
Maksud Proyek 
(Outcome)

Peningkatan Nilai & Keberlanjutan Irigasi 
Pertanian

Sasaran Proyek 
(Impact) 

Peningkatan Ketahanan Pangan & 
Pendapatan Masyarakat Pedesaan di Indonesia

Keluaran Proyek 
(Output)              

1. Penguatan Kerangka Kerja Kebijakan & 
Kelembagaan untuk Pertanian Beririgasi

2. Peningkatan Sistem Manajemen Irigasi

3. Peningkatan Sistem Infrastruktur Irigasi

4. Peningkatan Pendapatan Pertanian Beririgasi
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RANCANGAN	KOMPONEN	4:
PENINGKATAN	PENDAPATAN	PERTANIAN	

DI	DAERAH	IRIGASI

o Sasaran: meningkatkan pertanian dan sistem pasar untuk
padi dan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi.

o Komponen ini terdiri dari 3 sub komponen :
Sub Komponen 4.1:
Meningkatkan Produktivitas dan Jasa Pertanian
Sub Komponen 4.2:
Meningkatkan akses dan layanan pasar
Sub Komponen 4.3:
Meningkatkan akses keuangan dan penggunaan layanan
keuangan
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KEGIATAN	KOMPONEN	4.1.
Meningkatkan	Produktivitas	dan	Jasa	Pertanian

� Perekrutan Tenaga Penyuluh Kontrak
� Pelatihan bagi PPL yang ada (Refresher training)
� Pelatihan bagi Penyuluh kontrak
� Pelatihan ketua kelompok tani
� Review dan Pembaruan Materi Teknis yang Relevan

Digunakan di Lapangan oleh Penyuluh (PPL) untuk
komoditas padi

� Review dan Pembaruan Materi Teknis yang Relevan
Digunakan di Lapangan oleh Penyuluh (PPL) untuk
komoditas Sayuran

� Sekolah Lapangan (SL)bagi Petani (Farmer Field Schools);
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lanjutan

� Forum petani tingkat desa(knowledge sharing / KS)
� Kunjungan Lapang antar desa

(Cross village visits)
� Pertemuan tinjauan penyuluhan bulanan (Monthly 

extension review meetings)
� Penghargaan tahunan bagi Penyuluh Berprestasi (Prizes –

Extension)
� Penghargaan tahunan bagi petani yang berkinerja terbaik

(Prizes – Farmers)
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LANJUTAN
� Kontrak penyediaan dan distribusi benih bersertifikat

dengan Institusi Pengelola Benih Padi di lingkup
Kementan (IRRC  supply F-2 seeds)

� Dukungan bagi BBI /BPTP dalam meningkatkan output
(Support to BBI/BPTP)

� Dukungan teknis bagi petani penangkar di setiap provinsi 
secara selektif (Support to F-3 multiplier farmers)

� Fasilitasi Sertifikasi Benih Padi
(Seed certification)

� Penyediaan peralatan sertifikasi benih (Seed certification 
equipment)
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LANJUTAN

� Penyimpanan Benih Padi di Lapangan 
(On-farm seed storage)

� Pengkajian Modernisasi Sektor Benih Padi
(Seed sector modernization design)

� Implementasi modernisasi sektor benih
(Seed sector modernisation implementation)

� Penyediaan alat mesin pertanian untuk demontrasi
(Demonstration equipment)

� Pelaksanaan demonstrasi alat mesin pertanian
(Demonstration)
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SUB	KOMPONEN	4.2:	
PENINGKATAN	AKSES	PASAR	DAN	LAYANAN	

(Improve	Market	Access	and	Services)

� Tujuan dari Sub komponen 4.2 ini adalah:
� Untuk memfasilitasi peningkatan efisiensi dan ekuitas

tahap awal dari rantai nilai padi.
� Untuk memfasilitasi pertumbuhan inklusif rantai nilai

dari tanaman pangan irigasi bernilai tinggi, terutama
sayuran, khususnya pada tahap awal di Jawa dan
Sumatera.
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KEGIATAN	SUB	KOMPONEN	4.2.
� Pemetaan rantai nilai awal (Initial value chain mapping)
� Workshop Validasi rantai nilai (Value chain validation)
� Studi Pemutakhiran Pemetaan rantai nilai (Updated value 

chain mapping)
� Pelatihan fasilitasi rantai nilai dasar(Basic value chain  

facilitation training)
� Pelatihan fasilitasi rantai nilai tingkat lanjut (Advanced

value chain  facilitation training)
� Penyediaan fasilitasi rantai nilai (Value chain  facilitation)
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SUBKOMPONEN	4.3:	
PENINGKATAN	LAYANAN	KEUANGAN

o Tujuan dari Subkomponen ini adalah memfasilitasi
sejumlah besar petani di wilayah proyek dengan
membangun kepercayaan diri mereka sehingga mampu
menggunakan dan mengelola dana simpan dan pinjam
untuk tujuan aktivitas dan investasi yang produktif.
Tujuan yang lain adalah untuk membuka jalur bagi
masuknya lebih banyak petani skala kecil ke sektor
keuangan riil – guna mendukung pertumbuhan ekonomi
pedesaan secara luas.
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KEGIATAN	SUB	KOMPONEN	4.3.
� Mobilisasi kelompok simpan pinjam (Savings & credit 

groups mobilization)
� Pelatihan kelompok Simpan Pinjam (Savings & credit 

group training)
� Fasilitasi modal kelompok
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RENCANA	KERJA
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Uraian Aktivitas 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Penanggung
Jawab

Komponen 4: Meningkatkan Pendapatan
Pertanian Beririgasi

4.1  Meningkatkan produktivitas & jasa
pelayanan

4.1.1 Pengadaan tenaga Penyuluh Pertanian
Lapangan (PPL)

a. Staf baru x x x x x DPIU

b. Pelatihan penyegaran x x x x x PPIU

c. Pelatihan staf baru x x PPIU

d. Pelatihan Ketua Kelompok Tani x x DPIU

4.1.2 Review Paket Penyuluhan

a. Padi x PPIU

b. Tanaman bernilai tinggi x PPIU

4.1.3 Pelaksanaan Penyuluhan

a. Sekolah lapangan petani - tahap pertama x x x DPIU

b. Sekolah lapangan petani - tahap kedua x x x DPIU

c. Buku pencatatan petani x x x DPIU
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Uraian Aktivitas 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Penanggung
Jawab

4.1.4 Jenis pelatihan lain & kunjungan lapangan

a. Forum sharing petani ke petani x x x x x DPIU

b. Kunjungan lintas pedesaan x x x x x DPIU

c. Kunjungan MOA x MOA

4.1.5 Pertemuan revisi penyuluhan bulanan

a. Rapat-rapat x x x x x DPIU

4.1.6 Pemberian penghargaan tahunan

a. Penghargaan tahunan - Penyuluh x x x x x DPIU

b. Penghargaan tahunan - Petani x x x x x DPIU

4.1.7 Akses terhadap benih

a. Supply benih IRRI F-2 x x x x x MOA

b. Perbanyakan benih F-2 x x x x x PPIU

c. Dukungan kepada BBI/BPTP x x x x x PPIU

d. Dukungan kepada F-3 multiplier petani x x x x x PPIU

e. Sertifikasi benih x x x x x PPIU

f. Sertifikasi peralatan benih x x PPIU

RENCANA	KERJA
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Uraian Aktivitas 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Penanggung
Jawab

g. Penyimpanan benih di lokasi DI x x x x x DPIU

h. Desain modernisasi sektor benih x x x x x MOA

i. Implementasi modernisasi sektor benih x MOA

4.1.8 Mekanisasi

a. Peralatan Demonstrasi x x x x DPIU

b. Demonstrasi x x x x DPIU

4.1.9 Kerjasama kegiatan & operasi transfer 
teknologi pertanian

MOA

4.2 Meningkatkan akses pasar & jasa 
pelayanan

4.2.1 Kajian & workshop value chain

a. Pemetaan value chain awal x x DPIU

b. Validasi value chain x DPIU

c. Update pemetaan value chain x x DPIU

4.2.2 Fasilitasi pelatihan

a. Pelatihan fasilitasi value chain tingkat dasar x x x PPIU

b. Pelatihan fasilitasi value chain tingkat 
lanjutan x PPIU

RENCANA	KERJA
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c. Fasilitasi value chain x x x DPIU

4.2.3. Pembiayaan value chain

a. Pendanaan X x x MOA

4.3 Meningkatkan jasa pelayanan finansial
dan penggunaannya

4.3.1 Mobilisasi grup & pelatihan

a. Mobilisasi kelompok Simpan Pinjam x x x MOA

b. Pelatihan kelompok Simpan Pinjam x x x MOA

c. Pelatihan pemahaman tentang keuangan x x MOA

4.3.2 Membangun jaringan dengan perbankan

a. Membangun kerjasama pelayanan
keuangan bersama x x MOA

b. Penguatan agen supervisi micro-finance 
kabupaten x x x x MOA

c. Formalisasi kelompok simpan pinjam x x x x x MOA

RENCANA	KERJA



TARGET	PERTANIAN
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Design	and	Monitoring	Framework

Result Chain Indikator Kinerja dengan Target dan Baseline Sumber Data 
dan Pelaporan 

Asumsi/Resiko 

Dampak

Ketahanan 
pangan dan mata 
pencaharian 
masyarakat 
perdesaan 
meningkat 

· Paling sedikit 50% dari 900.000 rumah tangga
sasaran meningkat indeks asset RIMS rumah
tangganyaa

· Menurunnya prevalensi malnutrisi pada anaka

· Paling sedikit 75% dari 900.000 rumah tangga
sasaran meningkat ketahanan pangannyaa

· RIMS impact 
surveys

· Kemen 
PUPR, 
Kemendagri, 
Kementan

· Baseline data

· Perubahan pada 
prioritas 
pembangunan 
Pemerintah 

· Terbatasnya
kapasitas fiskal
Pemerintah
Daerah

Outcome

Meningkatnya nilai 
pertanian beririgasi 
secara 
berkelanjutan 

· Dengan meningkatnya kualitas infrastruktur sistem
irigasi, sekurang-kurangnya 450.000 hektar lahan
pertanian terlayani pengairan

· Paling sedikit 75% dari 900.000 rumah tangga
sasaran penerima manfaat, 50%nya terlibat dalam
proses produksi padi atau tanaman beririgasi
bernilai tinggi (high value irrigated crop)

· Paling sedikit 90% dari skema irigasi menunjukan
peningkatan dalam manajemen, operasional, dan
pemeliharaannya

· Kemen 
PUPR, 
Kemendagri, 
Kementan

· Baseline data

Perubahan pada 
prioritas pembangunan 
Pemerintah 
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Result Chain Indikator Kinerja dengan Target dan 
Baseline

Sumber Data 
dan 
Pelaporan 

Asumsi/Resiko 

Output

Meningkatnya 
pendapatan dari 
pertanian beririgasi 

· Paling sedikit 75% dari 900.000 rumah 
tangga penerima manfaatmengadopsi 
praktik produksi padi yang lebih baik

· Paling sedikit 25% dari 900.000 rumah 
tangga penerima manfaat terlibat dalam 
proses produksi dan/atau pasca produksi 
dari padi dan/atau komoditas tanaman 
bernilai tinggi di lahan irigasi (high value 
irrigated crop)

· Kemen 
PUPR, 
Kemendagri, 
Kementan

· Baseline 
data

· Pedoman Pemerintah tidak
dilaksanakan dengan
semestinya karena kapasitas
dan komitmen yang rendah

· Menurunnya motivasi PPL
dan fasilitator lapangan yang
menghambat pelaksanaan
kegiatan

· Sistem penyuluhan pertanian
tidak berjalan sebagaimana
yang diharapkan dalam hal
menyediakan dan
menyebarluaskan teknologi

· Tidak ada regenerasi petani
muda sehingga menyebabkan
sektor pertanian tidak lagi
menarik

TARGET	PERTANIAN
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Result Chain Indikator Kinerja dengan Target dan 
Baseline

Sumber Data 
dan Pelaporan 

Asumsi/Resiko 

4.1 Meningkatnya 
produktivitas usaha
tani dan layanan 
pendukungnya 

· Produksi padi meningkat paling sedikit 50% 
(di luar Pulau Jawa) 

· Indeks Pertanaman (IP) meningkat paling 
sedikit 25% (di luar Pulau Jawa)

· Paling sedikit 75% dari 900.000 rumah 
tangga  penerima manfaatmemiliki akses 
kepada layanan penyuluhan 

· Paling sedikit 10.000 PPL dilatih dan bekerja

4.2 Meningkatnya 
akses pasar dan 
layanan 
pendukungnya 

· Nilai produksi padi dan/atau komoditas
tanaman bernilai tinggi di lahan irigasi (high
value irrigated crop) meningkat paling sedikit
20%

· Paling sedikit 200.000 petani penerima
manfaat dilatih mengenai pengembangan
rantai nilai

· Paling sedikit 500 petani penerima manfaat 
menerima bantuan dana pengembangan 
rantai nilai 

TARGET	PERTANIAN
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Result Chain Indikator Kinerja dengan Target dan 
Baseline

Sumber 
Data dan 
Pelaporan 

Asumsi/Resiko 

4.3 Meningkatnya 
layanan jasa 
keuangan dan 
penggunaan 
layanan tersebut 

· Paling sedikit 75% dari 900.000 rumah 
tangga petani penerima manfaatmemiliki 
akses kepada layanan jasa keuangan mikro

· Paling sedikit 200.000 petani dilatih 
mengenai pengelolaan keuangan 

· Paling sedikit 8 penyedia layanan keuangan 
menyediakan jasa keuangan yang 
terjangkau dan memadai bagi petani 
penerima manfaat

· Paling sedikit 500 petani terdaftar dalam 
kelompok simpan pinjam

TARGET	PERTANIAN



Terima kasih
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