedangkan 

di tahun 2018 seluas 541 ha. Hal ini dikarenakan IP (indeks pertanaman) padi 

dalam kurun waktu 2 tahun terjadi penanaman sebanyak 5 kali. Terdata di 

tahun 2017 luasan lahan pertanaman padi terbagi penanaman sebanyak 2 

kali yaitu seluas 153 ha dan penanaman 1 kali yaitu seluas 250 ha. 
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Sedangkan di tahun 2018 terbagi pertanaman padi sebanyak 3 kali seluas 

205 ha dan pertanaman sebanyak 1 kali seluas 338 Ha.  

Dari data luasan lahan pertanaman padi tersebut juga dapat disimpulkan 

terdapat penambahan luasan lahan pertanaman padi di tahun 2018 padahal 

areal lahan pertanian kota Batu di tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 

seluas 5.753,592 ha dari seluas 5.767,57 ha di tahun 2017. Kesimpulan ini 

didapatkan dikarenakan timbul selisih areal pertanaman padi pada kategori 

yang sama yaitu yang ditanam sebanyak 1 kali pada tahun 2017 dan 2018 

adalah sebesar 88 ha.  

Terdata penambahan luasan tanam padi di tahun 2018 tersebut berada di 

desa Junrejo, Mojorejo, Dadaprejo, dan Giripurno dimana sebelumnya pada 

tahun 2017 lebih banyak porsi luasan penanaman sayuran daripada padi 

dalam tiap satu lahan pertanian sawahnya, di tahun 2018 menjadi lebih 

banyak porsi luasan penanaman padi daripada sayuran di keempat desa 

tersebut. 

   

Grafik 3.1 Perkembangan Padi Kota Batu 
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Dampak program Kementerian Pertanian untuk mewujudkan Indonesia 

menjadi lumbung pangan di dunia tahun 2045 dimana di tahun 2016 telah 

ditargetkan swasembada padi selain bawang merah dan cabai disinergikan 

juga pada program pengembangan pertanian kota Batu, dalam hal ini 

pengembangan tanaman padi. Kontinuitas implementasinya dijaga untuk terus  

diterapkan oleh Dinas Pertanian yaitu melalui pemerataan bantuan bagi 

seluruh petani kota Batu dengan pengontrolan verifikasi KTP personal 

anggota kelompok tani penerima bantuan, peningkatan luas tambah tanam, 

pengawalan program Upaya Khusus (UPSUS) dan evaluasi harian dengan 

melibatkan pihak TNI, dan penataan SDM pertanian. Upaya-upaya tersebut 

menyebabkan timbulnya capaian produksi padi kota Batu di tahun 2018 

sebesar 164,98% dengan kategori sangat berhasil. 

Bentuk konkret komitmen Dinas Pertanian tersebut berupa penambahan 

fasilitasi bantuan bibit/benih padi beserta pupuk dan pestisida nabati di tahun 

2018. Fasilitasi bantuan bibit padi dengan jenis ciherang didistribusikan ke 

desa Junrejo sebanyak 15 kg bersama POC (Pupuk Organik Cair) 50 lt, pupuk 

kandang 10.000 kg, pesnab 100 lt, PGPR (Plant Growth Promoting 

Rhizobacterium) 150 lt, dan jaring pencegah burung 50 bungkus. Selanjutnya 

ke kelurahan Temas sebanyak 15 kg bersama POC 50 lt, pupuk kandang 

10.000 kg, pesnab 100 lt, PGPR 150 lt, dan jaring pencegah burung 50 

bungkus melalui Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas Mutu Produk 

Perkebunan, dan Produk Pertanian. Kemudian didistribusikan pula bibit/benih 

padi hibrida Mapan P-05 ke Desa Mojorejo sebanyak 320 kg, Kel. Dadaprejo 

sebanyak 90 kg, Desa Beji sebanyak 75 kg, Desa Tlekung sebanyak 150 kg, 

Desa Pendem sebanyak 240 kg, Desa Junrejo sebanyak 185 kg, dan Desa 
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Torongrejo sebanyak 240 kg melalui Kegiatan Pengembangan Intensifikasi 

Tanaman Padi, Palawija.  

   

Gambar 3.1 Penyerahan Bantuan Bibit Padi 

 

Total bantuan bibit/benih padi di tahun 2018 tersebut adalah sebanyak 

1.300 kg. Dengan asumsi kebutuhan bibit/benih padi kota Batu di areal 1 ha 

adalah sebanyak 25 kg maka dukungan perbenihan padi di tahun 2018 dari 

Dinas Pertanian mengakomodir areal pertanaman padi seluas 52 ha. 

Ditambah dengan upaya respon cepat terhadap permasalahan budidaya padi 

yang timbul di tahun 2018 melalui aplikasi Batu Among Tani Teknologi dengan 

fasilitasi stok opname obat pembasmi wereng coklat 140 kg yang 

termanfaatkan juga menyumbang peningkatan produksi padi di tahun 2018. 
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Gambar 3.2 Sosialisasi Penggunaan Aplikasi BATT kepada petani 

 

Kemudahan akses perbenihan padi untuk berbudidaya tanaman ini juga 

mendukung peningkatan produksinya di tahun 2018. Terdata penggunaan 

benih padi di kota Batu ada 2 jenis, yaitu benih hibrida dan benih unggul (non 

hibrida). Untuk kategori benih hibrida jumlah penangkar/produsen benih padi 

legalnya sebanyak 1 unit usaha, jumlah pengedar benih terdaftarnya 

sebanyak 1 unit usaha, jumlah benih yang diedarkan selama satu tahun 

sebanyak 3 ton, dan jumlah penggunaan benih bersertifikat selama setahun 

terdata sebanyak 3 ton. Untuk kategori benih unggul (non hibrida) jumlah 

penangkar/produsen benih padi legalnya sebanyak 2 unit usaha, jumlah 

pengedar benih terdaftarnya sebanyak 2 unit usaha, jumlah benih yang 

diedarkan selama satu tahun sebanyak 7 ton, dan jumlah penggunaan benih 

bersertifikat selama setahun terdata sebanyak 7 ton.  

Dari data tersebut dapat disimpulkan petani padi kota Batu kebanyakan 

lebih memilih menggunakan padi jenis unggul (non hibrida) seperti jenis 

ciherang, sertani lampung, mentik wangi, cibogo, gogo situbagendit, inpari, 
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dan IR-64. Sedangkan jenis padi hibridanya yang kebanyakan dipakai petani 

padi kota Batu adalah mapan P-05, sembada 168, dan sembada 189. Hal ini 

dikarenakan kebanyakan produksi padi (beras) di kota Batu sudah untuk dijual 

sehingga dicari keunggulan benih unggul non hibrida yang jumlah bulirnya 

lebih banyak walau kalah dari segi rasa dan lebih tahan OPT daripada jenis 

hibrida  yang diketahui juga lebih banyak membutuhkan input yang lebih besar 

daripada jenis unggul (non hibrida) tersebut. 

   

Gambar 3.3 Kegiatan Groboyokan Tikus Terkait Pelaporan Serangan Hama 

Tikus di Areal Pertanaman Padi desa Pendem Melalui Media Aplikasi BATT 

 

Bentuk konkret komitmen Dinas Pertanian terhadap pengembangan 

tanaman padi kota Batu tahun 2018 lainnya adalah berupa fasilitasi sarana 

(alsintan) dan prasarana (infrastruktur pertanian). Pada tahun 2018 fasilitasi 

alsintan yang diterima petani dengan sumber dana APBD II tersebut adalah 1 

unit chopper, 2 buah pH meter, dan 1 unit hand traktor di desa Beji, 1 unit 

cultivator, 1 buah pompa air, 10 unit pH meter, 25 buah hand sprayer, 1 

sprayer tipe duduk, dan 3 buah pemotong rumput di desa Giripurno, 1 unit 

cultivator, dan 2 buah pemotong rumput di kelurahan Temas, 1 unit cultivator 

dan 1 unit sprayer tipe duduk di desa Tlekung, 1 unit cultivator, 1 unit hand 
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traktor, 10 buah hand sprayer, dan 3 buah pemotong rumput di desa Mojorejo,  

3 buah pemotong rumput, dan 1 buah alat panen padi di kelurahan Dadaprejo, 

3 buah pemotong rumput, 1 buah pompa air, dan 1 buah alat panen padi di 

desa Pendem, 1 unit hand traktor dan 11 buah hand sprayer di desa 

Torongrejo, dan 1 unit sprayer tipe duduk di desa Junrejo. Diketahui 

penggunaan bantuan alsintan tersebut tidak hanya untuk mendukung 

budidaya pertanian padi namun juga untuk pertanian sayuran. 

   

Gambar 3.4 Fasilitasi Alat Panen Padi 

 

Total alsintan berkondisi baik untuk pengembangan tanaman pangan 

hingga tahun 2018 yang terdata di kota Batu berupa traktor roda dua 

sebanyak 86 unit, traktor roda empat sebanyak 1 unit, transplanter padi 

sebanyak 1 unit, penyemprot (hand sprayer dan power sprayer) sebanyak 

6.780 unit, emposan tikus sebanyak 52 buah, pompa air sebanyak 1.481 

buah, sabit bergerigi sebanyak 380 buah, pemotong padi tipe gendong (paddy 

mower) sebanyak 2 unit, combine harvester sebanyak 2 unit, perontok 

padi/thresser sebanyak 18 unit, perontok multiguna (padi, jagung, kedelai) 
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sebanyak 5 unit, pembersih gabah/winover sebanyak 7 unit, penggilingan padi 

kecil/small rice mill sebanyak 1 unit, penggilingan padi menengah/medium rice 

mill sebanyak 24 unit, penggilingan padi besar/large rice mill sebanyak 5 unit, 

dan alat pembuat pupuk organik (appo)/kompos sebanyak 51 unit. 

Selanjutnya fasilitasi prasarana (infratruktur pertanian) tahun 2018 

dibangun JITUT (Jaringan Irigasi Tersier Usaha Tani) dan JIDES (Jaringan 

Irigasi Desa) yang melewati areal pertanian (tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan, peternakan, dan perikanan). Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan fungsi layanan irigasi, meningkatkan perluasan areal tanam, 

indeks pertanaman, dan produktivitas. Dibangun pula JUT (Jalan Usaha Tani) 

untuk mempermudah dan mempercepat transportasi sarana produksi 

tanaman padi dan alsintan dari kawasan pemukiman ke lahan usaha tani 

serta mempercepat pengangkutan produk pertanian tanaman padi dari lahan 

menuju sentra pengolahan dan pemasaran. 

   

Gambar 3.5 Fasilitasi JUT  

 

Melalui sumber dana APBD II dibangun JITUT di desa Junrejo seluas 130 

m2, desa Pendem seluas 130 m2, dan di desa Tlekung seluas 130 m2 

sedangkan JIDES di desa Giripurno seluas 130 m2 dan pemeliharaan JIDES 
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di Kel. Dadaprejo seluas 124 m2. Selanjutnya dibangun JUT di desa 

Torongrejo seluas 280,5 m2, Giripurno seluas 280,5 m2, Pendem seluas 560,5 

m2, Junrejo seluas 280 m2, Sumberejo seluas 280 m2, Pandanrejo seluas 

280,5 m2, Tlekung seluas 280 m2, dan Kel. Temas seluas 560 m2. 

 

Gambar 3.6 Fasilitasi JITUT 

 

Terkait peningkatan SDM pertanian tanaman pangan kota Batu melalui 

sumber dana APBD II kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu 

Produk Perkebunan, Produk Pertanian difasilitasi Pelatihan Budidaya 

Tanaman Pangan Ramah Lingkungan pada tanggal 7-8 Agustus 2018 dengan 

75 peserta petani padi kota Batu. 

   

Gambar 3.7 Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan Ramah Lingkungan 
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Capaian kinerja produksi padi di tahun 2018 juga tak lepas dari sinergitas 

Top-Down program kerja dari Kementerian Pertanian sumber dana APBN 

untuk Pemerintah Kota Batu, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pertanian. 

Fasilitasi bantuan pupuk bersubsidi adalah salah satunya yang berdasarkan 

Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 dirubah dengan Peraturan Presiden 

No. 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang 

dalam pengawasan melalui program Penyediaan dan Pengembangan 

Prasarana dan Sarana Pertanian kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian 

Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Satker 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim.  

Terdata bantuan pupuk bersubsidi tersebut di tahun 2018 mengakomodir 

kebutuhan 6.213 petani kota Batu termasuk petani hortikultura dan 

perkebunan dengan diluncurkannya kartu tani sebagai alat monitor 

pendistribusiannya. Namun perencanaan alokasi kebutuhan pupuk sebanyak 

24.590,233 ton terdiri dari 2.494,033 ton urea, 1.889,456 ton SP36, 2.087,065 

ton ZA, 1.966,82 ton NPK, dan 16.152,859 ton Organik hanya terakomodir 

7.407 ton yang terdiri dari 2.452 ton urea, 1.015 ton SP36, 1.460 ton ZA, 

1.740 ton NPK, dan 740 ton Organik di tahun 2018.   
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Gambar 3.8 Kegiatan Fasilitasi Kartu Tani 

 

Selanjutnya fasilitasi bantuan alsintan berupa 1 hand traktor di desa 

Pendem, 1 hand sprayer di desa Junrejo, 1 hand sprayer di desa Beji, dan 1 

hand sprayer di kelurahan Temas.  

Melalui Direktorat Tanaman Pangan Kementerian Pertanian pada 

kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia juga diberikan bantuan 

benih padi inhibrida untuk luasan 15 ha. 

 

b. Jagung  

 Produksi jagung kota Batu di tahun 2018 melebihi target yang telah 

ditetapkan yaitu sebesar 19.033,96 ton dari target 10.995,28 ton. Jika 

dibandingkan dengan produksi di tahun 2017 juga mengalami peningkatan 

yaitu dari 10.984.30 ton. Bahkan jika dibandingkan dengan kondisi target 

perencanaan di akhir tahun RENSTRA 2017-2022 juga mengalami 

peningkatan yaitu dari 11.039,33 ton. Dari kondisi ini dapat disimpulkan perlu 

dilakukan review perencanaan pengembangan tanaman pangan kota Batu 
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untuk direvisi yang tertuang dalam RENSTRA 2017-2022. Hal ini dikarenakan 

target akhir RENSTRA 5 tahunan sudah terpenuhi di tahun 2018. 

Peningkatan produksi jagung ini dikarenakan adanya penambahan luas 

panen di tahun 2018 yaitu seluas 657 Ha dimana luasan panen jagung panen 

tua sebesar 308 Ha dan jagung panen muda sebesar 349 Ha. Sedangkan di 

tahun 2017 terdata luasan panennya sebesar 282 Ha terdiri dari luasan 

jagung panen tua 70 Ha dan jagung panen muda 212 Ha. Namun 

produktivitasnya sama antara tahun 2017 dan 2018 dimana jagung panen tua 

5,49 ton/ha sedangkan jagung panen muda 50 ton/ha. 

          

 

Grafik 3.2 Perkembangan Jagung Kota Batu 
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Dari data tersebut dapat disimpulkan potensi produksi jagung kota Batu 

adalah jagung panen muda yang terbesar atau dalam istilah lokal jagung 

manis. Komoditas ini memiliki perbandingan produktivitas 9:1 dengan jagung 

panen tua. Efek ikon kota Batu sebagai Kota Wisata juga memberi dampak 

positif dari permintaan jagung manis ini khususnya dalam rangka perayaan 

akhir tahun. Kebiasaan petani pembudidaya jagung terutama di desa 

Pandanrejo, Giripurno, Bumiaji, dan Gunungsari selain pola tanam tahunan 

rutin yang diterapkan (jagung-sayur-sayur) disiapkan juga penanaman mulai 

bulan Agustus/September untuk acara tersebut sehingga sekitar bulan 

Nopember/Desember sudah panen. 

Selain itu di kawasan wanatani terutama di desa Tlekung lebih banyak 

ditemukan tanaman sela dari tanaman kayunya berupa tanaman jagung 

sepanjang tahun 2018 daripada kacang tanah. Wanatani adalah suatu bentuk 

pengelolaan sumberdaya yang memadukan pengelolaan hutan/pohon kayu-

kayuan dengan penanaman komoditas pertanian jangka pendek. Diketahui 

pada umumnya wanatani di kota Batu dikembangkan tanaman selanya 

berupa jagung, kacang tanah, wortel, dan sawi. 

Dampak program Kementerian Pertanian untuk mewujudkan Indonesia 

menjadi lumbung pangan di dunia tahun 2045 dimana di tahun 2017 telah 

ditargetkan swasembada jagung disinergikan juga pada program 

pengembangan pertanian kota Batu, dalam hal ini pengembangan tanaman 

jagung. Kontinuitas implementasinya dijaga untuk terus  diterapkan oleh Dinas 

Pertanian yaitu melalui pemerataan bantuan bagi seluruh petani kota Batu 

dengan pengontrolan verifikasi KTP personal anggota kelompok tani penerima 

bantuan, peningkatan luas tambah tanam, pengawalan program Upaya 
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Khusus (UPSUS) dan evaluasi harian dengan melibatkan pihak TNI, dan 

penataan SDM pertanian. Upaya-upaya tersebut menyebabkan timbulnya 

capaian produksi jagung kota Batu di tahun 2018 sebesar 174,08% dengan 

kategori sangat berhasil. 

Bentuk komitmen Dinas Pertanian dalam pengembangan tanaman jagung 

kota Batu di tahun 2018 adalah fasilitasi pemberian bantuan melalui dana 

APBD II berupa bantuan fasilitasi sarana (benih, pupuk, pestisida 

nabati/pesnab, dan alsintan) dan prasarana (infrastruktur pertanian).  

Diketahui benih jagung yang diberikan di tahun 2018 adalah jenis Hibrida 

melalui kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija. 

Bentuk akomodirnya di desa Junrejo adalah 150 kg, Pendem 200 kg, Mojorejo 

200 kg, Tlekung 200 kg, Kel. Dadaprejo 200 kg, Gunungsari 500 kg, Oro-oro 

Ombo150 kg, Kel. Songgokerto 100 kg, Pesanggrahan 500 kg, Kel. Sisir 200 

kg, dan desa Beji 100 kg. Totalnya adalah sejumlah 2.500 kg.  

   

Gambar 3.9 Penyerahan Bantuan Bibit Jagung 
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Dengan asumsi kebutuhan benih jagung kota Batu di areal 1 ha adalah 

sebanyak 30 kg maka dukungan perbenihan jagung di tahun 2018 dari Dinas 

Pertanian mengakomodir areal pertanaman jagung seluas 83,33 ha. Ditambah 

dengan upaya respon cepat terhadap permasalahan budidaya jagung yang 

timbul di tahun 2018 melalui aplikasi Batu Among Tani Teknologi dengan 

fasilitasi stok opname obat pembasmi tikus 200 kg yang termanfaatkan juga 

menyumbang peningkatan produksi jagung di tahun 2018. 

Kemudahan akses perbenihan jagung untuk berbudidaya tanaman ini 

juga mendukung peningkatan produksinya di tahun 2018. Terdata 

penggunaan benih jagung di kota Batu adalah jenis hibrida. Untuk jenis 

jagung panen tua (pipil) banyak dipakai benih bisi 2, bisi 16, dan bisi 18 

sedangkan untuk jagung panen muda (manis) banyak dipakai benih sweet 

jean, great jean f1, sweet boy, dan talenta.  

Jumlah penangkar/produsen benih jagung legal di kota Batu terdata 

sebanyak 2 unit usaha, jumlah pengedar benih terdaftarnya sebanyak 3 unit 

usaha, jumlah benih yang diedarkan selama satu tahun sebanyak 3 ton, dan 

jumlah penggunaan benih bersertifikat selama setahun terdata sebanyak 3 

ton.  

Fasilitasi alsintan yang diberikan di desa potensi Jagung tahun 2018 

selain termasuk alsintan yang diberikan di desa potensi Padi diatas adalah 1 

cultivator, 1 power sorayer tipe duduk di desa Oro-oro Ombo, 1 cultivator di 

kel. Sisir, 1 chopper, 20 hand sprayer di desa Songgokerto, dan 1 power 

sprayer tipe duduk di desa Pesanggrahan. Diketahui penggunaan alsintan 

tersebut tidak hanya untuk budidaya jagung dan padi saja namun untuk 

bercocok tanam sayuran.  
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Fasilitasi prasarananya di tahun 2018 selain termasuk prasarana yang 

terbangun di areal pengembangan padi adalah pembangunan JAPRO di desa 

Songgokerto seluas 811 m2, desa Gunungsari seluas 280,32 m2, dan desa 

Pesanggrahan seluas 280,32 m2, selanjutnya JIDES di desa Gunungsari 

seluas 130 m2. Diketahui fasilitasi prasarana pertanian ini tidak hanya untuk 

memfasilitasi produksi tanaman pangan saja, namun juga tanaman 

hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan perikanan. 

   

Gambar 3.10 Fasilitasi JIDES 

 

Dukungan sinergitas program pemerintahan pusat melalui Kementarian 

Pertanian dana APBN untuk mendukung kinerja produksi pertanian kota Batu 

tahun 2018 juga diberikan 1 hand traktor, dan 1 cultivator di desa Gunungsari, 

1 hand sprayer di desa Songgokerto, dan 1 hand sprayer di desa Oro-oro 

Ombo. 

 

2. Produksi Perkebunan 

Tanaman perkebunan yang menjadi fokus pengembangan selama tahun 

2017-2022 adalah tanaman kopi 
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a. Kopi  

Produksi kopi kota Batu di tahun 2018 tidak mencapai target yang telah 

ditentukan yaitu sebesar 140,39 ton dari target 151,50 ton. Jika dibandingkan 

dengan produksi di tahun 2017 juga mengalami penurunan yaitu dari 150 ton. 

Walaupun begitu capaian kinerja produksi kopi kota Batu adalah sebesar 

92,67% sehingga termasuk kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan 

dengan kondisi target perencanaan di akhir tahun RENSTRA 2017-2022 juga 

belum mencapai target yaitu sebesar 157,65 ton.  

Keberhasilan capaian kinerja perkebunan kota Batu tanaman kopi ini 

dikarenakan adanya penambahan luas tanaman menghasilkan di tahun 2018 

yaitu seluas 80 Ha yang terdiri dari tanaman kopi arabika seluas 52,5 Ha dan 

kopi robusta seluas 27,5 Ha dari luasan tanaman menghasilkan kopi di tahun 

2017 seluas 66 ha yang terdiri dari tanaman kopi arabika seluas 43,5 Ha dan 

kopi robusta seluas 22.5 Ha.  

Namun kondisi penurunan produksi kopi jika dibandingkan dengan tahun 

lalu ini akibat diikuti pula penurunan produktivitasnya terutama pada kopi 

arabika. Terdata produktivitas kopi di tahun 2018 adalah 1,682 ton/ha dimana 

produktivitas kopi arabika sebesar 1,915 ton/ha dan kopi robusta sebesar 

1,4491 ton/ha, sedangkan di tahun 2017 produktivitasnya sebesar 2,0594 

ton/ha dimana produktivitas kopi arabika sebesar 2,7103 ton/ha dan kopi 

robusta sebesar 1,4084 ton/ha. Wujud produksi kopi di kota Batu ini 

kebanyakan berupa gelondong kering. 

Diketahui bertambahnya tanaman kopi yang menghasilkan ini berupa 

tanaman yang baru belajar berproduksi. Hal itu merupakan salah satu 

penyebab rendahnya produktivitas kopi  yang diikuti pula produksinya di tahun 
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2018. Selain itu terdata luasan tanaman yang tua/rusak bertambah di tahun 

2018 dimana kopi arabika seluas 4 ha dari sebelumnya di 2017 seluas 0 ha, 

dan kopi robusta seluas 3 ha dari sebelumnya di 2017 seluas 0,1 ha. Kondisi 

pemeliharaan tanaman kopi yang kurang intensif karena kebanyakan ditanam 

di bawah tanaman tegakan seperti pohon pinus di areal wana tani milik 

perhutani menjadi penyebab meningkatnya tanaman kopi yang sudah 

tua/rusak di tahun 2018 ini. 

     

 

Grafik 3.3 Perkembangan Kopi Kota Batu 
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Bentuk konkret komitmen Dinas Pertanian dalam pengembangan 

tanaman perkebunan di tahun 2018 melalui sumber dana APBD II adalah 

berupa fasilitasi sarana (bibit, pupuk, pestisida nabati, dan alsintan) dan 

prasarana (infrastruktur pertanian) serta peningkatan kualitas SDM 

Perkebunan.  

Terdata bantuan bibit kopi arabika sebanyak 7.000 batang didistribusikan 

ke desa Sumbergondo melalui kegiatan Pengembangan Diversifikasi 

Tanaman. Selain itu juga difasilitasi tanaman perkebunan lainnya. Bibit pohon 

cengkeh didistribusikan sebanyak 2.500 batang ke desa Gunungsari dan 

sebanyak 1.500 batang ke desa Sumberejo, pohon durian montong sebanyak 

50 batang, pohon nangka 50 batang, dan pohon kelengkeng jenis diamond 

river 50 batang ke desa Sumberejo, pohon jambu bangkok merah sebanyak 

50 batang, pohon sirsak manis 50 batang, pohon sawo kecik 50 batang, dan 

pohon mangga 50 batang ke desa Gunungsari, dan pohon trembesi sebanyak 

1.000 batang, pohon kemiri 1.000 batang, pohon manggis 1.000 batang, 

pohon mindi 1.000 batang, dan pohon asam jawa 1.000 batang untuk Forum 

Kota Sehat Kota Batu. 

 

Gambar 3.11 Penyerahan Bantuan Bibit Kopi 
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Melalui kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu Produk 

Perkebunan, Produk Pertanian difasilitasi sarana produksi perkebunan pula 

berupa masing-masing POC 50 lt, POP 5.000 kg, Pesnab Cair 30 lt, dan 

PGPR 30 lt untuk desa Bulukerto dan Junrejo, POC 100 lt, POP 10.000 kg, 

Pesnab Cair 60 lt, dan PGPR 60 lt untuk desa Tulungrejo, dan POC 200 lt, 

POP 20.000 kg, Pesnab Cair 30 lt, dan PGPR 30 lt untuk desa Sumbergondo. 

Selanjutnya fasilitasi alsintan perkebunan berupa 1 unit alat sangrai kopi 

untuk kelurahan Songgokerto, 1 unit mesin sortasi/pengayak biji kopi untuk 

desa Pesanggrahan, dan 1 unit alat pembubuk kopi untuk desa Oro-oro Ombo 

melalui kegiatan Penyampaian informasi dan Perluasan Jaringan Pemasaran 

atas Hasil Produk Pertanian/Perkebunan.  

   

Gambar 3.12 Fasilitasi Alat Sangrai Kopi (Roaster) 

 

Melalui kegiatan serupa juga difasilitasi upaya peningkatan SDM 

perkebunan berupa penyelenggaraan Orientasi Lapang ke PTPN IX Kopi 

Banaran Kabupaten Ungaran pada tanggal 5-8 April 2018 dengan peserta 82 

orang petani perkebunan kota Batu serta ASN bidang Tanaman Pangan dan 
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Perkebunan, Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Tanaman Kopi dan 

Penggunaan Alat-alatnya pada tanggal 26 September 2018 di kelompok tani 

Margo Joyo desa Pesanggrahan dengan peserta 50 orang petani perkebunan 

perwakilan desa penerima alat-alat pengolahan kopi tahun 2018, serta 

Sekolah Lapang (SL) Pengolahan Kopi  setiap hari Selasa dan Kamis tanggal 

18 September hingga 18 Oktober 2018 di KWT Srikandi desa Bulukerta 

dengan peserta 30 orang petani perkebunan perwakilan desa penerima alat-

alat pengolahan kopi tersebut pula. 

 

Gambar 3.13 Produk Olahan Kopi Petani Kota Batu 

 

Fasilitasi prasarananya di tahun 2018 selain termasuk prasarana yang 

terbangun di areal pengembangan padi dan jagung adalah pembangunan 

JAPRO di desa Sumberejo seluas 280,32 m2, desa Sumbergondo seluas 811 

m2, dan desa Bulukerto seluas 561 m2, selanjutnya JITUT di desa Sumberejo 

seluas 130 m2 dan JIDES di desa Bulukerto seluas 130 m2. Diketahui fasilitasi 

prasarana pertanian ini tidak hanya untuk memfasilitasi produksi tanaman 

perkebunan saja, namun juga tanaman pangan, tanaman hortikultura, 

peternakan, dan perikanan. 
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Capaian kinerja produksi kopi di tahun 2018 juga tak lepas dari sinergitas 

Top-Down program kerja dari Kementerian Pertanian sumber dana APBN-TP 

satker Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur untuk Pemerintah Kota Batu, 

dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pertanian. Melalui program Peningkatan 

Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan Perkebunan kegiatan Bantuan 

Sarana Produksi dan Bibit/Benih Tanaman Kopi di Kawasan Agropolitan 

difasilitasi bantuan bibit kopi sebanyak 12.500 batang yang didistribusikan ke 

desa Tulungrejo 5000 batang, desa Sumbergondo 2.500 batang, desa Junrejo 

2.500 batang, dan desa Bulukerto 2.500 batang. 

 

3. Produksi Hortikultura 

Tanaman hortikultura yang menjadi fokus pengembangan selama tahun 

2017-2022 terbagi menjadi 4 jenis yaitu sayuran (kentang, wortel, petsai/sawi, 

cabe besar, cabe rawit, kobis, kembang kol, tomat, terong, bawang merah, 

bawang putih, dan bawang daun), buah-buahan (apel, jeruk siam/keprok, 

jambu biji, dan stroberi), tanaman hias (mawar, krisan, dan anggrek), dan 

biofarmaka (jahe dan kunyit). 

 

a. Sayuran   

Total produksi sayuran kota Batu di tahun 2018 melebihi dari target yang 

telah ditentukan yaitu sebesar 61.245,90 ton dari target 59.748,89 ton. Jika 

dibandingkan dengan produksi di tahun 2017 juga mengalami peningkatan 

yaitu dari 59.689,20 ton. Bahkan jika dibandingkan dengan kondisi target 

perencanaan di akhir tahun RENSTRA 2017-2022 juga melebihi target yaitu 

sebesar 59.988,24 ton. Dari kondisi ini dapat disimpulkan perlu dilakukan 
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review perencanaan pengembangan tanaman sayuran kota Batu untuk 

direvisi yang tertuang dalam RENSTRA 2017-2022. Hal ini dikarenakan target 

akhir RENSTRA 5 tahunan sudah terpenuhi di tahun 2018. Jenis komoditas 

sayuran yang perlu direview ulang terdata pada tanaman wortel, petsai/sawi, 

tomat, terong, bawang merah, dan bawang daun. 

Walaupun begitu capaian kinerja produksi tanaman sayuran kota Batu 

tidak hanya memiliki kategori sangat berhasil (>85%) dan berhasil 

(70%<X≤85%) saja namun juga ada kategori capaian kinerjanya yang hanya 

cukup berhasil (55%<X≤70%). Diketahui kategori sangat berhasil terjadi pada 

komoditas kentang, wortel, petsai/sawi, kembang kol, tomat, terong, bawang 

merah, dan bawang daun. Selanjutnya kategori berhasil terjadi pada cabe 

besar dan cabe rawit, dan kategori cukup berhasil terjadi pada komoditas 

kobis. 

 

Grafik 3.4 Produksi Sayuran Kota Batu 

 

Kentang mengalami sedikit penurunan luas panen dan produksi dibanding 

tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan banyak petani kentang di Desa 

Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji beralih mananam wortel dimana selain 
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sangat cocok dengan kondisi iklim setempat, kemudahan dalam berbudidaya 

dan fluktuasi harga yang relatif lebih stabil dibanding komoditas sayur yang 

lain. Selain itu benih kentang relatif mahal dan biaya pemeliharaan cukup 

tinggi karena harga obat pertanian dan pupuk yang mahal sedangkan satu 

tahun hanya sekali tanam. 

 

Gambar 3.14 Pembangunan Screen House Pembenihan Kentang Ex-Vitro 

 

Penurunan luas panen dan produksi kentang tersebut tidak terlalu tinggi 

karena Dinas Pertanian pada tahun 2018 membangun screen house 

pembenihan kentang ex vitro beserta sarana dan prasarananya di dua lokasi 

di Desa Sumberbrantas masing-masing seluas 100 m2 dengan harapan 

petani mampu memproduksi benih kentang sendiri guna mengatasi kendala 

benih kentang yang relatif mahal. 
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Gambar 3.15 Penanaman Benih Kentang Ex Vitro 

 

Wortel mengalami peningkatan luas panen dan produksi yang cukup 

signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan selain biaya 

perawatan wortel yang relatif murah, hama penyakit pada tanaman wortel juga 

mudah dikendalikan, dan harga cenderung mahal sehingga terjadi pergantian 

pola tanam dari budidaya ubi kayu menjadi wortel di Kelurahan Ngaglik, Kec. 

Batu dan dari tanaman kubis di Desa Sumberbrantas dan Ds. Tulungrejo, 

Kec. Bumiaji. Produktivitasnya juga mengalami sedikit peningkatan karena 

kondisi iklim yang menunjang sehingga meminimalisir adanya serangan 

hama. 

Petsai/sawi mengalami peningkatan luas panen dan produksi dibanding 

tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan umur tanaman sawi lebih pendek 

sehingga lebih mudah dibudidayakan dan cepat menghasilkan. Harga sawi 

juga cenderung stabil sehingga banyak petani yang menanam sawi/petsai. 

Produktivitasnya juga mengalami sedikit peningkatan karena kondisi iklim 

yang menunjang sehingga meminimalisir adanya serangan hama. Selain itu 
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sawi/petsai yang ditanam di  kawasan organik budidayanya sangat 

diperhatikan melalui penerapan GAP (Good Agricultural Practices). 

Cabe besar mengalami penurunan luas panen dan produksi yang cukup 

besar dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan  tanaman cabe besar 

yang ditanam di lahan kering (kec. Bumiaji) mengalami kematian karena 

kekurangan air sehingga penanaman pada lahan kering menurun dengan 

mundurnya musim hujan sedangkan disisi lain harga relatif mengalami 

penurunan. Petani cabe besar juga banyak yang beralih ke komoditas lain 

yang lebih menguntungkan seperti di Desa Dadaprejo yang beralih ke tomat.  

Namun disisi lain produktivitas cabe besar mengalami peningkatan 

dibanding sebelumnya. Hal ini dikarenakan iklim yang cenderung kering 

dengan penyinaran matahari lebih lama menyebabkan tanaman cabe dapat 

tumbuh optimal selain itu tanaman cabe minim serangan hama. 

 

Grafik 3.5 Produktivitas Sayuran Kota Batu 

 

Cabe rawit mengalami penurunan luas panen dan produksi dibanding 

tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan biaya pemeliharaan mahal (ajir dan 

obat-obatan), sering terkena layu fusarium, sulit memperoleh tenaga kerja 
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pada waktu panen, dan harga cenderung rendah seperti yang terjadi di Kec. 

Batu. Selain itu terdapat alih fungsi lahan di Desa Dadaprejo dan Desa 

Junrejo. 

Kubis mengalami penurunan luas panen dan produksi yang cukup 

signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan harga kubis relatif 

rendah pada tahun 2018 sehingga petani beralih pada komoditas yang lebih 

menjanjikan dari sisi harga seperti wortel (Desa Sumberbrantas dan Ds. 

Tulungrejo, Kec. Bumiaji) dan kembang kol (di Kec. Junrejo) 

Namun disisi lain produktivitas kubis mengalami peningkatan dibanding 

tahun sebelumnya karena kondisi iklim yang tidak terlalu basah menyebabkan 

kubis jadi tidak terlalu banyak terkena serangan hama dan penyakit seperti  

ulat crop dan akar gada. 

Kembang kol mengalami penurunan luas panen yang diikuti dengan 

penurunan produksi walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan 

harga kembang kol yang  relatif lebih rendah dibanding tahun sebelumnya dan 

terdapat serangan hama penyakit ulat, bercak hitam, dan akar gada sehingga 

beberapa petani beralih ke komoditas sayur lain. 

Tomat mengalami peningkatan luas panen, produksi dan produktivitas 

dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya peralihan dari  cabe 

besar yang lumayan besar di Desa Dadaprejo dan Desa Torongrejo, 

Kecamatan Junrejo. Petani lebih memilih menanam tomat karena harga 

jualnya yang relatif bagus dan tanaman tomat mampu optimal berproduksi 

dengan iklim yang ada. 

Terong mengalami peningkatan luas panen dan produksi yang cukup 

signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya peralihan 
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dari komoditas lain dengan pertimbangan biaya pemeliharaan terong yang 

murah, perawatan mudah, dan jarang terkena hama penyakit. Contohnya 

peralihan dari tanaman cabe besar yang terjadi di  Kec. Bumiaji. 

Bawang merah secara umum mengalami peningkatan luas panen dan 

produksi dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan harga bawang 

merah di tahun 2018 relatif stabil dan bagus sehingga banyak petani yang 

menanam bawang merah dan beralih dari komoditas lain yang dirasa kurang 

menguntungkan secara ekonomi seperti kubis. Selain itu ada bantuan hibah 

dari Dinas Pertanian berupa bibit dan saprodi di Desa Pesanggrahan, Kel. 

Temas, dan Ds. Torongrejo. Produktivitasnya juga mengalami sedikit 

peningkatan dibanding tahun sebelumnya karena tidak ada ledakan serangan 

hama penyakit dan kondisi iklim yang menunjang optimalnya pertumbuhan 

bawang merah. 

Bawang putih mengalami penurunan luas panen yang cukup signifikan 

dibanding tahun sebelumnya dan hal tersebut diikuti pula dengan penurunan 

produksi. Penurunan ini disebabkan karena ketersediaan benih bawang putih 

sangat kurang sedangkan kebijakan pemerintah pada permentan no. 24 tahun 

2018 terkait kewajiban importir untuk menanam bawang putih di dalam negeri 

sebesar 5% dari kuota impor kurang berhasil di Kota Batu. Hal ini dikarenakan 

bibit bawang putih yang digunakan adalah bawang putih konsumsi impor 

sehingga keberhasilan penanaman rendah karena bawang tidak dapat 

menghasilkan umbi sehingga produktivitasnyapun menurun. 
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Gambar 3.16 Panen Bawang Putih Hasil Penanaman Importir di Kota Batu 

Kerjasama Dengan Balitsa Lembang 

 

Bawang daun mengalami peningkatan luas panen yang cukup signifikan 

dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan luas tanam ini banyak terjadi di 

kecamatan Junrejo yaitu di desa Torongrejo, Desa Junrejo, dan Desa 

Dadaprejo. Petani di tiga desa tersebut beralih dari komoditas dari kobis, cabe 

rawit, dan terung yang dirasa kurang menguntungkan secara ekonomi. 

Sedangkan di Kecamatan Batu, bawang daun merupakan peralihan dari 

komoditas bawang merah dan banyak ditanam di Desa Sumberejo, Kel. 

Sisir,dan Kel. Temas. 

 

Grafik 3.6 Luas Panen Sayuran Kota Batu 
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Dampak program Kementerian Pertanian untuk mewujudkan Indonesia 

menjadi lumbung pangan di dunia tahun 2045 dimana di tahun 2016 telah 

ditargetkan swasembada bawang merah dan cabai selain padi disinergikan 

juga pada program pengembangan pertanian kota Batu, dalam hal ini 

pengembangan tanaman jagung. Kontinuitas implementasinya dijaga untuk 

terus  diterapkan oleh Dinas Pertanian yaitu melalui pemerataan bantuan bagi 

seluruh petani kota Batu dengan pengontrolan verifikasi KTP personal 

anggota kelompok tani penerima bantuan, peningkatan luas tambah tanam, 

pengawalan program Upaya Khusus (UPSUS) dan evaluasi harian dengan 

melibatkan pihak TNI, dan penataan SDM pertanian.  

 

Gambar 3.17 Monev Upsus antara Dinas Pertanian, Kecamatan, TNI dengan 

petani sayuran di desa Sumberejo 

 

Selain itu ditargetkan pula swasembada bawang putih dan kedelai di 

tahun mendatang 2020. Sehingga banyak kebijakan yang disiapkan untuk 

mencapai target tersebut. Terdapat kebijakan pemerintah terkait kewajiban 

importir untuk menanam bawang putih sebesar 5% dari kuota impor guna 
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menunjang produksinya walaupun di tahun 2018 masih belum terlihat efeknya 

di kota Batu. 

Bentuk konkret komitmen Dinas Pertanian dalam pengembangan 

tanaman sayuran di tahun 2018 melalui sumber dana APBD II adalah berupa 

fasilitasi sarana (bibit, pupuk, pestisida nabati, dan alsintan) dan prasarana 

(infrastruktur pertanian) serta peningkatan kualitas SDM Pertanian.  

Fasilitasi sarananya berupa pemberian bantuan bibit, pupuk, dan pesnab 

di tahun 2018 adalah 3.000 kg bibit bawang merah varietas batu ijo 

bersertifikat UPTPSBTPH, 20.000 kg POP, dan 200 lt PGPR untuk desa 

Pesanggrahan, 3.000 kg bibit kentang granola kembang, 20.000 kg POP, dan 

400 lt PGPR untuk desa Sumberbrantas, serta 1.400 kg bibit bawang putih 

bersertifikat UPTPSBTPH, 20.000 kg POP, dan 400 lt PGPR untuk desa 

Giripurno melalui kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman 

Pangan/Hortikultura Organik.  

Selanjutnya melalui kegiatan Bantuan Sarana Produksi, Bibit/Benih 

Perkebunan, Ternak Bagi Masyarakat/Kelompok juga diberikan bantuan 

sarana produksi hortikultura berupa 30 sachet benih andewi, 25 sachet benih 

bayam hijau, 10 sachet benih bayam merah, 20 sachet benih bunga kol, 6 

sachet benih basil, 27 sachet benih sawi, 25 sachet benih sawi daging, 20 

sachet benih cabe rawit, 25 sachet benih cabe merah besar, 26 sachet benih 

brokoli (super), 20 sachet benih bunga kol, 30 sachet benih jagung manis, 5 

sachet benih tomat beef, 5 sachet benih tomat cherry kuning, 6 sachet benih 

tomat cherry merah, 6 sachet benih kale curly, 6 sachet benih kale nero, 5 

sachet benih kapri, 20 sachet benih lettuce, 6.000 kg POP, 100 lt pesnab, 100 

lt agensi hayati, dan 100 lt PGPR untuk kelurahan Sisir. 
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 Dalam rangka perbaikan kualitas perbenihan komoditas pertanian kota 

Batu melalui kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna juga difasilitasi bibit sayuran dan saprodi 

untuk operasional demplot sisir berupa PGPR 100 lt, agensi hayati 100 lt, 

POP 10 kg, pesnab bio pest 50 lt, benih sawi daging 10 sachet, tomat beef 10 

sachet, selada merah 10 sachet, bawang merah 25 kg, tray 50 buah, sawi 

manis 10 sachet, andewi 10 sachet, brokoli (super) 10 sachet, bawang prei 

100 kg, brungkul/bunga kol 15 sachet. Termasuk fasilitasi obat-obatan 

sebagai stok opname dalam pengendalian OPT tanaman hortikultura kota 

Batu jika terjadi serangan berat berupa pestisida 1 paket, rodentisida 1 paket, 

fungisida 1 paket, PGPR 100 lt, agensi hayati 100 lt, POP 10.000 kg, dan 

pesnab bio pest 100 lt.  

Selanjutnya dalam rangka pengelolaan OPT sayuran untuk pengendalian 

hama penyakit tanamannya secara ramah lingkungan dalam proses 

budidayanya melalui kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna juga diberikan bantuan 65 lt pesnab, 65 lt 

agensia hayati, 65 lt PGPR, dan 1.000 kg POP. 

Fasilitasi sarana (alsintan) prasarana (infrastruktur pertanian) untuk 

pengembangan sayuran kota Batu tahun 2018 juga diberikan bantuan sarana 

pasca panen sayuran terdiri dari 15 unit container plastic/krat, 2 unit sealer 

plastic, 3 unit meja dorong, dan 3 set pisau untuk kelurahan Dadaprejo, 1 

cultivator dan 3 pemotong rumput untuk desa Bulukerto, 1 power sprayer tipe 

duduk dan 21 hand sprayer untuk desa Sumberejo melalui kegiatan 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat 

Guna. 
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Melalui kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 

Tepat Guna dalam rangka dukungan upaya pengendalian hama penyakit 

tanaman yang ramah lingkungan difasilitasi pengembangan Pusat 

Pengendalian Agensi hayati (PPAH) dan Pestisida Nabati berupa gedung 

PPAH di desa Sumberbrantas seluas 50 m2, dan desa Mojorejo seluas 36 m2 

serta sarpras maupun saprodinya (bibit/benih sereh wangi,  sirsak manis, 

srikaya, gadung alas/racun, mimba, bunga matahari, kenikir, tuba, eceng-

eceng, PGPR, agensi hayati, POP, dan pesnab bio pest) untuk desa 

Giripurno, Pendem, dan Sumberejo. Ditambah bantuan masing-masingnya 

250 buah masker dan 250 buah sarung tangan untuk desa Sumberbrantas, 

gunungsari, Torongrejo, Sumberejo, dan Tlekung. 

Selain itu difasilitasi juga bangunan screen house seluas masing-masing 

100 m2 di dua lokasi beserta sarprasnya dan saprodi perbenihan/pembibitan 

kentang ex vitro (drip irrigation system, POP, PGPR, agensi hayati, pesnab 

bio pest, mikoriza, nutrisi tanaman anorganik cair, dan nutrisi tanaman 

anorganik padat) di desa Sumberbrantas. 

Melalui kegiatan Bantuan Sarana Produksi, Bibit/Benih Perkebunan, 

Ternak Bagi Masyarakat/Kelompok juga difasilitasi sarana prasarana 

perbenihan/perbibitan kentang ex-vitro di desa Sumberbrantas berupa 2.500 

kg POP, 25 lt PGPR, 25 lt agensi hayati, dan 50 lt pesnab bio pest. 

Dalam upaya peningkatan SDM pertanian komoditas sayuran di tahun 

2018 Dinas Pertanian juga memfasilitasi penyusunan Standar Operational 

Procedures (SOP) tanaman wortel untuk 25 orang petani di desa 

Sumberbrantas pada tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya tanaman sawi 

putih untuk 25 orang petani di desa Sumberbrantas pada tanggal 20 Maret 
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2018, dan tanaman bawang putih  untuk 25 orang petani di desa Tulungrejo 

pada tanggal 28 Februari 2018 melalui kegiatan Peningkatan Sumber Daya 

Manusia Pertanian. 

 

Gambar 3.18 Pelatihan Penangkar Benih Hortikultura 

 

Selain itu melalui kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna juga difasilitasi pelatihan pengelolaan OPT 

sayuran untuk 30 orang petani di desa Torongrejo pada tanggal 08 Mei 2018, 

pelatihan pengembangan PPAH dan pestisida nabati untuk 30 orang petani di 

desa Pendem pada tanggal 02 Juli 2018, 30 orang petani di desa Sumberejo 

pada tanggal 03 Juli 2018, dan 30 orang petani di desa Giripurno pada 

tanggal 05 Juli 2018, pelatihan penangkar benih hortikultura untuk 20 orang 

petani (sayur, buah, dan bunga) di UPT Kebun Benih Hortikultura Prop. Jatim 

Sidomulyo pada tanggal 14 Agustus 2018, dan sekolah lapang pengendalian 

hama terpadu (SL-PHT) sayuran untuk 30 orang petani desa Junrejo setiap 

hari Selasa di bulan Februari-Maret selama 10 kali pertemuan. 
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Gambar 3.19 Pelatihan Teknis Tematik Bawang Putih Bagian Barat 

 

Capaian kinerja produksi sayuran kota Batu di tahun 2018 juga tak lepas 

dari sinergitas Top-Down program kerja sumber dana APBN-TP dari 

Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian satker Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim untuk Pemerintah Kota Batu, dalam hal ini 

diwakili oleh Dinas Pertanian. Melalui kegiatan Peningkatan Produksi Buah 

dan Florikultura difasilitasi bantuan bibit bawang putih sebanyak 15 ton dan 

POP 22,5 ton. Juga melalui program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan 

Pertanian kegiatan Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis difasilitasi 1 

paket pelatihan teknis tematik bawan putih bagian barat. 

 

Gambar 3.20 Monev Pertumbuhan Bawang Putih Bantuan satker Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur 
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Kemudahan akses perbenihan sayuran untuk berbudidaya tanaman ini 

juga mendukung capaian kinerjanya di tahun 2018. Terdata jumlah produsen 

benih cabe besar yang legal sebanyak 2 unit usaha dengan luas penangkaran 

200 m2 dan produksi benihnya 10.000 kg, pedagang benih legalnya sebanyak 

22 orang dengan jumlah benih yang diperdagangkan sebanyak 10.035 kg, 

dan jumlah penggunaan benih berlabel/bersertifikat sebanyak 35 kg sedang 

yang tidak berlabel/bersertifikat sebanyak 14 kg.  

Untuk bawang merah jumlah pedagang benihnya 25 orang dengan jumlah 

benih yang diperdagangkan sebanyak 265.000 kg, dan jumlah penggunaan 

benih berlabel/bersertifikat sebanyak 44.000 kg, sedang yang tidak 

berlabel/bersertifikat sebanyak 295.200.  

Selanjutnya untuk kentang jumlah produsen benihnya sebanyak 8 unit 

usaha dengan luas penangkaran sebesar 200.000 m2 dan jumlah produksi 

benihnya sebanyak 300.000 kg, jumlah pedagang benihnya sebanyak 10 

orang dengan jumlah benih yang diperdagangkan sebanyak 280.000 kg, dan 

jumlah penggunaan benih berlabel/bersertifikatnya sebanyak 20.000 kg, 

sedang yang tidak berlabel/bersertifikat sebanyak 282.500 kg. 

Tanaman kobis/kol jumlah produsen benihnya sebanyak 2 unit usaha 

dengan luas penangkaran sebesar 200 m2 dan jumlah produksi benihnya 

sebanyak 10.000 kg, jumlah pedagang benihnya sebanyak 18 orang dengan 

jumlah benih yang diperdagangkan sebanyak 10.220 kg, dan jumlah 

penggunaan benih berlabel/bersertifikatnya sebanyak 220 kg, sedang yang 

tidak berlabel/bersertifikat sebanyak 94 kg. 

Kemudian untuk tomat jumlah produsen benihnya sebanyak 2 unit usaha 

dengan luas penangkaran sebesar 200m2 dan jumlah produksi benihnya 
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sebanyak 10.000 kg, jumlah pedagang benihnya sebanyak 18 orang dengan 

jumlah benih yang diperdagangkan sebanyak 10.205 kg, dan jumlah 

penggunaan benih berlabel/bersertifikatnya sebanyak 205 kg, sedang yang 

tidak berlabel/bersertifikat sebanyak 13 kg. 

Untuk bawang daun jumlah pedagang benihnya sebanyak 21 orang 

dengan jumlah benih yang diperdagangkan sebanyak 142.000 kg, dan jumlah 

penggunaan benih berlabel/bersertifikatnya sebanyak 0 kg, sedang yang tidak 

berlabel/bersertifikat sebanyak 270.000 kg. 

Selanjutnya tanaman terong jumlah produsen benih legalnya sebanyak 1 

unit usaha dengan luas penangkaran sebesar 20 m2 dan jumlah produksi 

benihnya sebanyak 10.000 kg, jumlah pedagang benihnya sebanyak 17 orang 

dengan jumlah benih yang diperdagangkan sebanyak 10.040 kg, dan jumlah 

penggunaan benih berlabel/bersertifikatnya sebanyak 40 kg, sedang yang 

tidak berlabel/bersertifikat sebanyak 7 kg. 

 

b. Buah-buahan 

Total produksi buah-buahan kota Batu di tahun 2018 melebihi dari target 

yang telah ditentukan yaitu sebesar 79.586,02 ton dari target 77.295,68 ton. 

Jika dibandingkan dengan produksi di tahun 2017 juga mengalami 

peningkatan yaitu dari 77.218,46 ton. Bahkan jika dibandingkan dengan 

kondisi target perencanaan di akhir tahun RENSTRA 2017-2022 juga melebihi 

target yaitu sebesar 77.605,33 ton. Dari kondisi ini dapat disimpulkan perlu 

dilakukan review perencanaan pengembangan tanaman buah-buahan kota 

Batu untuk direvisi yang tertuang dalam RENSTRA 2017-2022. Hal ini 

dikarenakan target akhir RENSTRA 5 tahunan sudah terpenuhi di tahun 2018. 
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Jenis komoditas buah-buahan yang perlu direview ulang terdata pada 

tanaman jeruk siam/keprok dan jambu biji. 

Terdata produksi apel dan stroberi yang memiliki penurunan produksi di 

tahun 2018 jika dibandingkan dengan targetnya dan produksi tahun 2017. 

Walaupun begitu capaian kinerja produksi tanaman sayuran kota Batu 

memiliki kategori sangat berhasil (>85%) semua yaitu pada komoditas apel, 

jeruk siam/keprok, jambu biji, dan stroberi. 

 

Grafik 3.7 Produksi Buah-buahan Kota Batu 

 

Apel mengalami penurunan jumlah tanaman produktif dan produksi 

dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan banyak tanaman apel yang 

dibongkar dan diganti dengan jeruk yang produksinya lebih baik dan biaya 

produksinya relatif lebih murah. Selain itu banyak tanaman apel yang sudah 

tua dan mulai menurun produktivitasnya. Adapun usaha peremajaan pada 

tanaman apel belum membuahkan hasil yang maksimal karena usia tanaman 

belum memasuki usia produktif. Pada tahun 2018 Dinas Pertanian 

memberikan bantuan bibit apel sebanyak 6000 batang beserta saprodi untuk 

revitalisasi lahan apel berupa PGPR, agen hayati, pestisida nabati, pupuk 

organik padat dan kapur dengan harapan mampu meningkatkan kesuburan 
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tanah di 6 desa antara lain Desa Sumbergondo, Desa Tulungrejo, Desa 

Punten, Desa Bulukerto, Desa Bumiaji, dan Desa Giripurno. 

 

Grafik 3.8 Produktivitas Buah-buahan Kota Batu 

 

Jumlah tanaman produktif dan produksi jeruk keprok/siam mengalami 

peningkatan dibanding tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan banyak tanaman 

jeruk yang ditanam beberapa tahun yang lalu memasuki usia yang produktif. 

Beberapa tahun terakhir jeruk keprok mulai banyak dikembangkan oleh petani 

karena mampu tumbuh dan berproduksi dengan baik dengan kondisi iklim 

Kota Batu. Petani mulai beralih dari tanaman apel yang mulai menurun 

produktivitasnya. Hal tersebut didukung dengan adanya bantuan bibit dari 

Dinas Pertanian dan BALIJESTRO hampir setiap tahun. Seperti pada tahun 

2018 Dinas Pertanian membagikan bibit jeruk beserta saprodinya untuk petani 

di Desa Pesanggrahan. Di Kota Batu jeruk keprok banyak di tanam di Desa 

Punten, Desa Dadaprejo, Desa Junrejo, Desa Bulukerto, Desa Pesanggrahan 

dan Desa Oro-Oro Ombo. 

Jumlah tanaman produktif dan produksi jambu biji mengalami sedikit 

peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dinas Pertanian memberikan 
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perhatian yang lebih pada komoditas jambu biji dengan memberikan bantuan 

bibit jambu biji khususnya jambu kristal selama beberapa tahun terakhir.  

Seperti pada tahun ini Dinas Pertanian memberi bantuan bibit jambu Kristal 

sebanyak 5000 batang untuk petani di Desa Tlekung. 

 

Grafik 3.9 Luas Panen/Tanaman Produktif Menghasilkan Buah-buahan 

Kota Batu 

 

Dibanding tahun sebelumnya stroberi mengalami sedikit penurunan luas 

panen dan produksi. Hal ini dikarenakan terdapat penggantian tanaman 

stroberi dengan tanaman lain seperti krisan di Desa Pandanrejo. Namun disisi 

lain produktivitasnya mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 

sebelumnya karena adanya usaha intensifikasi yang dilakukan oleh petani 

karena sebagian besar stroberi yang ditanam berada di kawasan petik stroberi 

sehingga budidayanya sangat diperhatikan. 

Bentuk konkret komitmen Dinas Pertanian dalam pengembangan 

tanaman buah-buahan di tahun 2018 melalui sumber dana APBD II adalah 

berupa fasilitasi sarana (bibit, pupuk, pestisida nabati, dan alsintan) dan 

prasarana (infrastruktur pertanian) serta peningkatan kualitas SDM Pertanian.  
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Fasilitasi sarananya berupa pemberian bantuan bibit, pupuk, dan 

pesnab di tahun 2018 adalah 3.700 batang bibit jambu kristal, 14.500 kg POP, 

dan 100 lt PGPR untuk desa Tlekung melalui kegiatan Pengembangan 

Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura Organik.  

Selanjutnya melalui kegiatan Bantuan Sarana Produksi, Bibit/Benih 

Perkebunan, Ternak Bagi Masyarakat/Kelompok juga diberikan bantuan 

sarana produksi hortikultura berupa 3.540 btg jeruk keprok batu 55, 2.000 kg 

POP, 50 lt pesnab, 50 lt agensia hayati, dan 50 kg PGPR untuk desa 

Pesanggrahan. 

Dalam rangka perbaikan kualitas perbenihan komoditas buah-buahan 

kota Batu melalui kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna juga difasilitasi 1.400 batang jeruk keprok 

batu 55, 700 pohon jeruk siam 40-50 cm, 600 buah jeruk lemon kecil, 500 

pohon jeruk manis pacitan 40-50 cm, 150 lt PGPR, dan 40.000 kg POP untuk 

kelurahan Dadaprejo. 

Selanjutnya dalam rangka pengelolaan OPT untuk pengendalian hama 

penyakit tanaman buah-buahan secara ramah lingkungan dalam proses 

budidayanya melalui kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna juga diberikan bantuan sarana produksi 

pengelolaan OPT stroberi berupa 70 lt PGPR, 70 lt agensia hayati, 70 lt 

pesnab bio pest, 11.000 kg POP, 50 kg polybag, 400 karung arang sekam, 

5.000 btg bibit stroberi, 25 lt nutrisi tanaman (anorganik cair), dan 50 kg nutrisi 

tanaman (anorganik padat) untuk desa Pandanrejo.  

Dalam rangka pengelolaan OPT apel juga diberikan 100 lt PGPR, 100 lt 

agensia hayati, 100 lt pesnab bio pest, dan 2.000 kg POP untuk desa Bumiaji, 
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100 lt PGPR, 100 lt agensia hayati, 100 lt pesnab bio pest, dan 2.000 kg POP 

untuk desa Giripurno, 100 lt PGPR, 100 lt agensia hayati, 100 lt pesnab bio 

pest, dan 2.000 kg POP untuk desa Punten, 100 lt PGPR, 100 lt agensia 

hayati, 100 lt pesnab bio pest, dan 2.000 kg POP untuk desa Sumbergondo, 

100 lt PGPR, 100 lt agensia hayati, 100 lt pesnab bio pest, dan 2.000 kg POP 

untuk desa Bulukerto, dan 100 lt PGPR, 100 lt agensia hayati, 100 lt pesnab 

bio pest, dan 2.000 kg POP untuk desa Tulungrejo. 

   

Gambar 3.21 Pelatihan Pengelolaan OPT Apel 

 

Khusus pengembangan tanaman apel untuk mempertahankan ikon kota 

Batu di lakukan langkah revitalisasi lahan pertanian apel dengan 

memanfatkan mikroba tanah dan bahan organik untuk mengembalikan 

kesuburan tanah. Hal ini dikarenakan efek anomali iklim dan teknik 

budidayanya yang secara intesif mengakibatkan semakin rendahnya 

produktivitas tanaman ini akibat menurunnya pula kualitas tanahnya. Pada 

tahun 2018 melalui kegiatan Revitalisasi Lahan Pertanian difasilitasi bantuan 

bibit dan saprodi revitalisasi lahan pertanian apel berupa 200 lt pesnab, 200 lt 

agensi hayati, 200 lt PGPR, 150 kg kapur dolomit, 10.000 kg POP, dan 
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975/1.050 batang bibit apel untuk masing-masing desa Sumbergondo, 

Tulungrejo, Punten, Bulukerto, Bumiaji, dan Giripurno. Bantuan ini untuk 

mengakomodir luasan revitalisasi lahan pertanian apel di tahun 2018 sebesar 

60.000 m2.  

 

Grafik 3.10 Perkembangan Revitalisasi Lahan Pertanian Apel Kota Batu 

 

Bagian dari revitalisasi lahan pertanian apel tersebut dilakukan pula 

upaya bioremidiasi yaitu meningkatkan unsur hara makro dan mikro pada 

tanah dengan memanfaatkan kerja mikroba untuk menguraikan zat-zat yang 

berbahaya dalam tanah dengan diberikan bioremidiator dan pupuk organik. 

Teknologi bioremidiasi ini baru pertama kali diaplikasikan di kota Batu 

sehingga sebagai awalan penerapannya diterapkan di satu demplot di desa 

Bulukerto dengan diberikan bantuan 1.000 kg POP, 4 lt dekomposer, 4 lt 

starter, 20 lt POC, dan 10.000 kg kotoran ternak. Bantuan tersebut untuk 

mengakomodir lahan bioremidiasi sebesar 2.500 m2. 
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Gambar 3.22 Proses Kerjasama Dinas Pertanian Batu dengan JICA-Jepang 

Terkait Pemasaran Produk Pertanian Batu Terutama Apel 

 

Selain itu dalam rangka dukungan kepada perkembangan pariwisata 

kota Batu di tahun 2018 Dinas Pertanian juga memfasilitasi bantuan pada 

salah satu desa wisata alam bentukan Dinas Pariwisata yaitu berupa 1 paket 

fasilitasi sarana prasarana agrowisata petik jambu kristal di desa Tlekung 

beserta saprodinya untuk bercocok tanam. 

Fasilitasi sarana (alsintan) dan prasarana (infrastruktur pertanian) yang 

diberikan oleh Dinas Pertanian di tahun 2018 dalam rangka pengembangan 

tanaman buah-buahan kota Batu antara lain berupa fasilitasi sarana olahan 

buah terdiri dari 1 buah blender, 3 buah panci stainles steel, 1 buah kompor 

gas, 1 buah tabung gas, dan 1 unit cup sealer untuk desa Pandanrejo, sarana 

pasca panen jambu kristal terdiri dari 15 buah gunting, 15 buah gerobak 

sorong, 30 unit container plastic/krat, 2 unit timbangan digital, dan 2 unit 

sealer plastik untuk desa Tlekung, 1 unit chopper, 1 power sprayer tipe duduk, 

dan 10 unit hand sprayer untuk desa Pandarejo,  1 power sprayer tipe duduk 

dan 3 pemotong rumput untuk desa Punten, serta 3 pemotong rumput dan 1 

power sprayer tipe duduk untuk desa Bumiaji. 
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Selanjutnya difasilitasi pemeliharaan JIDES di desa Punten seluas 124 

m2, JAPRO di desa Sumberbrantas seluas 811 m2, di desa Junrejo seluas 

280,32 m2, dan di desa Bumiaji seluas 811 m2. 

Dalam upaya peningkatan SDM pertanian komoditas buah-buahan di 

tahun 2018 Dinas Pertanian juga memfasilitasi penyusunan Standar 

Operational Procedures (SOP) tanaman strawberry untuk 25 orang petani di 

desa Pandanrejo pada tanggal 13 Maret 2018 melalui kegiatan Peningkatan 

Sumber Daya Manusia Pertanian. Juga difasilitasi pelatihan pengelolaan OPT 

apel untuk masing-masing desa 30 orang petani yaitu pada tanggal 27 

Februari 2018 di desa Giripurno, Bumiaji, dan Bulukerto, dan pada tanggal 07 

Mei 2018 di desa Tulungrejo, Punten, dan Sumbergondo. Selanjutnya 

pengelolaan OPT stroberi ramah lingkungan untuk 30 orang petani di desa 

Pandanrejo pada tanggal 14 Mei 2018, SL-PHT apel untuk 30 orang petani di 

desa Bumiaji pada tanggal 15 Februari 2018, SL-PHT jeruk untuk 30 orang 

petani di desa Punten pada tanggal 13 Februari 2018 melalui kegiatan 

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. 

Melalui kegiatan Revitalisasi Lahan Pertanian difasilitasi pelatihan 

penerapan revitalisasi lahan apel untuk masing-masing 30 orang petani di 6 

desa yaitu desa Sumbergondo pada tanggal 10 September 2018, desa 

Tulungrejo pada tanggal 12 September 2018, desa Giripurno pada tanggal 13 

September 2018, desa Punten pada tanggal 14 September 2018, desa 

Bulukerto pada tanggal 17 September 2018, dan desa Bumiaji pada tanggal 

18 September 2018. Selanjutnya juga difasilitasi pelatihan penerapan 

teknologi bioremidiasi untuk 30 orang petani di desa Bulukerto pada tanggal 

25-26 Juli 2018  
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Capaian kinerja produksi buah-buahan kota Batu di tahun 2018 juga tak 

lepas dari sinergitas Top-Down program kerja sumber dana APBN-TP dari 

Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Satker 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim untuk Pemerintah Kota 

Batu, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pertanian. Melalui program Penyediaan 

Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian kegiatan Prasarana dan 

Sarana Pertanian difasilitasi bantuan 1 cultivator untuk desa Sumberbrantas, 

1 hand sprayer untuk desa Punten, dan 1 hand sprayer untuk desa Bulukerto. 

Kemudahan akses perbenihan buah-buahan untuk berbudidaya tanaman 

ini juga mendukung capaian kinerjanya di tahun 2018. Terdata jumlah 

produsen benih jeruk siam/keprok yang legal sebanyak 26 unit usaha dengan 

luas penangkaran 32.150 m2 dan produksi benihnya 1.202.000 kg, pedagang 

benih legalnya sebanyak 17 orang dengan jumlah benih yang diperdagangkan 

sebanyak 202.000 kg, dan jumlah penggunaan benih berlabel/bersertifikat 

sebanyak 1.080.000 kg sedang yang tidak berlabel/bersertifikat sebanyak 

100.000 kg.  

Untuk jambu biji jumlah produsen benihnya yang legal sebanyak 5 unit 

usaha dengan luas penangkaran 4.000 m2 dan produksi benihnya 26.000 kg, 

jumlah pedagang benihnya 4 orang dengan jumlah benih yang 

diperdagangkan sebanyak 26.000 kg, dan jumlah penggunaan benih tidak 

berlabel/bersertifikat sebanyak 30.000.  

 

c. Tanaman Hias 

Total produksi tanaman hias kota Batu di tahun 2018 melebihi dari target 

yang telah ditentukan yaitu sebesar 142.233.611 tangkai dari target 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 

 

Dinas Pertanian Kota Batu  III -56 

137.798.314 tangkai. Jika dibandingkan dengan produksi di tahun 2017 juga 

mengalami peningkatan yaitu dari 136.913.899 tangkai. Bahkan jika 

dibandingkan dengan kondisi target perencanaan di akhir tahun RENSTRA 

2017-2022 juga melebihi target yaitu sebesar 141.400.700 tangkai. Dari 

kondisi ini dapat disimpulkan perlu dilakukan review perencanaan 

pengembangan tanaman buah-buahan kota Batu untuk direvisi yang tertuang 

dalam RENSTRA 2017-2022. Hal ini dikarenakan target akhir RENSTRA 5 

tahunan sudah terpenuhi di tahun 2018. Jenis tanaman hias yang perlu 

direview ulang terdata pada tanaman mawar dan anggrek. 

Walaupun begitu capaian kinerja produksi tanaman hias kota Batu 

memiliki kategori sangat berhasil (>85%) semua yaitu pada komoditas mawar, 

krisan, dan anggrek. 

 

Grafik 3.11 Produksi Tanaman Hias Kota Batu 

 

Luas panen dan produksi mawar mengalami peningkatan yang tidak 

terlalu signifikan dibanding tahun sebelumnya sedangkan produktivitasnya 

tetap. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 ada bantuan dari Dinas Pertanian 

berupa bibit mawar dan saprodi di Desa Gunungsari guna peremajaan 
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tanaman mawar dimana tanaman yang sudah tua dibongkar dan diganti 

dengan yang baru. 

 

Grafik 3.12 Produktivitas Tanaman Hias Kota Batu 

 

Luas panen, produksi dan produktivitas krisan mengalami sedikit 

peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya 

penambahan luas tanam krisan hasil peralihan dari komoditas lain seperti 

stroberi di Desa Pandanrejo dan adanya bantuan dari Dinas Pertanian berupa 

pembangunan screen house krisan seluas 184 m2 serta bantuan drip irigasi 

krisan beserta perlengkapannya di Desa Sidomulyo. 

 

Grafik 3.13 Luas Panen Tanaman Hias Kota Batu 
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Luas panen dan produksi anggrek mengalami sedikit peningkatan 

dibanding tahun sebelumnya. Seiring meningkatnya sektor pariwisata dan 

perhotelan di Kota Batu, permintaan akan bunga anggrek juga turut 

mengalami peningkatan oleh karena itu beberapa petani khususnya di Desa 

Sidomulyo dan Desa Dadaprejo mulai intensif menanam anggrek lagi. Selain 

itu Dinas Pertanian memberikan bantuan berupa pembangunan screen house 

seluas 184 m2, bibit dan sarana produksi di ds. Dadaprejo. 

Produktivitas anggrek juga mengalami peningkatan dibanding tahun 

sebelumnya. Hal ini dikarenakan anggrek dijual dalam ukuran pot yang lebih 

kecil dari sebelumnya dengan usia yang lebih muda. 

Bentuk konkret komitmen Dinas Pertanian dalam pengembangan 

tanaman hias di tahun 2018 melalui sumber dana APBD II adalah berupa 

fasilitasi sarana (bibit, pupuk, pestisida nabati, dan alsintan) dan prasarana 

(infrastruktur pertanian) serta peningkatan kualitas SDM Pertanian.  

Fasilitasi sarananya yang berupa pemberian bibit, pupuk, dan pestisida 

nabati pada tahun 2018 adalah 800 compot anggrek botolan daun 3-5 helai, 

2.500 pot bibit anggrek, 1.000 buah pot bunga plastik kecil, 100 lt pesnab 

(emulsi), 250 kg moss, 390 buah pakis tempe, 200 kg arang kayu, 1.000 buah 

tray, dan 200 kg pakis dalam rangka budidaya anggrek untuk kelurahan 

Dadaprejo melalui kegiatan Bantuan Sarana Produksi, Bibit/Benih 

Perkebunan, Ternak Bagi Masyarakat/Kelompok  

Dalam rangka perbaikan kualitas perbenihan komoditas pertanian kota 

Batu melalui kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna juga difasilitasi 5.000 batang bibit mawar, 

100 lt PGPR, 100 lt agensi hayati, 100 lt pesnab bio pest, dan 1.000 kg POP 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 

 

Dinas Pertanian Kota Batu  III -59 

untuk desa Gunungsari. Selain itu difasilitasi juga 7.000 tanaman krisan kultur 

jaringan tinggi 10-20 cm, 480 kg POP, dan 55 lt POC untuk desa Sidomulyo. 

Selajutnya 200 compot anggrek botolan, 310 buah anggrek bulan, 253 buah 

anggrek dendrobium, 250 pot bibit anggrek, 35 unit rak benih, 250 buah tray, 

300 buah pot bunga, 75 kg moss, 75 kg pakis, 75 kg arang kayu, 75 lt agensi 

hayati, dan 75 lt pesnab bio pest untuk desa Sidomulyo juga.  

Selanjutnya dalam rangka pengelolaan OPT mawar untuk pengendalian 

hama penyakit tanamannya secara ramah lingkungan dalam proses 

budidayanya melalui kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna juga diberikan bantuan 65 lt pesnab, 65 lt 

agensia hayati, 65 lt PGPR, dan 1.000 kg POP untuk desa Gunungsari. 

Fasilitasi sarana (alsintan) prasarana (infrastruktur pertanian) untuk 

pengembangan sayuran kota Batu tahun 2018 juga diberikan bantuan 3 paket 

Drip Irrigation System (saluran air tetes) untuk tanaman krisan dan 1 unit 

bangunan screen house krisan seluas 184 m2pada desa Sidomulyo, 1 unit 

bangunan screen house anggrek pada kelurahan Dadaprejo seluas 184 m2 

melalui kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura 

Organik.  

Selanjutnya melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna juga difasilitasi sarana pasca 

panen bunga berupa 30 buah gerobak sorong, selain itu 54 hand sprayer 

untuk desa Sidomulyo. 

Fasilitasi prasaranya (infrastruktur pertanian) juga difasilitasi oleh Dinas 

Pertanian melalui dana APBD II berupa JAPRO di desa Sidomulyo seluas 

1.622 m2 dan JIDES di desa Sidomulyo juga seluas 130 m2. 
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Upaya peningkatan SDM pertaniannya pada komoditas tanaman hias 

diberikan fasilitas penyusunan SOP bunga hortensia untuk 25 orang petani di 

di desa Tulungrejo pada tanggal 27 Maret 2018 dan SOP bunga phylodendron 

untuk 25 orang petani di desa Sidomulyo pada tanggal 06 Maret 2018 melalui 

kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian. Selanjutnya melalui 

kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat 

Guna juga difasilitasi pelatihan pengelolaan OPT mawar untuk 30 orang 

petani desa Gunungsari pada tanggal 09 Mei 2018 dan SL-PHT bunga pot 

untuk 30 orang petani desa Sidomulyo setiap hari Kamis bulan Februari-Maret 

2018 sebanyak 10 kali pertemuan.  Melalui kegiatan Pembinaan dan 

Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat juga 

difasilitasi Pelatihan Budidaya Anggrek untuk 30 orang petani anggrek kota 

Batu di bulan Nopember 2018. 

 

Gambar 3.23 Pelatihan Budidaya Anggrek 

 

Capaian kinerja produksi buah-buahan kota Batu di tahun 2018 juga tak 

lepas dari sinergitas Top-Down program kerja sumber dana APBN-TP dari 

Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian dengan Satker Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim untuk Pemerintah Kota Batu, 

dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pertanian. Melalui kegiatan Pengembangan 
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Florikultura difasilitasi bantuan pengadaan bahan dan peralatan screen house 

krisan. 

Selain itu melalui Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian 

Kementerian Pertanian Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. 

Jatim program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana 

Pertanian Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian juga diberikan bantuan 

berupa 1 hand sprayer untuk desa Sidomulyo. 

Kemudahan akses perbenihan tanaman hias untuk berbudidaya tanaman 

ini juga mendukung capaian kinerjanya di tahun 2018. Terdata jumlah 

produsen benih anggrek yang legal sebanyak 9 unit usaha dengan luas 

penangkaran 20.100 m2 dan produksi benihnya 220.000 kg, pedagang benih 

legalnya sebanyak 9 orang dengan jumlah benih yang diperdagangkan 

sebanyak 220.000 kg, dan jumlah penggunaan benih tidak 

berlabel/bersertifikat sebanyak 6.000 kg.  

Untuk tanaman krisan jumlah produsen benihnya yang legal sebanyak 6 

unit usaha dengan luas penangkaran 8.100 m2 dan produksi benihnya 

420.000 kg, pedagang benih legalnya sebanyak 6 orang dengan jumlah benih 

yang diperdagangkan sebanyak 420.000 kg, dan jumlah penggunaan benih 

tidak berlabel/bersertifikatnya sebanyak 370.000 kg.  

 

d. Biofarmaka  

Total produksi tanaman biofarmaka kota Batu di tahun 2018 tidak 

mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 411,10 ton dari target 

463,04 ton. Jika dibandingkan dengan produksi di tahun 2017 juga mengalami 

penurunan yaitu dari 462,57 ton. Jika dibandingkan dengan kondisi target 
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perencanaan di akhir tahun RENSTRA 2017-2022 juga belum mencapai 

target yaitu sebesar 469,07 ton. Walaupun begitu capaian kinerja produksi 

tanaman biofarmaka kota Batu memiliki kategori sangat berhasil (>85%) 

semua yaitu sebesar 88,78%.  

 

Grafik 3.14 Produksi Biofarmaka Kota Batu 

 

Jahe mengalami penurunan luas panen dan produksi dibanding tahun 

sebelumnya dengan produktivitas yang sama. Hal ini dikarenakan adanya alih 

komoditas ke tanaman temulawak. Selain itu sebagian petani ada yang 

membiarkan jahenya tetap di lahan tanpa dipanen terutama untuk tanaman 

jahe yang ditanam di bawah apel. 

 

Grafik 3.15 Produktivitas Biofarmaka Kota Batu 
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Dibanding tahun yang lalu kunyit mengalami peningkatan luas panen, 

produksi dan produktivitas. Banyaknya permintaan akan kunyit putih instan 

menyebabkan kunyit putih mulai banyak dikembangkan oleh petani seperti 

petani di Desa Tlekung. 

 

Grafik 3.16 Luas Panen Biofarmaka Kota Batu 

 

Penurunan produksi beberapa komoditas pertanian diatas juga timbul 

sebagai akibat fenomena alih fungsi lahan. Terlaporkan di desa Oro-oro 

Ombo, Tlekung, Beji, dan kelurahan Sisir terjadi alih fungsi lahan pertanian. 

Alih fungsi lahan menuntut agar terjadi dikarenakan pesatnya pertumbuhan 

sektor pariwisata di Kota Batu belakangan ini. Penambahan areal wisata dan 

perhotelan/penginapan kota Batu berimbas pada inkonsistensi petani dalam 

bertani dimana petani lebih tertarik dengan keuntungan jangka pendek yang 

ditawarkan pengusaha pariwisata kota Batu sehingga banyak lahan pertanian 

menjadi pemukiman dan tempat wisata.  

Capaian kinerja Dinas Pertanian di tahun 2018 juga didukung fasilitasi 

beberapa tujuan pemasarannya untuk meningkatkan minat petani 

meningkatkan produksi pertaniannya baik secara kuantitas maupun kualitas.  
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Melalui sumber dana APBD II kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi 

Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah difasilitasi 5 pameran untuk 

menampung produk-produk pertanian (pertanian, perkebunan, peternakan, 

dan perikanan) kota Batu yaitu Event Agrowisata Expo (Apeksi) pada tanggal 

19 April 2018 di kota Batu, Pameran Bonsai dan Tanaman Hias pada tanggal 

13-18 Oktober 2018 di sentra bonsai Batu Panorama kota Batu, Pameran 

Anggrek pada tanggal 17-25 Nopember 2018 di Graha Pancasila Balaikota 

Among Tani kota Batu, Pameran Pangan Nusantara (Inovasi Produk & 

Teknologi Pangan) pada tanggal 26-29 April 2018 di Jogja Expo Center 

Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Indonesia Product Expo Trade, Tourism 

and Investment 2018 pada tanggal 16-19 Nopember 2018 di Mega Mall 

Center Batam-Kepulauan Riau. 

   

Gambar 3.24 Fasilitasi Promosi Produk Pertanian Kota Batu dalam Pasar 

Murah Memperingati HUT Kota Batu 
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Gambar 3.25 Fasilitasi Promosi Produk Pertanian Kota Batu di Plaza Batu 

 

Gambar 3.26 Fasilitasi Promosi Produk Pertanian Kota Batu dalam Acara Car 

Free Day Setiap Hari Minggu  

 

   

Gambar 3.27 Fasilitasi Promosi Apel Kota Batu Pada Pengguna Jalan Kota 

Batu 

 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 

 

Dinas Pertanian Kota Batu  III -66 

   

Gambar 3.28 Pameran Anggrek Kota Batu 

 

   

Gambar 3.29 Indonesia Product Expo Trade, Tourism and Investment 2018 

 

   

Gambar 3.30 Pameran Bonsai 
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Gambar 3.31 Penas Yogyakarta 2018 

 

Selanjutnya capaian kinerja Dinas Pertanian di tahun 2018 juga didukung 

penguatan kelembagaan dan SDM pertanian kota Batu melalui kegiatan 

Peningkatan Kelembagaan Pertanian dan Peningkatan Kapasitas Tenaga 

Penyuluh Pertanian/Perkebunan sumber dana APBD II. Terdata dari 229 

kelompok tani kota Batu hingga 2018 sudah berbadan hukum Kementerian 

Hukum dan HAM sebagian besarnya yaitu sejumlah 226 kelompok tani. Hal ini 

terkait  adanya kebijakan terbaru dari pusat mulai tahun 2015 hingga 

selanjutnya mengenai pemberian bantuan kepada kelompok tani/gabungan 

kelompok tani diharuskan berbadan hukum.  

Fasilitasi yang diberikan Dinas Pertanian mulai tahun 2015 hingga saat ini 

terkait kebijakan terbaru tersebut adalah memproses pengajuan akta legal 

kelompok tani dari notaris setempat baik untuk kelompok tani lama yang 

sudah ada dan masih aktif maupun kelompok tani yang baru terbentuk. Untuk 

selanjutnya akta tersebut masih perlu diproses badan hukumnya melalui 

Kementerian Hukum dan HAM.  

Selanjutnya terdapat kebijakan pemerintah lainnya yang sangat 

mendukung terkait penguatan kelembagaan pertanian tiap daerah yaitu pada 
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Permentan no. 67 tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, 

Permentan no. 03 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Penyuluhan Pertanian, dan Permentan no. 91 tahun 2013 tentang Pedoman 

Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian dimana mensyaratkan penyuluh 

pertanian tiap desa/kelurahan wajib menaikkan kelas kelompok minimal pada 

5 kelompok tani/gapoktan setempat setiap tahunnya. Hasilnya dari segi 

peningkatan kelas kelompok taninya terdata 67 kelompok tani/gapoktan kota 

Batu telah meningkat kelasnya di tahun 2018. Sedangkan dari SDM pertanian 

kota Batu terdata 9 penyuluh pertanian di tahun 2018 yang mengalami 

peningkatan kelas pangkat/jabatan. 

Peningkatan kelas kelompok tani/gapoktan dari pemula naik menjadi 

kelas lanjut ada 55 kelompok tani yaitu Mutiara Alam, Margi Rahayu 1, Margi 

Rahayu 3, Harapan Kita, Sari Alam, KWT Mawar, Maju 3, dan Margi Rahayu 6 

dari desa Gunungsari, kelompok tani Panorama Puncak Perjuangan dari desa 

Pandanrejo, kelompok tani Aji Jaya dari desa Bumiaji, kelompok tani 

Anjasmoro Mulyo Sejati 4 dari desa Sumberbrantas, kelompok tani Sri Anom 

Mulyo 1, Sri Anom Mulyo Krajan, Sri Anom Mulyo 3, Sri Anom Mulyo 4, Sri 

Anom Mulyo Puthuk, Sri Anom Mulyo Besul, dan Sri Anom Mulyo Klampok 

dari kelurahan Temas, kelompok tani Maju Flamboyan, KWT Dewi Sri, dan 

Makmur Trunojoyo dari kelurahan Songgokerto, kelompok tani Sido Makmur 

Florist dari desa Sidomulyo, kelompok tani Sumber Hasil 1 dan Tirto Joyo dari 

desa Pesanggrahan, kelompok tani Panderman 1, Pandermania, dan 

Sejahtera dari desa Oro-oro Ombo, kelompok tani Rukun Tani, Gotong 

Royong, Guyub Raharjo, Tani Makmur, Mulyo Sejati, Agro Mulyo, dan Sri 

Rejeki dari desa Torongrejo, kelompok tani Sumber Harapan 3 dan Sumber 
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Urip dari desa Tlekung, kelompok tani Sri Mulyo 1, Wiji Aji Bumi, Subur 

Makmur, Mulyo Agung, dan Jaka Sada dari desa Pendem, kelompok tani 

Sumber Makmur II dan Barokah Jaya dari desa Beji, kelompok tani Rejeki 

Barokah, Taruna Tani Maju, KWT Kartini, dan KWT Sri Lestari dari desa 

Junrejo, kelompok tani Kerto Mulyo dan Sri Sedono 2 desa Mojorejo, dan 

kelompok tani Sri Sedono 01, Cendana Makmur, Sri Sedono 03, Sri Sedono 

04, Sri Sedono 05, dan KWT Sri Sedono 06 dari kelurahan Dadaprejo. 

Selanjutnya kelompok tani/gapoktan kota Batu yang mengalami 

peningkatan kelas dari lanjut menjadi madya ada 6 yaitu Gapoktan 

Gunungsari Makmur dari desa Gunungsari, kelompok tani Makmur Abadi dari 

desa Tulungrejo, Musyawarah Bersama dari desa Pandanrejo, Torong 

Makmur dari desa Torongrejo, Sekar Abadi dari desa Pendem, dan Sumber 

Makmur I dari desa Beji. 

Terdata pula pelonjakan nilai sehingga ada pelompatan kelas kelompok 

pada kelompok tani/gapoktan kota Batu di tahun 2018 dari pemula menjadi 

madya yaitu ada 6 kelompok tani/gapoktan terdiri dari kelompok tani Margo 

Mulyo dari desa Gunungsari, Mitra Florist Tonggolari dari desa Sidomulyo, 

Taruna Mandiri dari desa Sumberejo, dan KWT Mandiri Sejahtera, Gawe 

Rejo, dan Sejati dari desa Junrejo. 

Diketahui untuk mendapatkan predikat kenaikan kelas pada kelompok 

tani/gapoktan dinilai dari 5 aspek Panca Kemampuan Kelompok Tani (PAKEM 

POKTAN) yaitu kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, 

melaksanakan kegiatan, melakukan pengendalian dan pelaporan, dan 

mengembangkan kepemimpinan kelompok tani. Skor dari kelima aspek 
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tersebut untuk mendapatkan kelas Pemula adalah sebesar 245, Lanjut 

sebesar 246-455, Madya sebesar 456-700, dan Utama sebesar 701-1.000. 

Untuk peningkatan kelas SDM pertanian kota Batu dalam hal ini 

diwakilkan penyuluh pertanian dinilai dari kelayakan angka kredit yang 

dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu oleh tim penilai. Melalui kegiatan 

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan tahun 2018 

difasilitasi Pelatihan Budidaya Pertanian Organik dan Pengelolaan Pasca 

Panen.  

 

Gambar 3.32 Pelatihan Budidaya Pertanian Organik Bagi Penyuluh Pertanian 

 

Terdata di tahun 2018 ada 9 penyuluh pertanian yang memiliki kenaikan 

pangkat namun dari kesembilan penyuluh tersebut yang memiliki kenaikan 

jabatan hanya 6 penyuluh. Keenam penyuluh tersebut 5 penyuluh pertanian 

naik kelas dari penyuluh pertanian pertama menjadi penyuluh pertanian muda 

dan 1 penyuluh pertanian muda menjadi penyuluh pertanian madya. Sisanya 

2 penyuluh pertanian naik pangkat dari III-c menjadi III-d namun tetap 

penyuluh pertanian muda, dan 1 penyuluh pertanian naik pangkat dari IV-a 

menjadi IV-b namun tetap penyuluh pertanian madya. 
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Gambar 3.33 Pelatihan Pengelolaan Pasca Panen Bagi Penyuluh Pertanian 

 

Selain itu Dinas Pertanian juga memfasilitasi kegiatan yang sinergis 

dengan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

Dalam rangka mengantisipasi bencana longsor di daerah hulu pertanian dan 

mengurangi endapan tanah pertanian di daerah hilir melalui Dinas Pertanian 

berupaya melakukan konservasi lahan pertanian di tahun 2018 dengan 

membangun dam penahan di tiga desa, yaitu desa Tulungrejo, Tlekung, dan 

Oro-oro Ombo, juga membangun gully plug di dua desa, yaitu desa 

Sumberbrantas dan Tulungrejo. 

 

4. Produksi Peternakan 

Fokus pengembangan peternakan kota Batu mempunyai titik poin 

penilaian yaitu berupa 3 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilaannya. 

Ketiga indikator kinerja peternakan tersebut yaitu produksi daging, susu, dan 

telur. Berikut gambar grafik pengukuran indikator kinerja tersebut. 
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Grafik 3.17 Perkembangan Peternakan Kota Batu 

 

a. Daging 

Pencapaian produksi daging pada tahun 2018 sebesar 103,74%  yaitu 

dari target sebesar 2.122.643,9 kg dimana capaiannya dikategorikan sangat 

berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 juga mengalami peningkatan 

yaitu sebesar 2.202.092 kg di tahun 2018 dari jumlah produksi daging di tahun 

2017 sebesar 2.109.984 kg. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir 

RENSTRA 2017-2022 juga melebihi dari targetnya yaitu dari 2.174.047,69 kg. 

Dari kondisi ini dapat disimpulkan perlu dilakukan review target RENSTRA 

2017-2022 pula di bidang peternakan kategori produksi daging untuk direvisi. 

Karena pengembangan peternakan kota batu kategori produksi daging 

targetnya selama 5 tahun sudah terpenuhi di tahun 2018. 

Peningkatan produksi daging kota Batu ini terjadi dikarenakan jumlah 

pemotongan hewan di tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu dari 5.900 

pemotongan di tahun 2017 menjadi 7.600 pemotongan di tahun 2018 padahal 

jumlah populasi ternaknya bervariasi tidak semuanya mengalami peningkatan 

di tahun 2018 namun ada yang mengalami penurunan juga dari tahun 2017.  

Tercatat dalam data pemotongan ternak kota Batu sesuai jenisnya adalah 

sapi potong sebanyak 1.488 pemotongan di tahun 2018 sedang di tahun 2017 
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1.367 pemotongan, sapi perah (afkir) sebanyak 248 pemotongan di tahun 

2018 sedang di tahun 2017 sebanyak 115 pemotongan, domba sebanyak 

3.256 pemotongan di tahun 2018 sedang di tahun 2017 sebanyak 3.631 

pemotongan, kambing sebanyak 8.255 pemotongan di tahun 2018 sedang di 

tahun 2017 sebanyak 5.788 pemotongan, kelinci sebanyak 15.450 

pemotongan di tahun 2018 sedang di tahun 2017 sebanyak 24.850 

pemotongan, ayam buras sebanyak 58.800 pemotongan di tahun 2018 

sedang di tahun 2017 sebanyak 59.300 pemotongan, ayam ras pedaging 

sebanyak 986.000 pemotongan di tahun 2018 sedang di tahun 2017 

sebanyak 1.035.000 pemotongan, ayam ras petelur (afkir) sebanyak 74.500 

pemotongan di tahun 2018 sedang di tahun 2017 sebanyak 0 pemotongan, 

burung dara sebanyak 60 pemotongan di tahun 2018 sedang di tahun 2017 0 

pemotongan, itik sebanyak 27.100 pemotongan di tahun 2018 sedang di 

tahun 2017 sebanyak 27.000, dan entok sebanyak 7.600 pemotongan di 

tahun 2018 sedang di tahun 2017 sebanyak 5.900 pemotongan.  

Populasi sapi potong kota Batu tahun 2018 menurun yaitu 2.590 ekor dari 

2.685 ekor di tahun 2017. Sapi perah meningkat yaitu 12.684 ekor dari 11.950 

ekor di tahun 2017. Domba menurun yaitu 7.950 ekor dari 8.715 ekor di tahun 

2017. Kambing juga menurun yaitu 5.965 ekor dari 6.385 ekor di tahun 2017. 

Kelinci menurun yaitu 23.825 ekor dari 24.620 ekor di tahun 2017. Ayam 

buras menurun yaitu 38.775 ekor dari 44.540 ekor di tahun 2017. Ayam ras 

pedaging menurun yaitu 538.000 ekor dari 561.000 ekor di tahun 2017. Ayam 

ras petelur juga menurun yaitu 140.500 ekor dari 143.700 ekor di tahun 2017. 

Burung dara meningkat yaitu 680 ekor dari 530 ekor di tahun 2017. Itik 
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menurun drastis yaitu 9.550 ekor dari 21.550 ekor di tahun 2017. Entok pun 

menurun yaitu 2.825 ekor dari 2.925 ekor di tahun 2017. 

Fenomena inflasi di tahun 2018 akibat nilai tukar dollar yang naik 

terhadap rupiah ternyata tidak berimbas secara signifikan pada daya beli 

konsumen, akibatnya jumlah pemotongan di tahun 2018 juga tetap meningkat 

bahkan ada penambahan jenis ternak yang dipotong dimana sebelumnya di 

tahun 2017 tidak ada, yaitu ayam ras petelur dan burung dara. Namun 

fenomena penurunan beberapa populasi ternak di kota Batu tahun 2018 

timbul sebagai dampak adanya permasalahan internal kelompok atau 

perusahaan ternak yang mengakibatkan di jualnya atau di pindah 

tangankannya ternak tersebut ke daerah lain sehingga populasi beberapa 

ternak kota Batu juga menurun.  

Selain itu fenomena penurunan populasi beberapa ternak diatas juga 

akibat efek anomali iklim dimana di tahun 2018 tercatat curah hujannya tinggi 

hampir sepanjang tahun. Hal ini menyebabkan kelembapan udara kota Batu 

juga tinggi hampir sepanjang tahun dimana organisme pengganggu ternak 

juga meningkat kemunculannya yang berdampak pada kesehatan ternak yang 

menurun bahkan bisa menyebabkan kematian. 

Dampak program Kementerian Pertanian untuk mewujudkan Indonesia 

menjadi lumbung pangan di dunia tahun 2045 dimana di tahun 2026 

ditargetkan swasembada daging sapi disinergikan juga pada program 

pengembangan pertanian kota Batu, dalam hal ini pengembangan peternakan 

kategori produksi daging. Kontinuitas implementasinya dijaga untuk terus  

diterapkan oleh Dinas Pertanian sejak tahun 2017 yaitu melalui pemerataan 

bantuan bagi seluruh peternak kota Batu dengan pengontrolan verifikasi KTP 
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personal anggota kelompok tani penerima bantuan, peningkatan luas usaha 

ternak, pengawalan program Upaya Khusus (UPSUS) dan evaluasi harian 

dengan melibatkan pihak TNI, dan penataan SDM pertanian. 

Untuk persiapan peningkatan produksi daging di tahun selanjutnya telah 

difasilitasi oleh Dinas Pertanian melalui sumber dana APBD II di tahun 2018 

berupa bibit domba ekor gemuk pejantan sebanyak 8 ekor dan betina 

sebanyak 34 ekor beserta pakannya, bibit kambing peranakan etawa (PE) 

Jantan sebanyak 4 ekor dan betina sebanyak 16 ekor beserta pakannya, bibit 

kelinci jantan sebanyak 8 ekor dan betina sebanyak 100 ekor beserta 

pakannya, dan 1 paket obat-obatan hewan melalui kegiatan Pendistribusian 

Bibit Ternak Kepada Masyarakat. 

   

Gambar 3.34 Bantuan Bibit Domba 

 

Dalam rangka mendukung kesehatan hewan dan masyarakat veteriner 

untuk upaya peningkatan kesehatan populasi ternak kota Batu melalui sumber 

dana APBD II difasilitasi pula 1 paket perlengkapan alat kesehatan hewan 

untuk Yankeswan, 1 paket obat-obatan hewan sebagai stok opname di Dinas 

Pertanian jika ada serangan organisme pengganggu ternak sewaktu-waktu, 

12 bulan pemeriksaan sampling pemeriksaan (daging sapi, daging ayam, 
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susu, dan telur), pelayanan kesehatan hewan termasuk pemeriksaan hewan 

qurban, 1 paket alat kedokteran hewan, peralatan penanganan hewan qurban, 

berupa 130 buah pisau dapur, peralatan penanganan kesejahteraan hewan 

qurban berupa 50 set pisau, 12 paket pakaian kerja lapangan (pakaian kerja, 

sepatu boot, dan jas hujan), bimtek pembinaan dan penerapan kesejahteraan 

hewan qurban untuk 50 orang peternak kota Batu, dan bimtek kesehatan 

hewan untuk 40 orang PELSA dan 20 orang peternak kota Batu pada tanggal 

18 April 2018 di Puskeswan melalui kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan 

Pencegahan Penyakit Menular Ternak. 

Fasilitasi sarana (alsintan) dan prasarananya (infrastruktur peternakan) di 

tahun 2018 berupa 32 buah karpet sapi, 36 buah kandang batteray kelinci dan 

4 unit kandang kelinci hias untuk kelinci hias, 1 kandang terpadu domba di 

kelurahan Dadaprejo, 1 kandang terpadu kambing di desa Pandanrejo, 1 

bangunan biogas di desa Tulungrejo, dan 1 bangunan close house system di 

area block office Balaikota Among Tani yang pengelolaannya dibawah Dinas 

Pertanian dalam rangka sebagai media penyebaran informasi penerapan 

teknologi di bidang peternakan melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Pembibitan Ternak.  

Guna lebih merangsang pembudidayaan ternak di kota Batu serta 

peningkatan kualitas SDM peternakan maka di tahun 2018 melalui kegiatan 

Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah dan kegiatan 

Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan 

masyarakat diselenggarakan beberapa kegiatan yang melibatkan seluruh 

peternak kota Batu dalam bertukar informasi seperti bimtek pengolahan hasil 

peternakan dimana dihasilkan lima produk peternakan yang siap jual di BPP 
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Sisir disertai studi bandingnya ke KUD Argopuro Kota Probolinggo pada 

tanggal 10-11 April 2018 untuk 40 orang peternak kota Batu, pelatihan 

budidaya ternak, pelatihan budidaya ternak pada tanggal 7 Agustus 2018 di 

RPH untuk 40 orang peternak kota Batu, event penyelenggaraan produk hasil 

peternakan di Balaikota Among Tani serta mendukung kegiatan kontes 

kambing tingkat nasional yang diselenggarakan di Jatim Park kota Batu.  

  

Gambar 3.35 Pembukaan Pameran Peternakan 2018 oleh Kepala Dinas 

Pertanian dan Wawali Kota Batu 

 

   

Gambar 3.36 Kontes Kambing Tingkat Nasional 

 

Capaian kinerja produksi daging kota Batu di tahun 2018 juga tak lepas 

dari sinergitas Top-Down program kerja sumber dana APBN-TP dari 

Kementerian Pertanian Bidang Peternakan dengan Satker Dinas Peternakan 

Prov. Jatim untuk Pemerintah Kota Batu, dalam hal ini diwakili oleh Dinas 
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Pertanian. Melalui kegiatan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting 

difasilitasi bantuan sarana inseminasi buatan (IB) untuk 2.710 ekor, 

pemeriksaan kebuntingan (PKB) untuk 4.678 ekor, dan pemeriksaan kelahiran 

untuk 2.794 ekor. 

 

b. Produksi Susu 

Produksi susu kota Batu pada tahun 2018 tercapai 102,11% yaitu 

sebanyak 23.436.742,78 liter dari targetnya yaitu sebesar 22.952.069,28 liter, 

dimana capaian ini dikategorikan sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan 

dengan tahun 2017 produksi susu kota Batu juga mengalami peningkatan 

yaitu dari 22.769.910 liter susu. Namun jika dibandingkan dengan target akhir 

RENSTRA 2017-2022 belum tercapai yaitu sebesar 23.695.396,19 liter. Akan 

tetapi capaian di tahun 2018 ini dapat dikatakan hampir mendekati target akhir 

RENSTRA 2017-2022. Sehingga diperbolehkan untuk direview pula target 

pengembangan produksi susu kota Batu ini untuk direvisi. 

Berbagai macam stimulasi program Dinas Pertanian terkait 

perkembangan produksi susu kota Batu yang diberikan mulai tahun-tahun 

sebelumnya berhasil dilakukan dengan indikasi peningkatan produksi susu ini. 

Bentuk stimulasi tersebut seperti bantuan bibit sapi perah yang diberikan pada 

tahun-tahun sebelumnya sudah memasuki masa bunting dan melahirkan 

sehingga produksi susu juga meningkat. Begitu juga dengan sinergitas 

program Gemar Minum Susu dengan Dinas Pendidikan mulai tahun-tahun 

sebelumnya untuk para pelajar kota Batu memberi dampak tersebut pula. 

Selain itu juga didukung dengan bantuan pakan ternak untuk sapi perah 

diberikan setiap tahun.  
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Sebagaimana yang sudah diketahui areal pakan hijauan ternak di kota 

Batu menyempit dimana jumlah ketersediaan pakan ternak hanya mencukupi 

kurang lebih 20% dari populasi ternak. Akibatnya untuk kebutuhan pakan 

ternak sapi perah seringkali diganti dengan tebon kering. Ini berdampak pada 

hasil laktasi susu tiap sapi perah juga berkurang. Untuk mengantisipasi hal 

tersebut Dinas Pertanian memberikan bantuan pakan ternaknya di setiap 

tahun. Selain itu populasi sapi perah betina dewasa/produktif di tahun 2018 

lebih besar jika dibandingkan di tahun 2017 yaitu di tahun 2018 sejumlah 

7.357 ekor sedangkan di tahun 2017 sejumlah 6931 ekor.  

Dari populasi sapi perah di tahun 2018 sebesar 12.684 ekor populasi 

betina mudanya juga lebih besar yaitu 3.044 ekor dibandingkan di tahun 2017 

dimana populasinya 11.950 ekor yang terdapat betina mudanya sejumlah 

2.138 ekor. Ini berarti persiapan peningkatan produksi susu di tahun depan 

kemungkinan besar bisa dicapai kembali. 

Selain itu melalui sumber dana APBD II di tahun 2018 Dinas Pertanian 

telah memfasilitasi bibit sapi perah betina PFH sebanyak 14 ekor beserta 

pakannya. Walaupun bantuan sapi perah tersebut belum masuk masa 

produksi susu hasilnya bisa diperoleh pada tahun-tahun selanjutnya. Fasilitasi 

sarana lainnya yang diberikan di tahun 2018 adalah berupa  32 buah milk can 

dan 1 buah nitrogen cair untuk menunjang kualitas hasil produksi susu. 

   

Gambar 3.37 Penyerahan Bantuan Bibit Sapi Perah 
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Capaian kinerja produksi susu kota Batu di tahun 2018 juga tak lepas dari 

sinergitas Top-Down program kerja sumber dana APBN-TP dari Kementerian 

Pertanian Bidang Peternakan dengan Satker Dinas Peternakan Prov. Jatim 

untuk Pemerintah Kota Batu, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pertanian. 

Melalui kegiatan Penanggulangan Gangguan Reproduksi difasilitasi bantuan 

penanggulangan gangrep pada 400 ekor sapi. Selanjutnyan untuk antisipasi 

pencegahan penyakit brucellosis pada sapi melalui kegiatan Vaksinasi 

Brucellosis difasilitasi vaksinasi pada 1.000 ekor sapi. 

 

c. Produksi Telur 

Produksi telur pada tahun 2018 tercapai 102,05% yaitu terdata sebanyak 

25.297.544 butir telah dihasilkan dari target 24.789.449 butir. Capaian ini 

dikategorikan sangat berhasil bahkan jika dibandingkan dengan produksi telur 

kota Batu di tahun 2017 juga mengalami peningkatan yaitu dari 24.786.970 

butir. Pada indikator pengembangan peternakan kategori produksi telur ini 

juga mengalami pelonjakan hasil melebihi target 5 tahunan RENSTRA 2017-

2022 dimana ditargetkan hanya sampai 24.799.366 butir. Ini berarti kategori 

tersebut juga perlu direview target pengembangannya untuk direvisi. Hal ini 

dikarenakan target kondisi akhir 5 tahunan RENSTRA 2017-2022 sudah 

berhasil dicapai di tahun 2018. 

Peningkatan produksi telur ini terjadi dikarenakan ayam ras petelur, itik, 

dan entok kota Batu di tahun 2018 memasuki masa puncak produksi telur. 

Terdata penyumbang produksi telur yang mengalami kenaikan di tahun 2018 

adalah ayam ras petelur dari 1.457.118 kg di tahun 2017 menjadi 1.461.428 
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kg di tahun 2018, produksi telur itik di tahun 2017 sebanyak 74.272 kg 

menjadi 80.456 kg di tahun 2018, dan produksi telur entok di tahun 2017 

sebanyak 1.755 kg menjadi 4.258 kg di tahun 2018.  

Selain itu dikarenakan adanya populasi burung puyuh di tahun 2018 

sebesar 6.500 ekor yang menyumbang peningkatan jumlah telur kota Batu 

padahal di tahun 2017 belum ada populasinya. Terdata produksi telur burung 

puyuh di tahun 2018 sebanyak 3.900 kg. Selanjutnya  juga dikarenakan 

adanya peternak telur baru yang menambah kontribusi produksi telur kota 

Batu di tahun 2018 dimana terdata berada di Kecamatan Junrejo. Kebiasaan 

harga telur yang melonjak naik tiap tahunnya yaitu bisa sampai Rp. 30.000/kg 

di bulan puasa umat agama Islam (Ramadhan) menjadi daya tarik 

meningkatnya jumlah peternak tersebut untuk meningkatkan produksi telur 

terutama sebelum bulan puasa tersebut. 

 

5. Produksi Perikanan 

Produksi perikanan pada tahun 2018 melampaui target yang telah 

ditetapkan yaitu tercapai 103,64% dengan jumlah produksi sebesar 65,95 ton 

dari targetnya 63,63 ton. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2017 juga 

mengalami peningkatan yaitu dari 63,125 ton. Hal ini dikarenakan jumlah 

pembudiday ikan di kota Batu bertambah di tahun 2018. Terdata 

pembudidaya pembenihan ikan sebanyak 2 orang, pembudidaya pembesaran 

ikan sebanyak 190 orang, pembudidaya karamba sebanyak 17 orang, dan 

pembudidaya ikan hias sebanyak 28 orang. Pada tahun 2017 pembudidaya 

pembenihan ikan sebanyak 2 orang, pembudidaya pembesaran sebanyak 184 
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orang, pembudidaya karamba sebanyak 15 orang, dan pembudidaya ikan 

hias sebanyak 25 orang. 

 

Gambar 3.38 Acara Tebar Benih Ikan Dalam Rangka Konservasi Ikan di 

Kelurahan Sisir Bersama Ibu Wawalikota dan Dinas Pertanian Batu 

 

Bertambahnya pembudidaya ikan juga memberi efek bertambahnya 

luasan lahan perikanan kota Batu. Terdata luas lahan perikanan kota Batu di 

tahun 2018 adalah 23.921 m2 yang terdiri dari luas kolam (pemijahan, larva, 

budidaya, dan ikan hias) sebesar 23.846 m2 dan karambanya sebesar 75 m2. 

Sedangkan di tahun 2017 luas lahan perikanan kota Batu adalah 23.142 m2 

yang terdiri dari luas kolam (pemijahan, larva, budidaya, dan ikan hias) 

sebesar 23.082 m2 dan karambanya sebesar 60 m2. 

 

Grafik 3.18 Perkembangan Perikanan Kota Batu 
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Capian kinerja produksi perikanan ini juga merupakan bentuk komitmen 

Dinas Pertanian melalui sumber dana APBD II bantuan bibit induk beserta 

pakannya yang bermutu tinggi dialokasikan tiap tahun ternyata memberi 

kontribusi positif bagi peningkatan produksi perikanan di tiap tahunnya dimana 

di tahun 2018 juga dialokasikan bantuan bibit induk berkualitas pula berupa 

induk lele sebanyak 150 ekor dan ikan koi sebanyak 45 ekor, sedangkan 

pakan ikan yang diperbantukan untuk ikan jenis konsumsi yaitu ikan lele dan 

ikan nila melalui kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan. 

Dilengkapi juga pengadaan sarana prasarana perikanan untuk meningkatkan 

produksi perikanan kota Batu yaitu dengan pembangunan kolam pembenihan 

air tawar seluas 141 m2, rehab kolam induk/calon induk BBI seluas 30 m2, 

rehab bangsal pembenihan ikan seluas 40 m2, dan memenuhi kebutuhan 

peralatan dan perlengkapan  sarana prasarana BBI dan PBI baik untuk 

budidaya maupun untuk kegiatan panen ikan. 

   

Gambar 3.39 Bantuan Benih Induk Ikan Koi dan Lele 

 

Guna lebih mendongkrak produksi perikanan kota Batu melalui 

peningkatan kualitas SDM perikanan juga dialokasikan beberapa kegiatan 

sosialisasi/pelatihan di tahun 2018 seperti bimtek budidaya lele metode bioflok 
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untuk 45 pembudidaya ikan pada tanggal 20-21 Maret 2018 di PBI kota Batu 

dan kunjungan lapang ke demplot Bioflok Kota Malang, Kantor Dinas Kelautan 

Perikanan Kab. Tulungagung serta ke Mina Politan Hias dan Mina Politan Lele 

Kab. Tulungagung melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan 

Perikanan. Melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan juga difasilitasi lomba masak ikan pada tanggal 

24 Juli 2018 di Diandra Convention Centre Surabaya, lomba inovasi kuliner 

ikan pada tanggal 04-06 Mei 2018 di Jatim Fish and Marine Exhibition Parkir 

Timur Plaza Surabaya dan sosialisasi Gemarikan untuk 170 masyarakat kota 

batu pada tanggal 14 Nopember 2018 di Balaikota Among Tani Kota Batu. 

Harapannya angka konsumsi ikan kota Batu meningkat yang berdampak pada 

produktivitas dan produksi perikanannya yang juga meningkat. Seperti 

diketahui angka konsumsi ikan kota Batu masih rendah dibandingkan kota lain 

bahkan di tingkat propinsi. Terdata angka konsumsi ikan kota Batu di tahun 

2018 sebesar 17,32 kg/kapita/th sedangkan di tahun 2017 sebesar 17,78 

kg/kapita/th. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat Kota Batu 

akan pentingnya makan ikan dimana konsumsinya masih minim. 

Penyebabnya adalah kondisi geografis kota Batu yang berupa pegunungan 

sehinga potensi perikanan juga minim hanya jenis ikan kolam dan karamba 

saja. Akibatnya peredaran ikan di kota Batu memiliki harga yang lebih tinggi di 

daerah lain bahkan jika dibandingkan dengan daging ayam atau telur. 

Preferensi masyarakat masih mengikuti kebutuhan konsumsi protein dengan 

harga yang lebih terjangkau sampai saat ini. 
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Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, dan 

Hortikultura Organik 

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja Dinas Pertanian 

dalam upaya meningkatkan kualitas produk pertanian kota Batu yang mempunyai 

daya saing terhadap produk pertanian daerah lain melalui produk organik dan 

meningkatkan produktivitasnya sehingga mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang mulai bergeser preferensinya terhadap produk-produk yang 

aman konsumsi dimana terkait perubahan gaya hidup menjadi gaya hidup sehat 

belakangan ini.  

Hal ini diwujudkan melalui berbagai macam kegiatan seperti penyediaan 

sarana produksi (pupuk, benih, dan pestisida), sarana (alsintan) dan prasarana 

(infrastruktur pertanian dan rumah/gedung pertanian), serta pendampingan dan 

penguatan SDM (peningkatan kemampuan petani dan kelembagaannya dan 

peningkatan penerapan teknologi budidaya). Indikator yang digunakan untuk 

mengukur tercapainya sasaran ini ada tiga indikator yaitu jumlah produksi 

tanaman pangan organik (padi dan jagung), jumlah produksi tanaman 

perkebunan organik (kopi), jumlah produksi tanaman hortikultura organik yang 

dibagi tiga arah pengembangannya yaitu komoditas sayuran organik (selada, 

bawang daun, bawang putih, bayam, kembang kol, jamur, kale, kangkung, beet, 

sawi, tomat, dan wortel), komoditas buah-buahan organik (jambu biji dan jeruk), 

dan komoditas biofarmaka (jahe).  

Pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan Dinas 

Pertanian alokasi anggaran tahun 2018 antara lain Kegiatan Peningkatan 

Sumber Daya Manusia Pertanian, Kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman 
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Pangan/Hortikultura Organik, dan Kegiatan Pengembangan Demplot Tanaman 

Organik.  

Sasaran ini bermaksud menggambarkan upaya Dinas Pertanian untuk 

meningkatkan kualitas produk pertanian yang beredar di masyarakat yang ramah 

lingkungan. Perbaikan kualitas produk pertanian yang ramah lingkungan ini 

ditandai dengan tiga indikator yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian yaitu luas 

revitalisasi pertanian apel, jumlah produk pertanian yang bersertifikat, dan 

cakupan upaya pemasaran hasil produk pertanian.  

 

1. Tanaman Pangan Organik 

Fokus pengembangan Dinas Pertanian terhadap pertanian tanaman 

pangan organik kota Batu selama tahun 2017-2022 adalah pada jenis padi 

dan jagung.  

 

a. Padi Organik 

Produksi padi organik kota Batu di tahun 2018 melebihi dari target yang 

ditentukan yaitu sebesar 10,895 ton dengan targetnya 6,02 ton sehingga 

capaiannya sebesar 180,98% dengan kategori sangat berhasil. Jika 

dibandingkan dengan tahun 2017 juga mengalami peningkatan produksi yaitu 

dari 5,92 ton. Bahkan jika dibandingkan dengan kondisi akhir RENSTRA 

2017-2022 juga melebihi dari target yang ditentukan yaitu dari 6,11 ton. Ini  

berarti pengembangan pertanian tanaman pangan organik kota Batu kategori 

padi organik perlu dilakukan review targetnya di RENSTRA 2017-2022 untuk 

direvisi. Hal ini dikarenakan capaian pengembangan padi organik kota Batu 5 

tahunan sudah tercapai di tahun 2018. 
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Grafik 3.19 Perkembangan Padi Organik Kota Batu  

 

Peningkatan produksi padi organik ini dikarenakan produktivitasnya yang 

meningkat di tahun 2018 yaitu 5,45 ton/ha dengan adanya peningkatan luas 

panennya juga yaitu sebesar 2 ha. Padahal di tahun 2017 produktivitas padi 

organik hanya sebesar 4 ton/ha dengan luasan panennya sebesar 1,48 ha. 

Permintaan akan beras organik yang semakin meningkat di kota Batu 

mendorong keberhasilan pengembangan komoditas ini di tahun 2018 bahkan 

untuk kebutuhan konsumsi internal kota Batu belum mencukupi sehingga 

didatangkan beras organik dari Kabupaten Malang. Selain itu gencarnya 

penyebaran informasi perwujudan pertanian organik di kota Batu mendorong 

antusias petani padi konvensional untuk beralih sistem budidayanya ke 

pertanian organik. Terdata sebelumnya penghasil padi organik hanya di desa 

Pendem dan Giripurno, namun di tahun 2018 selain kedua desa tersebut 

terdata penghasil padi organiknya juga dari desa Dadaprejo, Mojorejo, 

Junrejo, dan Beji. 
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Gambar 3.40 Panen Padi Organik Oleh Walikota Batu 

 

Bentuk komitmen Dinas Pertanian terhadap perkembangan padi organik 

difasilitasi bantuan bibit beserta saprodinya dengan sumber dana APBD II. 

Melalui kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura 

Organik difasilitasi benih padi ciherang dan saprodinya (POP, POC, PGPR, 

dan pesnab) sebanyak 250 kg untuk desa Pendem, 25 kg untuk kelurahan 

Dadaprejo, 25 kg untuk desa Mojorejo, 25 kg untuk desa Beji, 25 kg untuk 

kelurahan Temas, dan 50 kg untuk desa Giripurno. Total bantuannya adalah 

400 kg sehingga dengan asumsi kebutuhan benih rata2 per tanaman padi 

luasan 1 ha adalah 25 kg maka dukungan bantuan benih padi tersebut di 

tahun 2018 mampu menunjang produksi padi organik seluas 16 ha. 
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Selain itu melalui kegiatan yang sama dibangun prasarana (infrastruktur) 

pertanian di salah satu kawasan pertanian organik yaitu di kelurahan Temas 

dibangun bangunan rumah kompos untuk menunjang kegiatan pertanian 

organik di daerah tersebut. 

 

b. Jagung Organik 

Produksi jagung organik kota Batu di tahun 2018 tidak mampu mencapai 

target yang ditentukan yaitu sebesar 1,63 ton dengan targetnya 3,09 ton 

sehingga capaiannya hanya sebesar 52,84% dengan kategori tidak berhasil. 

Jika dibandingkan dengan tahun 2017 juga mengalami penurunan produksi 

yaitu dari 2,99 ton. Bahkan jika dibandingkan dengan kondisi akhir RENSTRA 

2017-2022 juga belum mencapai target yang ditentukan yaitu dari 3,09 ton.  

Penyebab penurunan produksi komoditas ini dikarenakan menurunnya 

luasan panennya. Terdata luas panen jagung organik di tahun 2018 hanya 

sebesar 0,15 Ha sedangkan luas panen di tahun 2017 sebesar 0,58 Ha. 

 

Grafik 3.20 Perkembangan Jagung Organik Kota Batu 

 

Namun begitu terdata produktivitasnya meningkat di tahun 2018 yaitu 

sebesar 10,98 ton/ha sedangkan di tahun 2017 sebesar 5,20 ton/ha. 
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Preferensi masyarakat terhadap produk jagung manis lebih condong kepada 

produk konvensinal dibandingkan yang organik dikarenakan harganya yang 

lebih terjangkau. Akibatnya komoditas organik ini tidak terlalu populer untuk 

dikembangkan secara organik di kota Batu. Terdata harga jagung organik 

selama tahun 2018 berkisar Rp. 7.000-Rp. 12.500 kg sedangkan harga 

jagung konvensional berkisar Rp. 3.000-Rp. 5.000. 

Bentuk komitmen Dinas Pertanian terhadap perkembangan jagung 

organik difasilitasi bantuan bibit beserta saprodinya dengan sumber dana 

APBD II. Melalui kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman 

Pangan/Hortikultura Organik difasilitasi benih jagung manis dan saprodinya 

(POP, POC, PGPR, dan pesnab) sebanyak 15 kg untuk desa Pendem, 15 kg 

untuk kelurahan Dadaprejo, 10 kg untuk desa Junrejo, 15 kg untuk desa 

Torongrejo, 15 kg untuk desa Mojorejo, 10 kg untuk desa Beji, 10 kg untuk 

desa Tlekung, 10 kg untuk kelurahan Temas, 15 kg untuk kelurahan Sisir, 50 

kg untuk desa Giripurno, 10 kg untuk desa Pandanrejo, dan 10 kg untuk desa 

Bulukerto. Total bantuannya adalah 185 kg sehingga dengan asumsi 

kebutuhan benih rata2 per tanaman jagung luasan 1 ha adalah 30 kg maka 

dukungan bantuan benih padi tersebut di tahun 2018 mampu menunjang 

produksi jagung organik seluas 6,2 ha. 

 

2. Tanaman Perkebunan Organik 

Fokus pengembangan perkebunan organik kota Batu oleh Dinas 

Pertanian selama tahun 2107-2022 adalah pada komoditas kopi.  
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a. Kopi Organik 

Produksi kopi organik kota Batu di tahun 2018 melebihi dari target yang 

ditentukan yaitu sebesar 1,05 ton dengan targetnya 0,51 ton sehingga 

capaiannya sebesar 206,78% dengan kategori sangat berhasil. Jika 

dibandingkan dengan tahun 2017 juga mengalami peningkatan produksi yaitu 

dari 0,50 ton. Bahkan jika dibandingkan dengan kondisi akhir RENSTRA 

2017-2022 juga melebihi dari target yang ditentukan yaitu dari 0,54 ton. Ini  

berarti pengembangan pertanian tanaman perkebunan organik kota Batu 

kategori kopi organik perlu dilakukan review targetnya di RENSTRA 2017-

2022 untuk direvisi. Hal ini dikarenakan capaian pengembangan perkebunan 

organik kota Batu 5 tahunan sudah tercapai di tahun 2018. 

 

Grafik 3.21 Perkembangan Kopi Organik Kota Batu 

 

Peningkatan produksi kopi organik di tahun 2018 ini disebabkan adanya 

peningkatan luas panen dimana di tahun 2017 luasan panennya sebesar 1 ha 

di tahun 2018 menjadi 9 ha. Namun produktivitasnya menurun yaitu dari 1,5 

ton/ha di tahun 2017 menjadi 0,12 ton/ha di tahun 2018. Terdata penambahan 

tanam kopi banyak terjadi di desa Pesanggrahan dimana masih banyak yang 

belum berproduksi. Namun sebelumnya di desa Pesanggrahan dan 
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Sumberejo juga sudah terdapat tanaman kopi yang sudah mulai belajar 

berproduksi pula di tahun 2018 ini. Kondisi pemeliharaan tanaman kopi 

kebanyakan ditanam di bawah tanaman tegakan seperti pohon pinus di areal 

wana tani milik perhutani. 

 

3. Tanaman Hortikultura Organik 

Fokus Dinas Pertanian untuk mengembangkan tanaman hortikultura 

organik selama tahun 2017-2022 dibagi tiga arah pengembangannya, yaitu 

pada tanaman sayuran organik (selada, bawang daun, bawang putih, bayam, 

kembang kol, jamur, kale, kangkung, beet, sawi, tomat, dan wortel), tanaman 

buah-buahan organik (jambu biji dan jeruk), dan tanaman biofarmaka organik 

(jahe). 

 

a. Tanaman Sayuran Organik 

Total produksi sayuran organik kota Batu di tahun 2018 tidak berhasil 

mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 69,27 ton dengan targetnya 

122,67 ton sehingga capaiannya sebesar 56,47% dengan kategori cukup 

berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 juga mengalami penurunan 

produksi yaitu dari 122,02 ton. Bahkan jika dibandingkan dengan kondisi akhir 

RENSTRA 2017-2022 juga belum mencapai target yang ditentukan yaitu dari 

122,35 ton. Ini  berarti perlu dilakukan strategi baru untuk melakukan 

pengembangan pertanian tanaman sayuran organik. 
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Grafik 3.22 Produksi Sayuran Organik Kota Batu 

 

Rata-rata produksi sayuran organik kota Batu tahun 2018 menurun 

daripada tahun 2017. Hal ini dikarenakan sulitnya menjual produk organik 

dengan harga yang lebih bersaing sehingga hasilnya kebanyakan dikonsumsi 

sendiri atau dijual di pasar konvensional. Akibatnya minat petani untuk 

berbudidaya organik juga menurun. Terdata di desa Beji dan kelurahan Sisir 

lahan organiknya banyak diberokan atau tidak digarap dikarenakan hal 

tersebut. Selanjutnya desa Mojorejo, Torongrejo, Tulungrejo, dan Dadaprejo 

komoditas sayurannya terlaporkan banyak dijual di pasar konvensional. 

 

Gambar 3.41 Panen Sayuran Organik di Screen House Balaikota Among Tani 
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Diketahui pasar organik di Indonesia termasuk dalam kategori market 

kelas menengah ke atas dimana spesifikasi produknya menuntut kualitas 

yang lebih tinggi dan seragam bentuknya sesuai permintaan daripada pasar 

konvensional. Contohnya wortel lokal kota Batu spesifikasi penampilannya 

lurus, besar tapi meruncing, dan panjang sedangkan yang diinginkan di pasar 

organik menginginkan yang lurus, besar tapi pendek dan tumpul. Tuntutan 

tersebut belum bisa terpenuhi di sebagian besar produk organik kota Batu 

sehingga hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus Dinas Pertanian ke 

depan untuk mencari strategi pemenuhan produk organik sesuai permintaan 

pasarnya.  

 

Gambar 3.42 Panen Paprika Organik di Screen House Petani Sumberbrantas 

 

Penurunan sebagian besar produksi sayuran organik ini juga disebabkan 

adanya penurunan produktivitasnya pula padahal luas panennya di sebagian 

besar komoditas sayuran organik ini mengalami peningkatan. 
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Grafik 3.23 Produktivitas dan Luas Panen Sayuran Organik Kota Batu 

 

Hal ini berarti upaya peningkatan ekstensifikasi pertanian sayuran organik 

yang dilakukan ditandai dengan penambahan luas panen belum mencukupi 

peningkatan produksinya sebagai akibat produktivitasnya yang menurun jika 

dibandingkan di tahun 2017. Penyebabnya adalah adanya serangan OPT 

akibat kondisi cuaca ekstrim di tahun 2018. Terlaporkan jenis sayuran sawi, 

kale, bayam, tomat, dan selada yang banyak memiliki serangan OPT terutama 

di desa Beji, Dadaprejo, dan Sumberbrantas. 

 

Gambar 3.43 Panen Sayuran Organik di Demplot Sisir 

 

  Bentuk komitmen Dinas Pertanian terhadap perkembangan sayuran 

organik difasilitasi bantuan bibit beserta saprodinya dengan sumber dana 
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APBD II. Melalui kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman 

Pangan/Hortikultura Organik difasilitasi berbagai macam benih sayuran dan 

saprodinya (POP, POC, PGPR, dan pesnab) 260 sachet benih andewi, 10 

sachet benih arugula, 20 sachet benih basil, 80 sachet benih bayam hijau, 80 

sachet benih bayam merah, 75 sachet benih cabe besar, 110 sachet benih 

cabe rawit, 100 sachet benih kangkung, 50 sachet benih kubis, 85 sachet 

benih beet, 145 sachet benih brokoli, 35 sachet benih buncis, 170 sachet 

benih brungkul, 25 sachet benih butternut, 15 sachet benih coriander, 10 

sachet benih kabocha, 35 sachet benih kacang merah, 65 sachet benih kailan, 

100 sachet benih kale curly, 100 sachet benih kale nero, 2 sachet benih kapri, 

45 sachet benih timun, 60 sachet benih timun kyuri, 255 sachet benih lettuce, 

5 sachet benih lobak putih, 40 sachet benih lolorosa, 5 sachet benih mint, 40 

sachet benih okra hijau, 40 sachet benih okra merah, 5 sachet benih paprika, 

5 sachet benih pare, 10 sachet benih radish, 20 sachet benih red rapide, 45 

sachet benih romaine hijau, 30 sachet benih romaine merah, 25 sachet sawi 

asin, 250 sachet sawi manis, 450 sachet sawi daging, 10 sachet sawi pagoda, 

20 sachet sawi pahit, 70 sachet sawi putih, 10 sachet sawi keriting, 10 sachet 

sawi tatsoi, 45 sachet selada hijau, 15 sachet selada merah, 20 sachet selada 

butterhead, 20 sachet selada siomak, 90 sachet seledri, 20 sachet bayam 

jepang, 125 sachet terong, 145 sachet tomat buah, 20 sachet tomat beef, 30 

sachet tomat cherry kuning, 30 sachet tomat cherry merah, 20 sachet terong 

ungu, 15 sachet zucchini, 20 kaleng horenzo, 100 ons wortel, 4.500 kg 

bawang merah, 7.000 kg bawang prei, 100 kg bawang putih, 1.000 kg kentang 

granola, dan 55 kg labu siam untuk 18 kawasan pertanian organik kota Batu 

(Pendem, Dadaprejo, Junrejo, Torongrejo, Mojorejo, Beji, Tlekung, Temas, 
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Sumberejo, Sisir, Pesanggrahan, Giripurno, Pandanrejo, Bulukerto, 

Gunungsari, Sumbergondo, Tulungrejo, dan Sumberbrantas.  

 

b. Tanaman Buah-buahan Organik 

Total produksi buah-buahan organik kota Batu di tahun 2018 tidak 

berhasil mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 16,96 ton dengan 

targetnya 17,90 ton. Akan tetapi capaiannya sebesar 94,76% sehingga 

memiliki kategori penilaian sangat berhasil. Namun jika dibandingkan dengan 

tahun 2017 juga mengalami penurunan produksi yaitu dari 17,79 ton. Bahkan 

jika dibandingkan dengan kondisi akhir RENSTRA 2017-2022 juga belum 

mencapai target yang ditentukan yaitu dari 18,34 ton.  

 

Grafik 3.24 Produksi Buah-buahan Organik Kota Batu 

 

Terdata produksi buah-buahan organik kota Batu di tahun 2018 yang 

mengalami peningkatan adalah buah jeruk yaitu sebesar 8,67 ton dari 3,91 

ton di tahun 2017. Hal ini dikarenakan jumlah pohon produktif jeruk bertambah 

di tahun 2018 yaitu sebanyak 1.413 pohon dari 217 pohon di tahun 2017 

walaupun produktivitasnya menurun di tahun 2018 yaitu 6,14 kg/phn dari 18 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 

 

Dinas Pertanian Kota Batu  III -98 

kg/phn di tahun 2017. Terlaporkan di desa Mojorejo dan kelurahan Dadaprejo 

pohon jeruknya banyak yang baru mulai belajar berbuah.  

Jambu biji mengalami penurunan produksi yaitu 8,29 ton di tahun 2018 

dari 13,88 ton di tahun 2017. Hal ini dikarenakan produktivitasnya menurun 

yaitu 6,88 kg/phn di tahun 2018 dari 19,08 kg/phn di tahun 2017 walaupun 

terdata ada penambahan jumlah pohon produktifnya yaitu sebesar 1.205 

pohon di tahun 2018 dari 728 pohon di tahun 2017. Ini berarti ekstensifikasi 

pengembangan jambu biji dengan penambahan luasan tanam jeruk belum 

berhasil dilakukan. Penyebab penurunan produktivitasnya adalah adanya 

serangan OPT di tahun 2018 yang agak parah. Terlaporkan di desa Tlekung 

seluas 1.100 m2 dengan 150 pohon di desa Tlekung terserang hama lalat 

buah. Selain itu di desa ini timbul inkonsistensi pertanian organik di kawasan 

bersertifikat organik dimana kembali ke sistem pertanian konvensional. 

   

Grafik 3.25 Produktivitas dan Jumlah Pohon Produktif Buah Organik  

Kota Batu 

 

Bentuk komitmen Dinas Pertanian terhadap perkembangan buah-

buahan organik difasilitasi bantuan bibit beserta saprodinya dengan sumber 

dana APBD II. Melalui kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman 

Pangan/Hortikultura Organik difasilitasi berbagai macam benih buah-buahan 
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dan saprodinya (POP, POC, PGPR, dan pesnab)  berup 300 polybag 

strawberry, 100 batang jeruk keprok rejang lebong, 100 batang jambu kristal, 

dan 100 pohon kesemek. 

 

c. Tanaman Biofarmaka Organik 

Total produksi biofarmaka organik kota Batu di tahun 2018 melebihi dari 

target yang ditentukan yaitu sebesar 2,17 ton dengan targetnya 1,002 ton 

sehingga capaiannya sebesar 216,57% dengan kategori penilaian sangat 

berhasil. Jika  dibandingkan dengan tahun 2017 juga mengalami peningkatan 

produksi yaitu dari 1 ton. Bahkan jika dibandingkan dengan kondisi akhir 

RENSTRA 2017-2022 juga melebihi dari target yang ditentukan yaitu dari 1,01 

ton. Ini  berarti pengembangan pertanian tanaman biofarmaka organik kota 

Batu kategori jahe organik perlu dilakukan review targetnya di RENSTRA 

2017-2022 untuk direvisi. Hal ini dikarenakan capaian pengembangan 

biofarmaka organik kota Batu 5 tahunan sudah tercapai di tahun 2018. 

Peningkatan produksi jahe organik ini dikarenakan adanya peningkatan 

produktivitasnya dengan adanya ekstensifikasi penambahan luasan 

panennya. Terdata di tahun 2018 jahe organik kota Batu memiliki produktivitas 

1,09 kg.m2 di luasan panen 0,2 ha sedangkan di tahun 2017 produktivitasnya 

1 kg/m2 di luasan panen 0,1 ha. 
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Grafik 3.26 Perkembangan Jahe Organik Kota Batu 

 

Dinas Pertanian berupaya untuk mewujudkan sistem pertanian organik 

ini tidak hanya pada pertanian dalam arti sempit saja namun juga mencakup 

peternakan, perikanan, dan kehutanan. Budidaya yang dilakukan tidak hanya 

sebatas on farm saja namun juga off farm. Tujuannya demi kemandirian 

petani dalam proses budidaya mulai dari hulu hingga hilir dengan 

mengoptimalkan semua sumber energi yang dihasilkan  (sistem pertanian 

terpadu) sehingga didadapatkan keuntungan semaksimal mungkin di pihak 

petani. Ekosistem yang terbaiki pun akhirnya menguntungkan bagi tingkat 

kesehatan manusia di dalamnya sehingga tingkat hidup semakin tinggi.  

Dampak positif  lainnya dengan mengaktifkan sistem pertanian organik 

yang mendukung sistem pertanian terpadu tersebut adalah agar dapat 

memutus rantai pemasaran yang sudah mengakar selama ini karena petani 

dianjurkan untuk terlibat langsung dari awal persiapan produksi komoditas 

hingga proses pemasarannya. Harapannya ada perubahan pola pikir kreatif 

dan terbuka di pihak petani setelah beralih ke sistem pertanian organik yaitu 

bahwa petani tidak hanya berusaha (bercocok tanam) saja tapi juga sebagai 

pengusaha. Ini akan menguntungkan petani dalam menghadapi Masyarakat 
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Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah diberlakukan sejak tahun 2015 

dikarenakan petani organik kota Batu diharapkan siap bersaing baik pelaku 

maupun produknya dengan daerah lain bahkan produk impor dari negara lain. 

Tidak hanya kalangan pekerja profesional saja yang berdampak akibat 

pemberlakuan MEA ini akan tetapi petani pun harus siap  untuk lebih 

kompetitif dengan semakin mudah masuknya barang-barang impor dari 

negara-negara ASEAN terutama komoditas pertanian. 

Dari kawasan pertanian organik yang terbentuk hingga tahun 2018 

melalui sumber dana APBD II Dinas Pertanian memfasilitasi 69 jenis tanaman 

untuk dikelola pertanamannya secara organik. Namun terdata dari ke-69 jenis 

tanaman tersebut yang berhasil lolos mendapatkan sertifikasi pertanian 

organik di tahun 2018 hanya 42 jenis yaitu sawi manis, sawi pahit, sawi 

bungkuk, sawi pakchoy, bawang putih lumbu hijau, jamur tiram putih, cabe 

besar, cabe rawit, andewi, brongkol, brokoli, tomat, kobis, jeruk keprok batu 

55, padi, lettuce, seledri, jambu kristal, bawang prey, bawang merah, sawi 

putih, kentang, wortel, zucchinil, kale curly, kale nero, beet, romaine hijau, 

romaine merah, bayam merah, selada merah, bayam jepang, basil italian 

large, oregano italian, petersely, timun kyuri, okra merah, okra hijau, kailan, 

arugula, terong ungu, jagung manis, dan siomak. 

Bantuan sarana produksi, sarana prasarana pertanian, 

bimtek/sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan secara intensif tentang 

pertanian organik yang gencar dilaksanakan Dinas Pertanian dari tahun-tahun 

sebelumnya hingga tahun 2018 membawa dampak positif bagi keikutsertaan 

petani-petani baru di kota Batu. Hal ini tampak dengan timbulnya “areal 

dampak” pertanian organik dimana lokasinya berada di luar kawasan organik 
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yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada “areal dampak” ini  juga timbul 

jenis sayuran baru di luar infiltrasi Dinas namun telah mendapatkan sertifikat 

organik di tahun 2018. Terdata 70 jenis tanaman di kota Batu yang lolos 

sertifikasi pertanian organik baik hasil infiltrasi Dinas Pertanian maupun 

pertanaman secara mandiri hingga tahun 2018. Jenis-jenis tanaman tersebut 

adalah sawi manis, sawi pahit, sawi bungkuk, sawi pakchoy, bawang putih 

lumbu hijau, jamur tiram putih, cabe besar, cabe rawit, andewi, brongkol, 

brokoli, tomat, kobis, jeruk keprok batu 55, padi, lettuce, seledri, jambu kristal, 

bawang prey, bawang merah, sawi putih, kentang, wortel, zucchinil, kale curly, 

kale nero, beet, romaine hijau, romaine merah, bayam merah, selada merah, 

bayam jepang, basil italian large, oregano italian, petersely, timun kyuri, okra 

merah, okra hijau, kailan, arugula, terong ungu, jagung manis, siomak, jeruk 

nipis, lemon, buncis, bawang daun, kacang tanah, kangkung, bayam hijau, 

selada, strawberry, jambu merah, jahe, kopi arabica, kopi robusta, 

radish/lobak putih, horinso, jalapinyo, labu-labuan, tamarillo, kesemek, 

paprika, dill, head lettuce, kubis merah, padi IR 64, padi mentik wangi, lidah 

buaya, lolorosa, dan labu siam. 

 

Gambar 3.44 Inspeksi Sayuran Kale Organik oleh Petugas Penyuluh 

Pertanian 
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Bantuan bibit dan saprodi tahun 2018 yang didistribusikan di kawasan 

pertanian organik tersebut tujuannya mengakomodir pengembangan kawasan 

pertanian organik di kota Batu. Di tahun 2018 terdapat penambahan 4 

kawasan pertanian organik baru yaitu di desa Pesanggrahan seluas 10 ha, 

Bulukerto seluas 0,45 ha, Sumbergondo seluas 3,4 ha, dan desa Tlekung 

seluas 2,5 ha. Namun bantuan bibit dan saprodi tersebut juga diberikan pada 

kawasan-kawasan pertanian organik yang sebelumnya sudah terbentuk juga 

hingga tahun 2017 yaitu di 14 kawasan pertanian organik di desa Pendem, 

Torongrejo, Sumberejo, Sumberbrantas, Giripurno,  Tulungrejo, Temas, 

Junrejo, Dadaprejo, Beji, Mojorejo, Sisir, Pandanrejo, dan Gunungsari. Total 

luasan pengembangan kawasan pertanian organik tersebut hingga tahun 

2018 adalah 140 ha dimana sebelumnya hingga tahun 2017 pengembangan 

kawasan pertanian organiknya di 14 kawasan seluas 134,335 ha.  

Bentuk komitmen Dinas Pertanian terhadap perkembangan pertanian 

organik selain difasilitasi bantuan bibit beserta saprodinya dengan sumber 

dana APBD II juga difasilitasi upaya peningkatan SDM pertaniannya untuk 

merubah mind set dan perilakunya untuk berbudidaya organik. Melalui 

kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian difasilitasi pelatihan 

inspektor internal organik untuk 70 orang petani perwakilan dari kawasan 

pertanian organik pada tanggal 22-26 Oktober 2018 di Gapoktan Mitra Arjuna 

dengan peserta 27 orang petani kawasan organik kecamatan Bumiaji, pada 

tanggal 5-9 Nopember 2018 di BPP Batu dengan peserta 15 orang petani 

kawasan organik kecamatan Batu, dan pada tanggal 12-16 Nopember 2018 di 

BPP Dadaprejo dengan peserta 28 orang petani kawasan organik kecamatan 

Junrejo.  
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Selain itu juga difasilitasi pelatihan pengembangan pertanian organik 

untuk 125 orang petani di kawasan pertanian organik pada tanggal 29 

Oktober hingga 01 Nopember 2018 di hotel Aster.  

Konsistensi perubahan pola pikir dan perilaku petani organik menjadi 

kendala utama dalam pengembangan kawasan pertanian organik selama ini. 

Fasilitasi pelatihan/bimtek/sosialisasi, bantuan sarana produksi, sarana 

prasarana pertanian hingga pendampingan dari Dinas Pertanian yang 

diberikan secara intensif dan reguler ternyata belum mampu menjadi stimulus 

positif bagi beberapa petani di kawasan pemetaan pertanian organik kota 

Batu untuk konsisten berbudidaya organik.  

Terlaporkan beberapa petani organik komoditas jambu kristal di desa 

Tlekung dan petani sayuran di desa Junrejo beralih kembali ke sistem 

budidaya konvensional. Hal ini dikarenakan arah pemasaran pertanian 

organik yang masih belum stabil dimana harganya masih belum bersaing 

dengan harga komoditas yang ada di pasaran pada umumnya (konvensional). 

Selain itu juga dijumpai beberapa petani yang lebih memilih keuntungan 

dalam waktu singkat yaitu baik dengan mengalihkan fungsi lahannya menjadi 

areal pemukiman ataupun wisata maupun dengan disewakan lahannya untuk 

dikelola orang lain yang tidak berbudidaya organik. 

  

Gambar 3.45 Fasilitasi Pemasaran Produk Organik di Balaikota Among Tani 
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Namun penambahan kawasan baru pertanian organik juga memberi efek 

penambahan petani pembudidaya pertanian organik di kota Batu. Terdata 

hingga tahun 2018 jumlah petani organik kota Batu sejumlah 377 orang di 18 

kawasan pertanian organik. 

Sertifikasi organik adalah proses untuk mendapatkan pengakuan bahwa 

proses budidaya di suatu lahan budidaya dan produk organik yang dihasilkan 

darinya telah dilakukan berdasarkan standar dan regulasi organik yang ada. 

Apabila memenuhi prinsip dan kaidah organik, petani atau produsen akan 

mendapatkan sertifikat organik dan berhak mencantumkan label organik pada 

produk yang dihasilkan.  

Pengujian laboratorium untuk menentukan keorganikan produk organik 

tersebut diperlukan sebagai dasar pemberian sertifikat organik termasuk 

apabila terdapat kecurigaan terjadinya praktek yang melanggar prinsip dan 

kaidah pertanian organik yang dilakukan pada proses budidaya termasuk 

pada proses pasca panen. Terkait pengujian laboratorium tersebut contoh 

ujinya bukan hanya berupa produk akhir saja, tetapi juga air, tanah yang 

dipergunakan dalam proses budidaya dan pengujian pada bahan-bahan yang 

digunakan dalam proses budidaya dan pasca panen komoditasnya. 

Pengujian dilakukan setiap saat pada tiap tahapan proses dan direview 

tiap tahun untuk mengetahui standar kelayakannya sehingga biaya pengujian 

sertifikasi organik ini bisa diketahui amatlah besar, yang tentunya 

memberatkan produsen dan petani itu sendiri. Dinas Pertanian melakukan 

proses sertifikasi organik ini bekerjasama dengan lembaga organik nasional 

terpercaya yaitu Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman (LeSOS) Kota 
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Mojokerto.  Lembaga ini telah mendapatkan verifikasi dari Otoritas Kompeten 

Pertanian Organik (OKPO) Departemen Pertanian dan Perkebunan Indonesia 

dan telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). 

 

Grafik 3.27 Perkembangan Pertanian Organik Kota Batu 

 

Melalui sumber dana APBD II kegiatan Pengembangan Pertanian 

Tanaman Pangan/Hortikultura Organik tahun 2018 tercapai 4 lahan 

penerapan sistem pertanian organik di kota Batu yang dinyatakan secara 

konsisten telah memenuhi persyaratan SNI 6729:2016 Sistem Pertanian 

Organik Melalui Internal Control System (ICS) sehingga otomatis 

komoditas/produk yang dibudidaya di dalamnya juga lolos uji sertifikasi 

organik yaitu di desa Bulukerto atas nama kelompok tani Sri Mulyo 01 nomor 

sertifikat 294-LSO-005-IDN-12-8 di luasan lahan 0,25 ha dengan komoditas 

sayur, buah, dan olahan, Tlekung atas nama Gapoktan Sumber Bumi Makmur 

nomor sertifikat 295-LSO-005-IDN-12-8 di luasan lahan 0,5872 ha dengan 

komoditas jambu kristal dan sayur, Pesanggrahan atas nama Gapoktan 

Mayangsari nomor sertifikat 296-LSO-005-IDN-12-8 di luasan lahan 5,62 ha 
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dengan komoditas sayur dan kopi, dan Sumbergondo atas nama kelompok 

tani Guyub Rukun Sentosa nomor sertifikat 297-LSO-005-IDN-12-8 di luasan 

lahan 0,18 ha dengan komoditas sayur. Total luasan lahan pertanian kota 

Batu di tahun 2018 yang lolos disertifikasi Lembaga Sertifikasi Organik 

Seloliman (LeSOS) Mojokerto tersebut adalah 6,6372 ha. Dari tahun 2016 

hingga tahun 2018 total luasan lahan pertanian kota Batu yang lolos 

mendapatkan sertifikat organik adalah seluas 25,0624 ha.  

 

Gambar 3.46 Penyerahan Sertifikat Organik oleh Walikota Batu Pada Acara 

Temu Tani Organik 

 

Untuk pengembangan pertanian organik diperlukan dukungan demplot 

tanaman organik sebagai lahan percontohan dan percobaan pertanian organik 

untuk mengajak lebih banyak petani konvensional beralih ke sistem budidaya 

ramah lingkungan atau bahkan sistem budidaya organik. Di tahun 2018 

melalui melalui sumber dana APBD II kegiatan Pengembangan Demplot 

Tanaman Organik difasilitasi sarana dan prasarana serta bibit dan sarana 

produksi lainnya sebagai pendukung operasional di demplot pertanian organik 

Giripurno. 
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Gambar 3.47 Demplot Pertanian Organik Giripurno 

 

Dapat disimpulkan pada tahun 2018 melalui 16 program dan 30 kegiatan 

diatas  terdata Dinas Pertanian telah melakukan pembinaan mencakup 100 

kelompok tani/gapoktan melalui fasilitasi mulai dari saprodi, sarpras hingga 

peningkatan kualitas SDM melalui bimtek. Pembinaan ini meningkat jika 

dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 60 kelompok tani/gapoktan. 
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3.3 PRESTASI YANG DICAPAI DINAS PERTANIAN TINGKAT PROPINSI DAN 

NASIONAL 

Kinerja Dinas Pertanian juga diwarnai dengan beberapa penghargaan 

yang didapatkan sebagai bukti keberhasilan produk pertanian kota Batu di bidang 

pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, peternakan, dan 

perikanan. Penghargaan tersebut menandakan kualitas pertanian kota Batu lebih 

baik dan berdaya saing dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya. Selama 

tahun 2018 pertanian kota Batu melalui Dinas Pertanian mendapatkan beberapa 

penghargaan baik Propinsi, Nasional dan Lokal. Penghargaan-penghargaan 

tersebut adalah : 

 Tahun 2018 kota Batu memiliki 4 produk sertifikat organik di desa 

Sumbergondo, Bulukerto, Pesanggrahan, dan Tlekung 
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 Top IT on Agro Aplication 2018 melalui aplikasi Batu Among Tani 

Teknologi program Batu Smart City (keberhasilan sinergitas Dinas 

Infokom dan Dinas Pertanian) 

   

 

 Juara I KT. Sanderiana Kelurahan Dadaprejo Kec. Junrejo Lomba 

Agribisnis Tanaman Hias Propinsi Jawa Timur Tahun 2018  

   

 

 Juara II KT. Kreesan Mulya Desa Sidomulyo Kec. Batu Lomba Agribisnis 

Tanaman Hias Propinsi Jawa Timur Tahun 2018 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 

 

Dinas Pertanian Kota Batu  III -111 

 

   

 

 Finalis Gapoktan Hortikultura Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2018 

Gapoktan Mitra Arjuna Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji  
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 Juara II Lomba Masak Ikan Tingkat Propinsi Tahun 2018 

   

 

 

 Juara II Lomba Inovasi Kuliner Tingkat Propinsi Tahun 2018 

   

 

 Juara I Dinas Pertanian Kota Batu Atas Pelaporan Pajak Terbaik Se-Kota 

Batu 
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 Juara I Dharma Wanita Dinas Pertanian Kota Batu Atas e-Reporting dan 

LPPK Se-Kota Batu 

 

 

 

3.4  AKUNTABILITAS KEUANGAN 

 Realisasi keuangan pada tahun 2018 menurut kegiatan dalam DPPA 

Dinas Pertanian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Realisasi Keuangan Dinas Pertanian Tahun 2108 
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No PROGRAM/KEGIATAN 

PAGU 

REALISASI PROSENTASE 

SEBELUM PAK SETELAH PAK 

I BELANJA TIDAK LANGSUNG   9.758.091.461,00 9.222.278.866,00 94,51 

II BELANJA LANGSUNG 25.531.971.900,00 30.751.796.820,67 26.350.791.961,00 85,69 

1 
PROGRAM PELAYANAN 
ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

2.319.183.520,00 2.541.749.240,00 2.028.393.566,00 79,80 

  01.01 
Penyediaan jasa surat 
menyurat 

6.000.000,00 2.008.900,00 1.961.400,00 97,64 

  01.02 
Penyediaan jasa 
komunikasi, sumber 
daya air dan listrik 

47.062.000,00 27.562.000,00 16.770.962,00 60,85 

  01.06 

Kegiatan Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan 
Dan Perizinan 
Kendaraan 
Dinas/Operasional  

369.030.000,00 378.020.000,00 172.997.600,00 45,76 

  01.07 
Kegiatan Penyediaan 
Jasa Administrasi 
Keuangan  

1.367.966.880,00 1.409.245.000,00 1.205.000.199,00 85,51 

  01.10 
Kegiatan Penyediaan 
Alat Tulis Kantor 

67.049.400,00 67.049.400,00 63.296.000,00 94,40 

  01.11 
Kegiatan Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

55.254.000,00 55.254.000,00 34.477.400,00 62,40 

  01.13 
Kegiatan Penyediaan 
Peralatan Dan 
Perlengkapan Kantor 

138.615.200,00 265.429.200,00 242.399.850,00 91,32 

  01.14 
Kegiatan Penyediaan 
Peralatan Rumah 
Tangga 

13.560.000,00 10.559.700,00 8.347.350,00 79,05 

  01.15 

Kegiatan Penyediaan 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
Undangan 

31.389.240,00 25.839.240,00 16.440.000,00 63,62 

  01.16 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

19.356.800,00 17.356.800,00 15.881.500,00 91,50 
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  01.17 
Kegiatan Penyediaan 
Makanan dan 
Minuman  

30.150.000,00 48.150.000,00 42.006.250,00 87,24 

  01.18 

Rapat-rapat 
koordinasi dan 
Konsultasi Keluar 
Daerah 

138.000.000,00 199.525.000,00 183.395.055,00 91,92 

  01.19 

Rapat-rapat 
koordinasi dan 
Konsultasi Dalam 
Daerah 

10.750.000,00 10.750.000,00 5.400.000,00 50,23 

  01.20 
Kegiatan Penyediaan 
Sewa Gedung Kantor 

25.000.000,00 25.000.000,00 20.020.000,00 80,08 

2 
PROGRAM PENINGKATAN 
SARANA DAN PRASARANA 
APARATUR PEMERINTAH 

221.608.534,51 221.441.378,51 194.321.000,00 87,75 

  02.22 

Kegiatan 
Pemeliharaan Rutin / 
Berkala Gedung 
Kantor 

191.102.534,51 193.935.378,51 182.963.000,00 94,34 

  02.28 

Kegiatan 
Pemeliharaan Rutin / 
Berkala Peralatan 
Gedung Kantor 

30.506.000,00 27.506.000,00 11.358.000,00 41,29 

3 
PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 
APARATUR 

80.350.000,00 50.350.000,00 29.135.000,00 57,86 

  05.01 
Kegiatan Pendidikan 
Dan Pelatihan Formal 

80.350.000,00 50.350.000,00 29.135.000,00 57,86 

4 

PROGRAM PENINGKATAN 
PENGEMBANGAN SISTEM 
PELAPORAN KEUANGAN 
CAPAIAN KINERJA DAN 
KEUANGAN  

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 

  06.05 
Penyusunan Rencana 
Strategis (RENSTRA) 
OPD 

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 

5 
PROGRAM PENINGKATAN 
KETAHANAN PANGAN 
(PERTANIAN/PERKEBUNAN) 

965.583.400,00 1.314.198.400,00 1.149.879.000,00 87,50 

  16.15 
Pengembangan 
Intensifikasi Tanaman 
Padi/ Palawija 

223.586.400,00 403.051.400,00 395.364.400,00 98,09 

  16,16 
Pengembangan 
Diversifikasi Tanaman 

335.850.000,00 335.850.000,00 281.931.000,00 83,95 
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  16.29 

Peningkatan Produksi, 
Produktivitas Mutu 
Produk Perkebunan, 
Produk Pertanian 

180.220.000,00 349.370.000,00 293.988.000,00 84,15 

  16,32 

Pengumpulan, 
Pengolahan Data 
Statistik dan 
Aktualisasi Data Base 
Pertanian 

225.927.000,00 225.927.000,00 178.595.600,00 79,05 

6 
PROGRAM PENINGKATAN 
KESEJAHTERAAN PETANI 

678.504.800,00 704.354.800,00 680.132.200,00 96,56 

  15,03 
Peningkatan 
Kemampuan Lembaga 
Petani 

181.592.800,00 181.592.800,00 167.325.600,00 92,14 

  15,07 

Penyusunan Programa 
Penyuluhan Pertanian 
Tingkat 
Desa/Kelurahan, 
Kecamatan dan Kota 

70.045.000,00 89.645.000,00 84.048.000,00 93,76 

  15.09 
Peningkatan Sumber 
Daya Manusia 

426.867.000,00 433.117.000,00 428.758.600,00 98,99 

7 
PROGRAM PEMBERDAYAAN 
PENYULUH 
PERTANIAN/PERKEBUNAN 

523.121.900,00 703.705.600,00 583.891.300,00 82,97 

  20,01 
Peningkatan Kapasitas 
Tenaga Penyuluh 
Pertanian/Perkebunan 

523.121.900,00 703.705.600,00 583.891.300,00 82,97 

8 
PROGRAM PENINGKATAN 
PRODUKSI 
PERTANIAN/PERKEBUNAN 

4.895.606.748,00 6.742.994.089,76 5.981.874.500,00 88,71 

  19,02 
Penyedian Sarana 
Produksi Pertanian/ 
Perkebunan 

4.895.606.748,00 6.742.994.089,76 5.981.874.500,00 88,71 

9 
PROGRAM REHABILITASI 
HUTAN DAN LAHAN 

492.669.140,00 466.784.140,00 460.840.600,00 98,73 

  16,08 

Pembuatan Bangunan 
Konservasi Tanah 
(Pembuatan Dam 
Penahan) 

492.669.140,00 466.784.140,00 460.840.600,00 98,73 

10 
PROGRAM PENGEMBANGAN 
BUDIDAYA PERIKANAN 

925.926.000,00 1.013.072.900,00 782.653.400,00 77,26 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 

 

Dinas Pertanian Kota Batu  III -117 

  20,03 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Perikanan 

167.332.000,00 184.086.500,00 139.057.500,00 75,54 

  20,05 
Penyediaan Sarana 
dan Prasarana 
Perikanan 

758.594.000,00 828.986.400,00 643.595.900,00 77,64 

11 

PROGRAM OPTIMALISASI 
PENGELOLAAN DAN 
PEMASARAN PRODUKSI 
PERIKANAN 

86.148.000,00 86.148.000,00 78.491.000,00 91,11 

  23.02 

Pengembangan Usaha 
Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil 
Perikanan 

86.148.000,00 86.148.000,00 78.491.000,00 91,11 

12 
PROGRAM PENCEGAHAN DAN 
PENANGGULANGAN 
PENYAKIT TERNAK 

342.058.900,00 359.666.220,00 308.909.036,00 85,89 

  21,02 

Pemeliharaan  
Kesehatan dan 
Pencegahan Penyakit 
Menular Ternak 

342.058.900,00 359.666.220,00 308.909.036,00 85,89 

13 
PROGRAM PENINGKATAN 
PRODUKSI PETERNAKAN 

32.975.000,00 48.135.000,00 37.710.000,00 78,34 

  24,02 

Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Teknologi Peternakan 
Tepat Guna 

32.975.000,00 48.135.000,00 37.710.000,00 78,34 

14 
PROGRAM PENINGKATAN 
PRODUKSI HASIL 
PETERNAKAN 

1.293.098.946,00 1.582.692.371,00 1.377.690.600,00 87,05 

  22,01 
Pembangunan Sarana 
dan Prasarana 
Pembibitan Ternak 

541.287.946,00 629.731.371,00 593.249.600,00 94,21 

  22,03 
Pendistribusian Bibit 
Ternak Kepada 
Masyarakat 

751.811.000,00 952.961.000,00 784.441.000,00 82,32 

15 
PROGRAM PEMBINAAN 
LINGKUNGAN SOSIAL 

500.000.000,00 959.946.030,00 793.526.750,00 82,66 

  22.14 

Kegiatan Pemibinaan 
dan Pelatihan 
Keterampilan Kerja 
Bagi Tenaga Kerja dan 
Masyarakat 

42.675.000,00 93.675.000,00 90.142.500,00 96,23 

  22,15 
Kegiatan Bantuan 
Sarana Produksi, 
Bibit/Benih 

457.325.000,00 798.154.530,00 703.384.250,00 88,13 
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Perkebunan, Ternak 
Bagi 
Masyarakat/Kelompok 
Masyarakat 

  22,16 
Kegiatan Fasilitasi 
Promosi Bagi Usaha 
Mandiri Masyarakat 

0,00 68.116.500,00 0,00 0,00 

16 
PROGRAM PENINGKATAN 
PEMASARAN HASIL PRODUKSI 
PETERNAKAN 

194.297.700,00 244.297.700,00 241.687.400,00 98,93 

  23.05 
Kegiatan Promosi Atas 
Hasil Produksi 
Peternakan Unggulan 

194.297.700,00 244.297.700,00 241.687.400,00 98,93 

17 
PROGRAM PENINGKATAN 
PEMASARAN HASIL PRODUKSI 
PERTANIAN/PERKEBUNAN 

1.073.142.000,00 1.360.674.000,00 1.267.197.600,00 93,13 

  17,02 

Fasilitasi kerjasama 
regional/ nasional/ 
internasional 
penyediaan hasil 
produksi pertanian/ 
perkebunan 
komplementer 

32.250.500,00 32.250.500,00 22.342.500,00 69,28 

  17,07 

Promosi atas hasil 
produksi 
pertanian/perkebunan 
unggulan daerah 

601.637.500,00 889.169.500,00 856.375.300,00 96,31 

  17,18 

Penyampaian 
Informasi dan 
Perluasan Jaringan 
Pemasaran Atas Hasil 
Produk 
Pertanian/Perkebunan 

439.254.000,00 439.254.000,00 388.479.800,00 88,44 

18 
PROGRAM PENINGKATAN 
PENERAPAN TEKNOLOGI 
PERTANIAN/PERKEBUNAN 

5.448.804.725,49 6.593.759.175,49 5.454.621.209,00 82,72 

  18,02 

Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Teknologi 
Pertanian/Perkebunan 
Tepat Guna 

579.853.000,00 900.616.450,00 643.638.160,00 71,47 

  18.04 

Kegiatan Penyuluhan 
Penerapan Teknologi 
Pertanian/Perkebunan 
Tepat Guna 

4.868.951.725,49 5.693.142.725,49 4.810.983.049,00 84,50 

19 
PROGRAM PENGEMBANGAN 
PERTANIAN ORGANIK 

5.443.892.586,00 5.742.827.775,91 4.899.837.800,00 85,32 
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  28,01 

Pengembangan 
Pertanian Tanaman 
Pangan/ Hortikultura 
Organik 

3.857.051.686,00 4.056.386.875,91 3.523.594.650,00 86,87 

  28.03 
Revitalisasi Lahan 
Pertanian 

1.117.490.500,00 1.180.490.500,00 986.886.150,00 83,60 

  28.04 
Pengembangan 
Demplot Tanaman 
Organik 

469.350.400,00 505.950.400,00 389.357.000,00 76,96 

            

  

 
 

Total pagu Dinas Pertanian di tahun 2018 adalah Rp. 30.751.796.820,67 

dengan realisasi keuangannya sejumlah Rp. 26.350.791.961,00 sehingga 

prosentasenya 85,69%. Walaupun tidak terserap secara keseluruhan 

anggarannya, serapan ini masih termasuk kategori sangat berhasil. Sisa pagu 

sebesar Rp. 4.401.004.859,67 merupakan dana SILPA yang tidak bisa 

terakomodasi di tahun 2018. Sebagian besar dana tersebut tidak bisa 

dianggarkan karena tidak mencukupi waktu realisasi kegiatannya akibat 

penambahan dana PAK dimana tanggal resmi dikeluarkannya DPPA yaitu pada 

tanggal 06 November 2018.  

Pada tahun 2018 sejak bulan September terjadi fenomena inflasi 

dikarenakan nilai tukar dollar yang naik. Hal ini mengakibatkan harga barang-

barang pengadaan di tahun 2018 juga melambung naik padahal nilai pagu sudah 

ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu beberapa kegiatan tidak dapat 

dilaksanakan.  

Kendala teknis lainnya adalah beberapa barang pengadaan yang sesuai 

spesifikasi di e-budgeting sudah tidak berada di pasaran, kemudian proses 

keluarnya SK Walikota yang membutuhkan waktu lebih, dan adanya perubahan 
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sumber dana DAU untuk beberapa kegiatan yang dialokasikan kedalam DID 

(Dana Investasi Daerah) dikarenakan tidak cukupnya anggaran pembangunan 

Kota Batu melalui DAU. Terkait anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) timbul 

perbedaan nilai RAB dari Pemerintah Pusat yang lebih kecil dari kota Batu, selain 

itu juga dalam rangka efisiensi anggaran di tahun 2018 terdapat aturan terbaru 

dari BKD (Badan Keuangan Daerah) bahwa fasilitasi ATK dan seminar kit 

sosialisasi/pelatihan/bimtek hanya diberikan pada peserta petani saja. Padahal 

ada beberapa kegiatan yang mengikutkan ASN sebagai peserta untuk 

peningkatan mutu SDM nya melalui pelatihan bagi penyuluh terkait pelatihan 

pengolahan pasca panen produk pertanian ataupun bagi fasilitator dan inspektur 

organik. Selanjutnya proses e-lelang yang masih memakan waktu lama sehingga 

mengakibatkan beberapa kegiatan lanjutan setelah pengadaan lelang selesai 

tidak dapat dilaksanakan. Sebagai contoh jasa pendampingan kawasan organik 

yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan fasilitasi saprodi untuk kawasan 

pertanian organik baru selesai pengadaannya bulan Nopember 2018. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1  KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA 

Pada tahun 2018 terdapat 2 sasaran kinerja Dinas Pertanian kota Batu dengan 8 

indikator kinerjanya yang menjadi kendali kesuksesan jalannya pemerintahan Dinas 

Pertanian. Sasaran-sasaran strategis tersebut berupa : 1) Meningkatnya Produksi 

Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura, Petenakan, dan Perikanan, dan 2) 

Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Organik, Tanaman Perkebunan Organik, & 

Tanaman Hortikultura Organik.  

Indikator keberhasilan kinerja sasaran strategis pertama adalah : 1) Jumlah 

Produksi Tanaman Pangan, 2) Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan, 3) Jumlah 

Produksi Tanaman Hortikultura, 4) Jumlah Produksi Peternakan, dan 5) Jumlah Produksi 

Perikanan. Sedangkan indikator keberhasilan kinerja sasaran strategis kedua adalah : 1) 

Jumlah Produksi Tanaman Pangan Organik, 2) Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan 

Organik, dan 3) Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Organik. 

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja dapat diketahui bahwa sebagian besar 

sasaran dengan indikator-indikator kinerjanya tersebut telah memenuhi target (realisasi ≥ 

70%). Indikator-indikator yang berhasil tersebut berupa : 1) Jumlah Produksi Peternakan, 

2) Jumlah Produksi Perkebunan, 3) Jumlah Produksi Hortikultura, 4) Jumlah Produksi 

Peternakan, 5) Jumlah Produksi Perikanan, 6) Jumlah Produksi Tanaman Pangan 

Organik, dan 7) Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Organik. Hanya indikator Jumlah 

Produksi Hortikultura Organik yang mendapatkan hasil penilaian kategori cukup berhasil 

(55%<X≤70%). 

Namun terdata untuk komoditas di tiap indikator kinerja tersebut tidak semua yang 

memiliki kategori penilaian berhasil juga ada yang cukup berhasil dan tidak berhasil 

(<55%). Sebagai contoh komoditas kobis dan bawang putih pada indikator kinerja Jumlah 
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Produksi Tanaman Hortikultura jenis tanaman sayuran, komoditas selada, kangkung, 

beet, dan sawi pada indikator kinerja Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Organik jenis 

Tanaman Sayuran Organik, serta pada komoditas jambu biji indikator kinerja Jumlah 

Produksi Hortikultura Organik jenis Tanaman Buah-buahan Organik memiliki kategori 

cukup berhasil.  

Selanjutnya yang mendapat kategori tidak berhasil pada komoditas jagung indikator 

kinerja Jumlah Produksi Tanaman Pangan Organik, komoditas kembang kol, jamur, dan 

tomat indikator kinerja Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Organik jenis Tanaman 

Sayuran Organik 

 

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kota Batu Tahun Anggaran 2018 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
2018(%) 

KATEGORI 
TARGET AKHIR 
RENSTRA (2022) 

1 
  
  

Meningkatnya 
Produksi 
Tanaman 
Pangan, 
Perkebunan, 
Hortikultura, 
Petenakan, dan 
Perikanan 

a. Jumlah 
Produksi 
Tanaman 
Pangan 

12.935,95 ton 22.069,02 ton 170,60 Sangat 
Berhasil 

12.987,77 ton 

1. Padi 
1.940,66 ton 3.035,06 ton 156,39 Sangat 

Berhasil 
1.948,44 ton 

2. Jagung  
10.995,28 ton 19.033,96 ton 173,11 Sangat 

Berhasil 
11.039,33 ton 

    b. Jumlah 
Produksi 
Perkebunan 

151,50 ton 140,39 ton 92,67 Sangat 
Berhasil 

157,65 ton 

    
1. Kopi 

151,500 ton 140,39 ton 92,67 Sangat 
Berhasil 

157,65 ton 

    c. Jumlah 
Produksi 
Hortikultura 

        

    
1. Sayuran  

59.748,89 ton 61.245,90 ton 102,51 Sangat 
Berhasil 

59.988,24 ton 

    
1.1 Kentang 

9.397,19 ton 9.137,70 ton 97,24 Sangat 
Berhasil 

9.434,83 ton 

    
1.2 Wortel 

7.222,42 ton 9.069,20 ton 125,57 Sangat 
Berhasil 

7.251,35 ton 

    1.3 
Petsai/Sawi 

5.378,07 ton 5.878,70 ton 109,31 Sangat 
Berhasil 

5.399,62 ton 

    1.4 Cabe 
Besar 

3.193,19 ton 2.286,10 ton 71,59 Berhasil 3.205,98 ton 

    1.5 Cabe 
Rawit 

3.075,07 ton 2.606,50 ton 84,76 Berhasil 3.087,39 ton 

    
1.6 Kobis 

7.169,56 ton 4.663,40 ton 65,04 Cukup 
Berhasil 

7.198,28 ton 

    1.7 Kembang 
Kol 

5.982,18 ton 5.536,40 ton 92,55 Sangat 
Berhasil 

6.006,14 ton 

    
1.8 Tomat 

5.361,46 ton 6.514,90 ton 121,51 Sangat 
Berhasil 

5.382,93 ton 

    
1.9 Terong 

4.368,06 ton 5.718,20 ton 130,91 Sangat 
Berhasil 

4.385,56 ton 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 

 

Dinas Pertanian Kota Batu  IV - 3 

    1.10 Bawang 
Merah 

4.254,15 ton 4.350,70 ton 102,27 Sangat 
Berhasil 

4.271,19 ton 

    1.11 Bawang 
Putih 

301,60 ton 185,70 ton 61,57 Cukup 
Berhasil 

302,81 ton 

    1.12 Bawang 
Daun 

4.045,94 ton 5.298,40 ton 130,96 Sangat 
Berhasil 

4.062,15 ton 

    2. Buah-
buahan 

77.295,68 ton 79.586,02 ton 102,96 Sangat 
Berhasil 

77.605,33 ton 

    
2.1 Apel 

55.947,69 ton 54.532,06 ton 97,47 Sangat 
Berhasil 

56.171,82 ton 

    2.2 Jeruk 
Siam/Keprok 

18.723,17 ton 22.217,51 ton 118,66 Sangat 
Berhasil 

18.798,17 ton 

    2.3 Jambu 
Biji 

2.264,46 ton 2.480,35 ton 109,53 Sangat 
Berhasil 

2.273,53 ton 

    
2.4 Stroberi 

360,36 ton 356,10 ton 98,82 Sangat 
Berhasil 

361,80 ton 

    
3. Tanaman 
Hias 

137.798.313,
69 

tang
kai 

142.233.611,
00 

tan
gk
ai 

103,22 Sangat 
Berhasil 

141.400.70
0,06 

tang
kai 

    
3.1 Mawar 

97.429.625 tang
kai 

101.134.739,
00 

tan
gk
ai 

103,80 Sangat 
Berhasil 

99.392.880
,21 

tang
kai 

    
3.2 Krisan 

38.321.695 tang
kai 

38.744.000,0
0 

tan
gk
ai 

101,10 Sangat 
Berhasil 

39.877.709
,20 

tang
kai 

    
3.3 Anggrek 

2.046.994 tang
kai 

2.354.872,00 tan
gk
ai 

115,04 Sangat 
Berhasil 

2.130.110,
66 

tang
kai 

    
4. Biofarmaka 

463,04 ton 411,10 ton 88,78 Sangat 
Berhasil 

469,07 ton 

    4.1 Jahe 393,39 ton 312,20 ton 79,36 Berhasil 398,52 ton 

    
4.2 Kunyit 

69,64 ton 98,90 ton 142,01 Sangat 
Berhasil 

70,55 ton 

    d. Jumlah 
Produksi 
Peternakan 

        

    
1. Daging 

2.122.643,90 kg 2.202.092,00 kg 103,74 Sangat 
Berhasil 

2.174.047,
69 

kg 

    
2. Susu 

22.952.069,2
8 

liter 23.436.742,7
8 

lite
r 

102,11 Sangat 
Berhasil 

23.695.396
,19 

liter 

    
3. Telur 

24.789.448,7
0 

butir 25.297.544,0
0 

but
ir 

102,05 Sangat 
Berhasil 

24.799.365
,96 

butir 

    e. Jumlah 
Produksi 
Perikanan 

63,63 ton 65,95 ton 103,64 Sangat 
Berhasil 

65,69 ton 

2 
  
  

Meningkatnya 
Produksi 
Tanaman 
Pangan 
Organik, 
Tanaman 
Perkebunan 
Organik, & 
Tanaman 
Hortikultura 
Organik 

a. Jumlah 
Produksi 
Tanaman 
Pangan 
Organik  

9,11 ton 12,53 ton 137,52 Sangat 
Berhasil 

9,20 ton 

1. Padi 
6,02 ton 10,895 ton 180,98 Sangat 

Berhasil 
6,11 ton 

2. Jagung 

3,09 ton 1,63 ton 52,84 Tidak 
Berhasil 

3,09 ton 

              

    b. Jumlah 
Produksi 
Tanaman 
Perkebunan 
Organik  

0,51 ton 1,05 ton 206,78 Sangat 
Berhasil 

0,54 ton 

    
1. Kopi 

0,51 ton 1,05 ton 206,78 Sangat 
Berhasil 

0,54 ton 

              

    c. Jumlah 
Produksi 
Tanaman 
Hortikultura 
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Organik 

    
1. Sayuran  

122,67 ton 69,27 ton 56,47 Cukup 
Berhasil 

122,35 ton 

    
1.1 Selada 

10,45 ton 5,75 ton 55,05 Cukup 
Berhasil 

10,47 ton 

    1.2 Bawang 
Daun 

1,26 ton 1,59 ton 126,34 Sangat 
Berhasil 

1,26 ton 

    1.3 Bawang 
Putih 

0,650 ton 0,73 ton 112,24 Sangat 
Berhasil 

0,65 ton 

    
1.4 Bayam 

2,33 ton 4,68 ton 201,20 Sangat 
Berhasil 

2,33 ton 

    1.5 Kembang 
Kol 

19,78 ton 9,35 ton 47,28 Tidak 
Berhasil 

19,83 ton 

    
1.6 Jamur 

17,41 ton 8,69 ton 49,91 Tidak 
Berhasil 

17,45 ton 

    
1.7 Kale 

8,01 ton 7,40 ton 92,38 Sangat 
Berhasil 

8,03 ton 

    
1.8 Kangkung 

4,66 ton 3,14 ton 67,38 Cukup 
Berhasil 

4,67 ton 

    
1.9 Beet 

10,46 ton 6,61 ton 63,21 Cukup 
Berhasil 

10,48 ton 

    
1.10 Sawi 

18,10 ton 13,99 ton 77,33 Cukup 
Berhasil 

18,14 ton 

    
1.11 Tomat 

22,187 ton 1,17 ton 5,28 Tidak 
Berhasil 

22,21 ton 

    1.12 Wortel 7,38 ton 6,15 ton 83,35 Berhasil 7,40 ton 

              

    2.  Buah-
buahan 

17,90 ton 16,96 ton 94,76 Sangat 
Berhasil 

18,34 ton 

    2.1 Jambu 
Biji 

13,97 ton 8,29 ton 59,36 Cukup 
Berhasil 

14,31 ton 

    
2.2 Jeruk  

3,93 ton 8,67 ton 220,50 Sangat 
Berhasil 

4,03 ton 

              

    
3. Biofarmaka  

1,00 ton 2,17 ton 216,57 Sangat 
Berhasil 

1,01 ton 

    
3.1 Jahe 

1,00 ton 2,17 ton 216,57 Sangat 
Berhasil 

1,01 ton 
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4.2 KENDALA DAN HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA SERTA LANGKAH 

ANTISIPATIF 

 

Pelaksanaan kinerja Dinas Pertanian kota Batu tahun 2018 tidak terlepas dari 

kendala dan hambatan. Berikut ditampilkan ke dalam tabel beserta langkah antisipatifnya 

 

Tabel 4.2 Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Dinas Pertanian Tahun 2018 dan 
Langkah Antisipatifnya 

 
 

No. KENDALA DAN HAMBATAN LANGKAH ANTISIPATIF 

1 Belum pahamnya para aparatur baik 

PNS maupun non PNS terutama 

para eselon terkait sasaran kinerja 

yang telah ditetapkan ke dalam 

program dan kegiatan tahun 

anggaran 2018 terkait dukungan 

pencapaian visi misi Kepala Daerah 

dalam rangka perubahan pola pikir 

“bekerja berbasis anggaran” menjadi 

“bekerja berbasis kinerja” 

Perlu mereview terus menerus melalui 

penerapan pembuatan Laporan Kinerja 

tiap tahunnya bagi seluruh ASN dan non 

ASN terutama para pemegang 

kebijakannya yaitu para eselon terkait 

sasaran kinerjanya untuk meningkatkan 

komitmen dalam pencapaiannya hingga 

tahun-tahun selanjutnya dengan memilah 

skala prioritas cara-cara yang dilakukan 

untuk perwujudannya secara bertahap 

terkait batasan anggaran 

2 Kekuatan pasar untuk menentukan 

peredaran produk pertanian masih 

tinggi 

Perlu adanya inisiasi kuat dari 

pemerintah ke dalam pasar untuk 

menyediakan produk-produk pertanian 

yang lebih berkualitas sesuai dengan 

yang ditanam petani setempat 

3 Harga jual produk pertanian masih 

fluktuatif bahkan merugikan di saat 

panen raya 

Perlunya peningkatan perluasan jaringan 

pemasaran pertanian kota Batu dengan 

arah pemasaran tidak hanya lokal dan 

propinsi namun juga skala nasional 

4 Sulitnya menjaga keberlanjutan 

kerjasama pemasaran produk 

Pengaturan pola tanam antar kawasan 

organik melalui koordinasi antara petani 
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pertanian kota Batu khususnya 

produk organik dengan stakeholder 

swasta seperti PHRI dan 

supermarket terkait kontinuitas 

produk dan permintaan spesifikasi 

tinggi yang seragam 

organik, pemerintah, dan stake holder 

penampung produk sehingga 

ketersediaan produk organik terus 

berlanjut sesuai jadwalnya serta 

pengontrolan ketat spesifikasi tertentu 

pada masa hasil produk 

5 Tingkat kepercayaan masyarakat 

kota Batu umumnya terhadap 

kemanfaatan produk organik masih 

belum meningkat secara signifikan 

Sosialisasi/bimtek/pelatihan terkait 

pentingnya konsumsi aman pangan dan 

keikutsertaan pemasaran produk 

pertanian dalam even-even di kota Batu 

perlu digalakkan dengan target sasaran 

tidak hanya petani juga masayarakat 

umum kota Batu 

6 Tingginya alih profesi dan alih fungsi 

lahan pertanian khususnya 

hortikultura dan perikanan menjadi 

areal pariwisata (home stay/villa), 

pemukiman dan lahan pertanian 

Memperketat ijin pembangunan home 

stay/villa dan pemukiman di kota Batu 

dan Perlunya merevisi Rencana Pola 

Pemanfaatan Ruang kota Batu untuk 

lebih mengalokasikan areal pertanian 

bukan tanaman pangan saja yang 

memiliki kategori tidak boleh alih fungsi, 

tapi juga Hortikultura yang merupakan 

kekuatan utama pertanian kota Batu. 

Serta meningkatkan kesadaran 

pengolahan produk-produk pertanian dan 

perikanan untuk meningkatkan minat 

petani, peternak, dan pembudidaya ikan 

dalam usaha taninya 

7 Masih timbul inkonsistensi pola pikir 

dan perilaku petani dalam 

berbudidaya organik terutama di 

lokasi kawasan pengembangan 

pertanian organik yang ditentukan 

oleh Dinas Pertanian karena petani 

masih berorientasi hasil keuntungan 

dalam jangka waktu pendek 

Perlunya pendampingan serta monitoring 

dan evaluasi pengembangan pertanian 

organik secara intensif dan review ulang 

terkait penetapan lokasi kawasan 

pengembangan pertanian organik 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 

 

Dinas Pertanian Kota Batu  IV - 7 

8 Adaptasi adopsi teknologi baru baik 

terkait budidaya, penggunaan 

sarpras maupun inovasi pembiayaan 

usaha tani susah diterapkan ke 

sebagian besar petani dan peternak 

kota Baru  

Perlu pendampingan intensif dari 

petugas pertanian terutama melalui 

kontrol monitoring dan evaluasi (monev) 

di lapang untuk merubah pola pikir, 

perilaku, dan memperkuat kelembagaan 

kelompok tani/gapoktannya 

9 Tingginya serangan wereng di areal 

penanaman padi desa Pendem yaitu 

sebanyak 2x dalam setahun 

Perlunya pembekalan bagi petani terkait 

pengelolaan OPT secara mandiri dan 

keterampilan peramalan serangannya 

serta perlunya penyediaan stok obat 

pengendalian OPT utama tanaman 

pangan dan hortikultura untuk mencegah 

terjadinya wabah 

10 Kurangnya pengembangan lahan 

perkebunan di luar lahan Perhutani 

Inventarisasi lahan pekarangan 

berpotensi menjadi lahan perkebunan 

11 Pemenuhan infrastruktur JUT 

/JAPRO, JITUT/JIDES tidak mungkin 

dilaksanakan secara langsung 

Pembangunan JUT/JAPRO tetap 

dilanjutkan secara bertahap dalam 

tahun2 yang akan datang 

12 Limbah peternakan yang mencemari 

lingkungan sekitar terlebih areal 

pertanaman masih tinggi dikarenakan 

jumlah populasi ternak yang 

meningkat diiringi dengan curah 

hujan yang tinggi 

Perlu dibuat sarana pengelolaan limbah 

ternak berupa pembangunan biogas 

serta pemanfaatan limbah ternak seperti  

limbah cair, padat, dan darah rumah 

potong hewan sebagai pupuk organik 

disertai pendampingan intensif terkait 

perubahan pola pikir dan perilaku 

peternak tentang limbah ternak 

13 Areal hijauan pakan ternak terbatas 

dimana menjadi tidak sebanding 

sediaannya dengan populasi ternak 

kota Batu. Kondisinya diperparah 

dengan timbul fenomena nilai tukar 

rupiah melemah terhadap dollar di 

tahun 2018 sehingga harga pakan 

ternak dan ikan meningkat 

Penyediaan pakan ternak bermutu, 

pemberian hibah pakan, dan bimbingan 

teknis terkait teknologi pakan alternatif 

yang mudah diaplikasikan dan efisien 

bagi peternak dan pembudidaya ikan 

untuk diproduksi secara mandiri 
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14 Makin tingginya peternak yang 

menjual ternaknya dan tidak 

memelihara kembali dikarenakan alih 

fungsi areal budidayanya menjadi 

home stay/villa 

Peningkatan pelayanan masyarakat 

dengan mendatangi langsung peternak 

sasaran (jemput bola) dan Memperketat 

ijin pembangunan home stay/villa di kota 

Batu 

15 Terdapat unit teknis seperti RPH, 

Puskeswan, BBI Pendem, dan PBI 

Sidomulyo yang belum memiliki 

struktur organisasi secara definitif 

dimana tidak ada eselon IV yang 

membawahi dikarenakan belum 

memiliki dasar hukum dengan SOTK 

yang jelas dalam bentuk 

Perwali/Perundangan lainnya 

Koordinasi dengan bagian Organisasi, 

BKPSDM, bagian hukum serta kantor 

Walikota terkait perlunya dasar hukum 

serta SOTK pembentukan unit-unit teknis 

yang sudah ada di kota Batu 

16 Kurangnya SDM dengan keahlian 

tertentu dan spesifik seperti medik 

dan paramedik kesehatan hewan, 

inseminator IB, serta Ante Mortem 

dan Post Mortem (AM-PM) 

Penambahan tenaga medik dan 

paramedik kesehatan hewan, 

inseminator IB serta AM-PM pada 

Puskeswan dan RPH 

17 Rumah Potong Hewan kota Batu 

belum memiliki standar Nomor 

Kontrol Veteriner (NKV) dari Propinsi 

Jawa Timur 

Perlu dilakukan perbaikan kualitas 

sarpras RPH hingga sesuai standar NKV 

Propinsi Jawa Timur serta penguatan 

organisasinya 

18 Timbul juga alih fungsi lahan 

budidaya perikanan menjadi lahan 

pertanian dan pemukiman 

Perlunya pembangunan kolam dengan 

metode padat tebar tinggi 

19 Harga pakan perikanan tinggi 

menyebabkan biaya operasional 

budidaya perikanan juga tinggi 

Perlunya bimtek/pelatihan pembuatan 

pakan dan budidaya perikanan yang baik 

dan berkualitas 

20 Angka konsumsi ikan kota Batu 

masih dibawah angka konsumsi ikan 

propinsi Jawa Timur 

Perlunya promosi dan sosialisasi 

Gerakan Makan Ikan disertai 

keikutsertaan dalam lomba pengolahan 

ikan 
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21 Kebutuhan bibit jahe gajah, cengkeh 

dan kopi semakin meningkat 

Mengalokasikan bibit tersebut sesuai 

dengan kebutuhan kelompok 

tani/gapoktan 

22 Hasil produk komoditas perkebunan 

dan aplikasi teknologi belum 

diterapkan sesuai dengan standar 

mutu 

Memberikan pembinaan teknis, 

penyuluhan dilapangan secara langsung 

23 Pelaksanaan usaha tani terutama 

terkait produksi pertanian bagi petani 

belum berkualitas secara merata 

terkait dalam pengendalian laporan 

evaluasi usaha kelompok taninya dan 

pengembangan kepemimpinannya 

Pendampingan secara intensif dan 

kontinyu dari pihak Dinas Pertanian dan 

PPL kepada kelompok tani terkait 

peningkatan kelas kelembagaannya 

24 Proses pengadaan barang dan jasa 

terutama terkait lelang yang sering 

mengalami kemunduran jadwal 

Memperbaiki sistem pengadaan 

khususnya lelang secara lebih koordinatif 

dengan disertai standar operasional yang 

lebih jelas 

25 Penyesuaian terhadap Perpres No. 

16 tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa baru dilaksanakan 

penerapannya di tengah tahun 

perjalanan kegiatan sehingga 

berdampak pada penyelesaian 

pekerjaan yang tidak sesuai 

perencanaan 

Diperlukan sosialisasi pemahaman 

terkait peraturan baru sebelum 

diimplementasikan termasuk sosialisasi 

pengelolaan administrasi keuangan 

terkait penyesuaian antara Sisdur 

Pengelolaan Keuangan dengan Perpres 

baru tersebut sehingga dapat 

mendukung kelancaran proses 

administrasi keuangan  

26 Pelaksanaan perubahan anggaran 

kegiatan baru disahkan bulan 

Nopember 2018 sehingga timbul 

banyak kegiatan yang tidak dapat 

terealisasi 

Perbaikan sistem koordinasi yang 

tersinergiskan antara 

BAPPELITBANGDA, BKD, dan 

Inspektorat dengan semua OPD  

27 Pembangunan JUT dan JAPRO 

sumber dana DAK (Dana Alokasi 

Khusus) tidak dapat dilaksanakan 

karena RAB yang ditetapkan pemberi 

Koordinasi dengan stakeholder terkait 

DAK bidang Pertanian yaitu Kementerian 

Pertanian sehingga DAK yang diterima 

sesuai dengan peraturan dan petunjuk 
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dana (pemerintah pusat) tidak 

sesuai/lebih kecil dengan kondisi di 

kota Batu 

teknisnya yang bisa mengakomodir 

kondisi daerah setempat 
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4.3 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 

Berkaitan dengan kendala dan hambatan yang dimiliki Dinas Pertanian kota Batu 

dalam mewujudkan sasaran kinerja di tahun 2018 perlu dilakukan upaya pemecahan 

masalah ke dalam strategi perencanaan yang matang agar kedepan kinerja Dinas 

Pertanian mengalami peningkatan baik dilihat dari indikator kinerja maupun dari 

anggaran. Strategi pemecahan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut : 

 Koordinasi di tingkat kelompok tani, di tingkat pemangku kebijakan baik di 

lingkungan Pemerintah Daerah (PEMDA), Pemerintah Provinsi (PEMPROV), 

maupun Pemerintah Pusat perlu ditingkatkan. Hal ini agar terwujud sinkronisasi 

program yang nyata baik dari atas (TOP DOWN) maupun bawah (BOTTOM UP). 

 Penguatan perencanaan dengan penguatan data perencanaan sebagai pondasi 

dasar penentuan arah pengembangan pertanian kota Batu yang tepat sasaran 

dengan anggran yang efektif dan efisien 

 Arahan atau review konsistensi perwujudan kinerja Dinas Pertanian yang tiap 

tahun dicanangkan perlu dilakukan secara berkala oleh Kepala Dinas Pertanian ke 

jajaran dibawahnya agar sesuai dengan RENSTRA Dinas Pertanian dan RPJMD 

kota Batu. 

 Monitoring dan evaluasi secara periodik perlu dilaksanakan agar masalah-

masalah yang timbul dalam perjalanan perwujudan sasaran kinerja segera 

teridentifikasi dan dicari solusinya. 

 Pembinaan dan pendampingan secara berkala juga perlu dilakukan pihak Dinas 

Pertanian sehingga sasaran dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. 


