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Akhir-akhir ini sering 
kita mendengar 
istilah “Ketahanan 
Pangan” atau dalam 

istilah dunia dikenal dengan 
Food Secure. Istilah tersebut 
muncul sebagai akibat dari 
kondisi global saat ini yang 
memang telah terindikasi akan 
mengalami rawan pangan 
jika dunia tidak melakukan 
strategy dan langkah nyata 
untuk mengantisipasinya. 
Populasi Penduduk dunia 
yang berjumlah sekitar 
9 milliar  lebih otomatis 
memerlukan bahan makanan 
yang juga jumlahnya sangat 
banyak. Disisi lain untuk 
dapat menyediakan bahan 
makanan tersebut,  dunia  
pertanian selalu mendapat 
tantangan dari berbagai 
factor. Bahkan tantangan 
tersebut sepertinya terus 
meningkat. Sebut saja Global 
Warming atau pemanasan 
global sebagai akibat 
meningkatnya suhu rata-rata 
di bumi. Ada lagi Perubahan 
iklim yang juga sangat terkait 
dengan global warming. 
Meningkatnya intensitas 
serangan Organisme Pengganggu 
Tanaman (OPT); berkurangnya cadangan 
dan sumber-sumber air untuk pertanian; 
menurunya kualitas lahan, dan banyak 
lagi permasalahan yang siap untuk 
menggagalkan upaya masyarakat dunia 
untuk meningkatkan produksi bahan 
pangan.
 Indonesia sebagai salah 
satu Negara berpenduduk besar di 
dunia juga memiliki tanggung jawab 
untuk memenuhi ketahanan pangan 
penduduknya, bahkan lebih jauh harus 
memberikan kontribusi untuk penyediaan 
pangan bagi dunia. Makna Ketahanan 
Pangan tidak boleh hanya diartikan 
sebagai Ketersediaan pangan, melainkan 
KEMANDIRIAN PANGAN. Karena esensi 
dari Kemandirian Pangan berarti secara 
otonomi kita mampu menghasilkan, 
menyediakan pangan bagi masyarakat 
serta dapat diakses oleh masyarakat 
tanpa tergantung dari Negara lain.
 Untuk mewujudkan Kemandirian 

pangan memang tidak segampang 
membalikan telapak tangan. Seluruh 
elemen bangsa mulai dari Pengusaha Tani 
(Petani. Red), masyarakat umum, dan 
pemerintah harus memiliki visi yang sama 
untuk mendukung segala kebijakan yang 
mengarah kepada Kemandirian Pangan 
tersebut. Bentuk dukungan paling nyata 
adalah Produktivitas. Bicara tentang 
Produktivitas dalam dunia pertanian 
tidak hanya berarti Hasil Pertanian yang 
didapat per satuan luas, melainkan lebih 
dari itu. Produktivitas pada dasarnya 
adalah aktualisasi dari potensi yang ada 
untuk menjadi produk barang dan jasa 
dalam pertanian. Atau dengan istilah 
yang sederhana bahwa semua elemen 
masyarakat dan sumber daya alam yang 
terkait pertanian harus menghasilkan. 
Masyarakat hanya akan disebut produktif 
jika melakukan suatu pekerjaan; lahan 
pertanian hanya akan produktif jika 
lahan tersebut dimanfaatkan untuk 
budidaya pertanian;  usaha budidaya 
pertanian hanya akan produktif 

jika bisa menghasilkan 
produk pertanian, itulah 
diantara makna nyata dari 
produktivitas.
 Aktivitas promosi 
komoditas Bawang merah 
yang dilakukan seperti  pada 
saat peringatan Hari Krida 
Pertanian dan Hari Pangan 
Sedunia yang berlangsung 
di Kota Singkawang pada 
tanggal 23 Mei 2014 yang lalu 
merupakan suatu langkah 
yang sangat tepat untuk 
meningkatkan produktivitas 
masyarakat Kalbar, khususnya 
untuk mewujudkan 
kemandirian pangan. 
Selama ini, Kalimantan 
Barat secara umum masih 
sangat tergantung dari luar 
bila terkait dengan pasokan 
komodity bawang merah. 
Tidak hanya dari pulau jawa, 
tetapi juga dari beberapa 
Negara lain seperti China, 
Thailand, Malaysia, dan India. 
Situasi ini tentu saja tidak 
menggambarkan Kemandirian 
Pangan yang diharapkan. 
Pesan yang ingin disampaikan 
oleh Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan & Hortikultura 

Provinsi Kalbar  melalui promosi Bawang 
merah tersebut adalah ajakan bahwa 
Kita juga bisa memproduksi bawang 
merah  !!. Namun tentu saja potensi 
yang kita miliki harus diaktualisasikan 
menjadi produk. Cara nya tidak lain yaitu 
masyarakat khususnya pengusaha tani 
harus mau mempelajari bagaimana teknis 
budidaya bawang merah dengan baik, 
mau memanfaatkan setiap jengkal lahan 
pertanian yang dimiliki untuk budidaya 
pertanian, serta  mau mengembangkan 
tanaman bawang merah tersebut. Oleh 
karena itu Dukungan SDM pertanian 
yang cerdas dan maju seperti yang 
diharapkan oleh Gubernur adalah suatu 
keharusan. Hanya melalui cara inilah kita 
akan produktiv dan menghasilkan produk 
pertanian, tidak hanya bawang merah 
saja tetapi juga produk-produk lainnya 
yang dapat mewujudkan tercapainya 
Kemandirian Pangan di Kalbar. Semoga…. 
H2O***

PRODUKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN
PANGAN

AGROTORIAL
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 PONTIANAK - “Kalimantan Barat 
memiliki potensi sumber pangan yang 
luar biasa, tidak hanya padi dan jagung 
saja tetapi juga ada pisang, berbagai 
umbi-umbian dan sagu yang dapat 
menjadi sumber makanan masyarakat. 
Ditambah lagi dengan potensi laut 
yang luar biasa pula,” Demikian 
disampaikan oleh Gubernur Kalimantan 
Barat Drs. Cornelis, MH saat membuka 
dan memberikan sambutan pada 

acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 
Lingkup Pertanian dan Kelautan yang 
berlangsung di Aula Kantor Perwakilan 
Bank Indonesia Kalbar, Rabu (19/2-
2014).
 Dalam arahannya, Gubernur 
Kalbar Drs Cornelis MH menegaskan 
bahwa, para pemimpin tidak boleh 
ragu melaksanakan upaya peningkatan 
produksi pangan di Kalbar. “Ini bisa 
berhasil, asal mau dikerjakan dan kerja 
keras. Kalbar punya potensi untuk 
itu. Selain itu Gubernur menegaskan 
pentingnya peran kemampuan SDM 
petani untuk mendukung upaya 
peningkatan produksi pangan. 
“Kebijakan  dan program yang dapat 
menunjang peningkatan kecerdas 
petani merupakan sesuatu yang wajib, 
agar petani kita cerdas ” ujarnya, 
saat membuka rakerda. Rakerda 
selama tiga hari yang membahas 

strategi percepatan peningkatan 
produksi pangan di Kalbar tersebut 
juga menghadirkan beberapa Direktur 
jenderal Kementerian Pertanian RI 
yaitu Dirjen Tanaman Pangan dan 
dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian. 
 Direktur Jenderal Ditjen 
Tanaman Pangan Kementerian 
Pertanian RI, Udhoro Kasih Anggoro 
menyatakan bahwa  Provinsi 
Kalimantan Barat menjadi harapan 
peningkatan produksi pangan nasional. 
Menurut Udhoro, potensi Kalbar 
bukan hanya dari ketersediaan lahan 
pertanian yang masih sangat luas, 
tetapi juga peningkatkan kapasitas 
produksi panen tanaman pangan per 
hektar masih terbuka lebar. Data 
Kementerian Pertanian menunjukkan 
rata-rata produktivitas padi dari 14 
kabupaten/kota se-Kalbar masih 3,77 
ton per hektar.***

R A P A T  K E R J A  D A E R A H  L I N G K U P

“Kalbar memiliki Sumber 
Pangan yang Luar Biasa !!”

“Variestas padi yang ditanam di Kalbar bisa 
menghasilkan 6-8 ton per hektar. Kalau bisa 
kita balik rata-rata produksi padi di sini 
menjadi 7,3 ton per hektar, maka hasil produksi 
padi Kalbar akan sangat besar. Ini menjadi 
tantangan kita bersama,” ujarnya.

P E R TA N I A N  &  K E L AU TA N
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 Udhoro menambahkan bahwa, 
kunci peningkatkan produktivitas 
pangan di Kalbar terletak pada sinergi 
semua elemen dari tingkat atas hingga 
bawah yang langsung berhubungan 
dengan petani. “Sekarang gerakan harus 
dimulai dari bawah, koordinasi tingkat 
kecamatan se-Kalbar. Para pekerja 
lapangan harus didudukan bersama 
untuk wujudkan gerakan peningkatan 
produksi pangan di Kalbar,” katanya.
 Tapi potensi ini harus pula 
didukung kebijakan pemerintah 
Indonesia yang berpihak pada petani. 
Menurutnya, saat ini kebijakan belum 
berpihak pada petani. “Kita bisa lihat 
undang-undang yang berhubungan 
dengan tanah saja terlalu banyak, 
ruwet buat kita pusing. Ada 
pembatasan, bagaimana petani bisa 
kerja sama dengan bank,” ujarnya.
 Terpisah, Ketua TP PKK Kalbar 
Ny Frederika Cornelis menceritakan, 
saat suaminya masih sebagai camat, 
mereka sering ke kampung-kampung, 
pada bulan 10-12, biasanya ada istilah 
gantung sendok. “Karena tidak ada 
beras yang bisa dimasak dan nasi yang 
bisa dimakan. Setelah pembinaan, 

kerja sama yang baik para penyuluh, 
dinas pertanian, peternakan dan 
berbagai pihak, istilah itu sekarang 
sudah hilang. Petani sudah lebih 
pintar bercocok tanam,” katanya.
 Ditempat yang sama Hazairin, 
Kepala Dinas  Pertanian Tanaman 
Pangan dan Hortikultura Provinsi 
Kalbar mengatakan, pihaknya terus 
bersinergi dengan instansi lain dalam 
upaya peningkatan produksi pangan 
di Kalbar. “Optimalkan potensi lahan 
yang ada di kita. Bagaimana dorong 
petani optimalkan lahannya. Karena 
itu, tadi diberikan beberapa bantuan 
untuk fasilitasi mereka bekerja, 
seperti pupuk bersubsidi, benih 
bersubsidi, dan alat pertanian,”. 
Hazairin juga menyatakan bahwa 
secara nasional Kalimantan Barat 
menjadi salah satu daerah yang 
diharapkan dapat menjadi lumbung 
pangan nasional baru. Hal ini 
disebabkan karena Pulau Jawa dan 
Sumatera yang dulu sebagai daerah 
penghasil pangan di Indonesia saat 
ini sudah tidak dapat diandalkan 
lagi untuk peningkatan produksi 
pangan, banyak lahan pertanian yang 

telah beralih fungsi, serta tidak ada 
lagi lahan yang dapat dibuka untuk 
perluasan areal pertanian baru. Oleh 
karena itu Pemerintah berupaya 
mencari daerah baru yang dapat 
menjadi sentra produksi pangan 
nasional, salah satunya adalah 
Provinsi kalimantan Barat. 
 Sementara itu F Sain,SP 
Ketua Tim Pelaksana Rakerda 
Lingkup Pertanian dan Kelautan 
menyampaikan, salah satu output 
yang ingin dihasilkan dari rakerda 
adalah terciptanya sinergitas dan 
komitmen bersama dalam membangun 
pertanian dan kelautan menuju 
kemakmuran rakyat Kalbar. Rakerda 
ini diikuti 400 peserta. Rinciannya; 
200 dari lingkup dinas pertanian, 50 
dari peternakan, 50 dari perkebunan, 
40 dari perikanan dan kelautan, serta 
60 dari badan ketahanan pangan dan 
penyuluhan,” pungkasnya. 

**
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 PENIRAMAN - Unit 
Pengembangan Benih Tanaman Pangan 
dan Hortikultura (UPBTPH) atau lebih 
dikenal dengan Balai Benih Induk 
(BBI) Padi Peniraman. Panen yang 
berlangsung pada tanggal 30 Januari 
2014 tersebut dilakukan langsung oleh 
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Ir. H. 
Hazairin, MS. Selain itu hadir pula Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia Kalbar Hilman 
Tisnawan; Kepala Badan Pusat Statistik 
Provinsi Kalbar Badar,SE,M.Si; Kepala 
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Prov.Kalbar Drh.H.Abdul Manaf Mustafa; 
Perwakilan Badan Ketahanan Pangan 
dan Penyuluhan Prov.Kalbar, Sekretaris 
Dinas, Kepala UPT dan Kepala Bidang 
Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
dan Hortikultura Prov.Kalbar serta 
masyarakat sekitar desa Peniraman. 
 Berdasarkan perhitungan hasil 
ubinan yang dilakukan langsung oleh 
Kepala UPT BBI Peniraman Ir. M. Munsif, 
MM Panen Padi Pola Tanam Hazton� 
kali ini menghasilkan 16,78 Ton/Hektar 
GKP (Gabah Kering Panen) atau setara 
dengan 10 Ton/hektar GKG (Gabah 
Kering Giling). Menurut Munsif Total luas 
tanam di lahan praktek BBI yang yang 
menggunakan pola tanam Hazton adalah 
sekitar 3 Hektare. Artinya dari panen 
ini kita bisa memperoleh sekitar 30 ton 
Gabah Kering Giling. 
 Kepala Dinas Pertanian TPH, 
Ir. Hazairin sangat antusias menyambut 

panen padi perdana kali ini. “ Kita sudah 
sering melakukan Panen perdana padi, 
tapi kali ini terasa sangat istimewa” 
katanya. Istimewa menurut Hazairin 
adalah karena teknik atau metode 
tanam padinya berbeda dari biasa, yaitu 
menggunakan metode Hazton. Metode 
Hazton adalah teknik budidaya padi 
dengan menggunakan bibit padat. Jika 
budidaya biasa hanya menggunakan 
3 atau 4 tanaman, metode hazton 
menggunakan sekitar 20 tanaman padi 
per lubang tanam. Melihat pada hasil 
yang diperoleh yang mencapai sekitar 
16 ton/Ha, Hazairin menegaskan 
bahwa metode Hazton dapat menjadi 
salah satu kunci keberhasilan dalam 
meningkatkan produktivitas padi di 
Kalimantan Barat yang saat ini relative 
masih rendah yaitu sekitar 3,1 – 3,2 ton/
Ha.  Menurutnya keunggulan metode 
Hazton adalah semua tanaman dalam 
satu lubang tanam akan menjadi anakan 
produktif yang pasti menghasilkan bulir 
gabah sehingga pasti akan memproduksi 
lebih tinggi dibandingkan cara tanam 
konvensional yang tidak semua anakan 
tanaman menghasilkan bulir gabah.
 Budidaya padi dengan metode 
Hazton sendiri sebelumnya sudah 
beberapa kali dilakukan percobaan, 
namun skalanya masih kecil. Hasil 
dari beberapa kali uji coba tersebut 
menunjukkan pola Hazton dapat 
meningkatkan produksi dan produktivitas 
padi  secara signifikan. Untuk 

membuktikan hasil uji coba tersebut 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Hortikultura telah memprogramkan 
beberapa demplot Hazton di lahan 
sawah, salah satunya di lahan BBI 
Peniraman.  Penanaman padi di lahan 
praktek BBI Peniraman kali ini merupakan 
penanaman skala demplot yang cukup 
besar yaitu sekitar 3 Ha. Program 
budidaya padi dengan metode Hazton 
mendapat dukungan dari berbagai pihak, 
salah satunya adalah Perwakilan Bank 
Indonesia Kalbar.
 Acara Panen Padi perdana 
metode “Hazton” di BBI Peniraman ini 
juga diselingi dengan acara inisisasi 
kesepakatan Sinergi dari beberapa 
instansi terkait untuk saling mendukung 
pembangunan pertanian secara umum 
di Kalimantan Barat. Menurut Hazairin, 
inisiasi integrasi ini merupakan wujud 
komitmen bersama dari beberapa 
lembaga seperti Dinas Pertanian TPH 
Provinsi Kalbar, Dinas Peternakan, Dinas 
Perkebunan, Badan Ketahanan Pangan 
dan Penyuluhan, Bank Indonesia, dan 
Badan Pusat Statistik untuk secara 
terpadu dalam membangun pertanian 
di Kalimantan Barat. Karena menurut 
Hazairin, pembangunan pertanian tidak 
akan dapat dilakukan oleh hanya satu 
lembaga. Banyak peran dan dukungan 
dari sector lain yang diperlukan agar 
pertanian bisa maju. Oleh karena itu 
lembaga-lembaga terkait juga harus 
terlibat aktif. Demikian tegas nya.

PANEN  PERDANA PADI METODE 
“HAZTON” (BENIH PADAT)

Panen perdana padi dengan pola tanam “Hazton” telah berhasil dilakukan dilahan praktek 

AGRO UTAMA
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Anggapan bahwa Kalimantan Barat 
tidak dapat menghasilkan bawang 
merah sendiri, sebaiknya harus 
segera di evaluasi bahkan dapat 

segera diganti dengan kenyataan bahwa 
Kalimantan Barat bisa produksi bawang 
merah. Hal ini dibuktikan dengan telah 
berhasilnya beberapa lokasi dan pengusaha 
tani yang telah mencoba mengembangkan 
komoditas yang sering memberi andil 
inflasi tersebut.
 Adalah Pak Subejo, salah seorang 
Pengusaha Tani yang telah membuktikan 
bahwa Kalimantan Barat juga dapat 
menghasilkan komoditas bawang merah. 
Uji coba penanaman yang bekerja sama 
dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
dan Hortikultura Provinsi Kalbar tersebut 
dilaksanakan di Siantan, Kecamatan 
Pontianak Utara. Dari sekitar ¼ hektar 
penanaman produksi bawang merah 
yang sudah dapat dipanen hanya dalam 
waktu 60 hari tersebut mencapai 2,5 
ton bawang merah segar. Jadi secara 
matematis untuk 1 hektar penanaman 
bisa menghasilkan 10 ton bawang merah. 
Hasil ini tentu sangat membanggakan 
mengingat penanaman bawang merah 
di Kalbar masih dalam tahap uji coba.  
Meskipun produksi tersebut relative 
masih rendah dibandingkan dengan di 
Jawa yang mencapai 15 – 20 Ton per 

hektar.
 Menurut Pak Bejo secara 
ekonomi, komoditas bawang merah 
juga sangat menguntungkan. Dalam satu 
hektar jika produksi minimal 10 ton maka 
dengan harga jual Rp. 15.000 saja maka 
akan diperoleh pendapatan sebesar Rp. 
150 juta. Sedangkan biaya usaha tani 
budidaya bawang merah hanya sekitar 
Rp. 89  juta. Ini berarti keuntungan bersih 
yang diperoleh pengusaha tani bawang 
untuk 2 bulan waktu tanam sekitar Rp. 
60 juta per hectare.  Keuntungan akan 
semakin meningkat jika produktivitas 
per hektar dapat meningkat seperti di 
Pulau Jawa yang mencapai 25 ton/ha. 
Disisi lain permintaan bawang yang terus 
meningkat juga mendorong peningkatan 
harga jual.  Jadi kesimpulannya 
bahwa budidaya bawang merah sangat 
menguntungkan.
 Dijelaskan oleh Pak Bejo bahwa 
secara teknis budidaya, pengembangan 
bawang merah di Kalimantan Barat 
sama saja dengan tanaman lainnya yaitu 
perlu penyiapan lahan, pemupukan, 
perawatan, dan pengendalian organisme 
pengganggu tanaman (OPT). Hal itu 
dapat dengan mudah dipelajari melalui 
literature. Kondisi dan jenis tanah di 
kalbar juga tidak menjadi hambatan 
serius, bahkan uji coba yang dilakukan 

menggunakan lahan gambut. Namun 
yang terpenting menurutnya adalah pada 
saat penanganan pasca panennya harus 
tepat. Ini disebabkan karena kelembaban 
udara di Kalimantan barat relative tinggi 
sehingga bawang merah mudah busuk. 
Oleh karena itu penanganan pasca panen 
bawang merah harus mejaga   bawang 
merah agar tetap kering, terutama 
untuk bawang merah yang akan disimpan 
dalam waktu lama. 
 Selain di kebun percontohan 
hortikultura Siantan yang dikelola 
oleh Pak Bejo, upaya perluasan 
pengembangan bawang merah juga 
dilakukan di beberapa tempat seperti 
Lembaga Pemasyarakat Kelas II Pontianak 
dan di Kabupaten Sanggau., Namun 
pengembangan bawang di kedua lokasi 
ini di lakukan pada media Polybag. Hasil 
yang diperoleh juga sangat memuaskan, 
yaitu sekitar 2,5 ons per polybag. Hal 
ini berarti juga bahwa selain untuk 
skala luas, bawang merah juga dapat 
dikembangkan di lahan terbatas 
menggunakan polybag.

KALIMANTAN BARAT JUGA BISA PRODUKSI 

BAWANG MERAH !!
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Dinas Pertanian TPH Prov. Kalbar 
Promosi Bawang Merah pada
PERINGATAN HARI KRIDA 
PERTANIAN DAN HARI PANGAN 
SEDUNIA

“Satu lagi program terobosan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Provinsi Kalbar dipromosikan pada masyarkat, yaitu Program Pengembangan 
Bawang Merah. Promosi pengembangan komoditas bawang merah ini dilakukan 
tepat pada puncak peringatan Hari Krida Pertanian dan Hari Pangan Sedunia 
tingkat Provinsi Kalbar yang berlangsung di Kota Singkawang pada tanggal 21 – 24 
Mei 2014 yang lalu.”
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 SINGKAWANG - Gubernur 
Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH dan 
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, 
Ibu Frederica Cornelis, SPd yang hadir pada 
peringatan puncak Hari Krida Pertanian 
& Hari Pangan Sedunia menyempatkan 
diri untuk melihat langsung komoditas 
bawang merah hasil produksi lokal yang 
dipamerkan di stand Dinas Pertanian TPH 
Prov. Kalbar. “ Nah…ini kita bisa tanam 
sendiri…..kenapa harus mendatangkan 
dari Jawa..? demikian pernyataan yang 
disampaikan oleh Gubernur Cornelis sambil 
menunjukkan bawang merah kepada 
para pengunjung lain. Hal senada juga 
disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak 
PKK Provinsi Kalbar, Ibu Frederika Cornelis, 
SPd. Menurutnya Kalbar telah terbukti 
bisa menghasilkan Bawang Merah, jadi 
semestinya kita dapat kembangkan lebih 
banyak, terutama lahan-lahan pekarangan 
bahkan bawang juga dapat dikembangkan 
dalam pot. 
 Menurut Kepala Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 
Kalbar, Ir. H.Hazairin, MS, tujuan dari 
promosi pengembangan komoditas bawang 
merah ini adalah untuk mensosialisasikan 
sekaligus memotivasi masyarakat Kalbar 

untuk mau mengembangkan tanaman 
bawang merah di Kalbar. Karena 
menurutnya selama ini pasokan bawang 
merah di Kalbar sepenuhnya tergantung 
dari luar khususnya dari Jawa.  Akibatnya 
sangat rentan dengan gejolak harga yang 
sangat memicu terjadi inflasi terutama 
pada musim-musim hari besar keagamaan. 
 Ditanya mengenai peran 
bawang merah terhadap inflasi, Hazairin 
menegaskan bahwa Komoditas Bawang 
merah merupakan salah satu produk 
penyumbang inflasi terbesar hampir setiap 
tahunnya terutama menjelang hari besar 
keagamaan khususnya di Kalimantan Barat.  
Menurutnya, ketergantungan terhadap 
pasokan bawang merah yang hampir 100 
% dari luar khususnya dari Jawa. Artinya 
bahwa Permintaan tinggi tetapi Kalbar 
tidak menyediakannya. Belum lagi ulah 
spekulan yang memanfaatkan situasi dan 
sengaja membatasi distribusi bawang 
merah. Inilah yang  menjadi penyebab 
utama mengapa harga bawang merah 
di Kalbar sangat tinggi ketika memasuki 
hari-hari keagamaan. “Untuk itulah kita 
berusaha mengatasi permasalahan ini 
dengan berupaya meningkatkan Supply 
atau ketersediaan bawang merah ditingkat 

local, dengan harapan dapat meredam 
peningkatan harga bawang diluar batas 
kemampuan daya beli masyarakat”. 
Demikian tegasnya.
 Hazairin menegaskan pula bahwa 
Hari Krida Pertanian dan Hari Pangan 
Sedunia sebagai  moment yang sangat 
tepat untuk mempromosikan komoditas 
bawang kepada masyarakat. Karena pada 
saat tersebut seluruh Bupati/Wali Kota, 
Instansi yang menangani pembangunan 
pertanian serta Kontak Tani Nelayan 
Andalan dari Kabupaten/Kota turut hadir. 
 Sebelumnya Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 
Kalbar telah melakukan beberapa kali uji 
coba (Demplot) budidaya bawang merah. 
Uji Coba tersebut didukung oleh Bank 
Indonesia Perwakilan Kalbar, Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II Pontianak, serta 
Kelompok Tani Lestari yang diketuai oleh 
Bpk. Subejo. Hasil yang diperoleh sangat 
memuaskan, oleh karena nya Hazairin 
sangat yakin untuk merekomendasikan 
pengembangan Bawang Merah di 
Kalimantan Barat.
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 PONTIANAK - Untuk 
mengantisipasi Inflasi dan meredam 
kecenderungan meningkatnya harga 
bawang merah di pasar, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi 
Kalbar bekerja sama dengan Pemerintah 
Kota Pontianak melakukan Promosi Pasar 
Murah Bawang Merah. Promosi pasar 
murah tersebut dilaksanakan serempak di 
tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Pontianak 
Barat, Pontianak Timur dan Pontianak Kota 
pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014.
 Promosi Murah bawang merah 
ini langsung dihadiri oleh Ir.H.Hazairin,MS 
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
dan Hortikultura Prov.Kalbar; Ir.Hidayati 
Kepala Dinas Pertanian,Perikanan dan 
Kehutanan Kota Pontianak;  Heronimus 
Hero,SP,MSi Kepala Bidang Pengolahan 
dan Pemasaran  Hasil Pertanian Distan 
TPH; dan Ir. Herti Herawati, Kepala UPT 
Terminal Agribisnis Terpadu Distan TPH.
Hazairin mengatakan bahwa, “menyambut 
Ramadhan ini  Dinas Pertanian TPH 
melaksanakan pasar rakyat sekaligus 
memperkenalkan komoditi bawang merah 

yang telah dihasilkan pengusaha tani 
Kalimantan Barat”. Menurutnya, pemilihan 
waktu menjelang puasa karena pada 
saat tersebut kebutuhan dan permintaan 
terhadap produk-produk pertanian 
termasuk Bawang Merah cenderung 
meningkat sehingga memicu peningkatan 
harga pasar atau inflasi. Oleh karena itu 
dengan adanya Promosi Murah bawang 
merah ini diharapkan sedikit meredam 
kenaikan harga bawang di pasar.
 Bawang merah yang 
dipromosikan dijual dengan harga 
Rp.16.000/Kg, sementara harga bawang 
dipasaran mencapai Rp.28.000 sampai 
Rp.30.000. Selama ini bawang merah 
selalu didatangkan dari pulau jawa karena 
belum ada petani yang tanam bawang 
merah karena ada anggapan,kalbar 
tidak cocok untuk tanam bawang merah, 
Namun setelah kita ujicoba ternyata 
bawang merah di lahan gambut sangat 
baik tumbuhnya dan kualitasnya tidak 
jauh berbeda dengan bawang merah yang 
didatangkan dari jawa,ujar Kepala Dinas 
Pertanian TPH Prov.Kalbar.

 

Ditempat yang sama Kepala Bidang 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 
Heronimus Hero mengatakan bahwa 
Tujuan utama Promosi ini ada tiga hal yaitu 
untuk mensosialisasikan pada masyarakat 
bahwa Kalimantan Barat bisa memproduksi 
bawang merah; memotivasi masyarakat 
agar mau mengembangkan komoditi 
bawang merah; dan mengantisipasi 
terjadinya inflasi bawang merah di pasar. 
 Sementara itu Kepala Dinas 
Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Kota 
Pontianak berharap agar kegiatan Promosi 
ini dapat memotivasi masyarakat Kota 
Pontianak untuk Manfaatkan lahan yang 
ada termasuk lahan pekarangan serta 
pemanfaatan polibag untuk menanam 
bawang merah agar dapat mengurangi 
ketergantungan Kota Pontianak terhadap 
bawang dari luar. Paling tidak untuk 
kebutuhan keluarga sudah bisa terpenuhi. 
Menurutnya Kota Pontianak merupakan 
konsumen terbesar bagi hampir semua 
jenis komodity karena selain jumlah 
penduduknya yang padat, juga 
ketersediaan lahan sangat terbatas 
sehingga kecenderungan inflasi sering 
terjadi terutama pada musim-musim 
perayaan keagamaan seperti bulan 
Ramadhan.
 Dalam Promosi yang 
dilaksanakan serempak di tiga 
kecamatan tersebut juga dijual 
beberapa produk pertanian lain seperti 
aneka sayuran, buah dan gula pasir 
yang disupply oleh Terminal Agribisnis 
Terpadu. Total bawang merah yang di 
promosikan ke masyarakat sekitar 1 ton 
yang dikemas dalam paket setengah 
kilo, sehingga seluruhnya berjumlah  
2000 paket untuk 2000 keluarga. 
Rencananya Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar 
kembali akan melakukan Promosi yang 
sama pada H-7 menjelang Lebaran. ***

UNTUK MENGANTISIPASI INFLASI…
Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalbar Promosi Bawang Merah Murah !!!
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 SINGKAWANG - Dalam arahannya 
Cornelis menengaskan bahwa pertanian 
akan tetap menjadi prioritas pembangunan 
di Indonesia. Karena dari Pertanian lah kita 
dapat menyediakan bahan makanan bagi 
masyarakat. Menurutnya kondisi dunia 
saat ini sudah mulai mengalami gejala 
krisis pangan, bahkan di beberapa Negara 
seperti di Afrika gejala ini sudah terjadi. 
Hal ini disebabkan terutama karena 
adanya perubahan iklim global, atau 
istilahnya Global Warming yang sangat 
mempengaruhi penurunan hasil pertanian.  
Untuk menyikapi dan mengantisipasi hal 
tersebut agar tidak dialami oleh kita, maka 
pembangunan pertanian kita harus kuat. 
“Bagaimana caranya agar pembangunan 
pertanian kita kuat…?” Yang paling penting 
adalah Petani Kita Harus Cerdas !!!. 
Bila petani kita cerdas maka pasti akan 
mampu meningkatkan produksi pangan, 
masyarakat cukup makan, Ketahanan 
Pangan meningkat, dan pada akhirnya 
masyarakat akan sejahtera. Tegasnya.
 Gubernur Cornelis juga 
mengarahkan agar instansi terkait agar 
selalu melakukan fungsi penyuluhan 
dan sosialisasi yang dapat menunjang 
peningkatan kecerdasan petani. Disisi 

lain Cornelis juga mengharapkan 
kepada petani agar tidak malu menjadi 
petani. Menurutnya Petani adalah 
pekerjaan mulia, karena petani lah yang 
menyediakan makanan bagi masyarakat. 
Tanpa ada petani maka masyarakat tidak 

akan makan…! Oleh karena itu Cornelis 
sangat berharap agar Petani yang pada 
dasarnya adalah Pengusaha di bidang 
pertanian untuk selalu berfikir maju dan 
mengembangkan usaha pertanian yang 
ada. “Manfaatkan lahan yang dimiliki 
untuk menanam berbagai jenis tanaman, 
sawah, sayur dan berkebun…. Dan dari 
hasilnya ….jangan lupa untuk ditabung 
dan  menyekolahkan anak, agar anak-anak 
kita juga menjadi pintar..!!. demikian 
tegasnya.
 Pada acara  yang juga dihadiri oleh 
Wali Kota Singkawang, dan Wkl. Wali Kota 
Singkawang tersebut, Gubernur Cornelis di 
Anugerahi Gelar Sebagai “Penyuluh Segala 
Bidang” oleh panitia penyelenggara. Gelar 
tersebut diberikan bukan tanpa alasan, 
melainkan berdasarkan rekam jejak 
Gubernur Cornelis yang sejak tahun 1979 
telah menjalankan fungsi Penyuluhan 
dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
pejabat, mulai dari penyuluhan tentang 
KB, Kesehatan, Sosial, Keamanan, 
Pendidikan, Pertanian, kehutanan, 
lingkungan hidup,  dan lain sebagainya. 
Pemberian Gelar “Penyuluh Segala Bidang” 
tersebut ditandai dengan Penyerahan Foto 
berbingkai dari panitia kepada Gubernur. 
Foto yang menampilkan Gubernur sedang 
menanam padi tersebut mendapat 
apresiasi dari seluruh undangan yang hadir.

“PETANI KITA HARUS CERDAS !!”
Gubernur Kembali Menyoroti Pentingnya Kualitas SDM untuk 

membangun Pertanian

“Gubernur Kalimantan 
Barat, Drs. Cornelis, 

MH kembali menyoroti 
pentingnya Kualitas 

Sumber Daya Manusia 
untuk membangun 

pertanian di Kalimantan 
Barat. Hal tersebut 

diungkapkannya saat 
menyampaikan sambutan 

dan arahan ketika 
membuka secara resmi 

peringatan Puncak Hari 
Krida Pertanian dan 

Hari Pangan Sedunia di 
Kota Singkawang yang 

berlangsung pada tanggal 
21 – 24 Mei 2014.”
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 PONTIANAK - Dalam rangka 
mempercepat pelaksanaan program 
pembangunan sub sector tanaman pangan 
dan hortikultura di Provinsi Kalimantan 
Barat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
dan Hortikultura  Provinsi Kalbar 

melaksanakan rapat koordinasi awal tahun 
2014. Raoat koordinasi yang dilaksanakan 
pada tanggal    Januari 2014 bertempat 
di aula Dinas Pertanian TPH dihadiri oleh 
seluruh Kepala Bidang / Kepala UPT 
dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Hortikultura Provinsi Kalbar serta seluruh 
Kepala Dinas tingkat Kabupaten/Kota yang 
menangani kegiatan sub sector tanaman 
pangan dan hortikultura.
 Dalam arahannya beliau 
menegaskan bahwa pembangunan 

pertanian di kalimantan Barat memiliki 
tantangan yang besar karena selain luas 
wilayah yang relatif sangat besar, karakter 
pembangunan pertanian sangat ditentukan 
oleh waktu dan musim. Jadi perencanan 
dan pelaksanaan kegiatan yang tepat 

dan sesuai dengan musim menjadi kunci 
keberhasilan permbangunan pertanian.  
Untuk itu Hazairin menghimbau agar semua 
Kepala Bidang maupun Kepala UPT lingkup 
Dinas Pertanian TPH untuk dapat bekerja 
dengan tulus dan ikhlas agar kegiatan-
kegiatan yang telah direncanakan dapat 
mencapai hasil yang memuaskan serta 
kegiatan tersebut tepat waktu dan tepat 
sasaran. 
 Upaya peningkatan produksi dan 
produktivitas tanaman pangan khususnya 

padi, jagung dan kedelai tetap menjadi 
program prioritas utama. Demikian 
pula beberapa komoditas hortikultura. 
Kepala Dinas Pertanian TPH menegaskan 
bahwa target surplus beras 350.000 ton 
merupakan tanggung jawab pemerintah 

provinsi Kalbar yang diamanahkan oleh 
pemerintah pusat. Untuk itu Kepala dinas 
beraharap seluruh staf yang menangani 
tanaman pangan dan hortikultura baik 
provinsi maupun kabupaten/kota harus 
bersungguh-sungguh dengan  segala upaya 
agar target tersebut  bisa terpenuhi.

Untuk Percepat Pelaksanaan Program…..
Dinas Pertanian melaksanakan

RAKOR AWAL TAHUN 2014

Rapat Koordinasi Awal Tahun 2014 dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pertanian TPH Prov.Kalbar (Ir.H.Hazairin,MS).

“Rapat Koordinasi ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan tahun 2014 dapat terlaksana 
dengan baik dan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku.”
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Lomba kebersihan kantor 
merupakan salah satu rangkaian 
kegiatan dalam rangka 
memeriahkan HUT Pemerintah 

Provinsi Kalbar tahun 2014. Tujuan 
penyelenggaraan lomba kebersihan 
kantor lingkup pemerintah Provinsi 
Kalbar ini tidak lain adalah dalam 
rangka meningkatkan disiplin instansi 
pemerintah dalam menjaga kebersihan 
dan keindahan di lingkungan kerja 
masing-masing. Selain itu instansi 
pemerintah yang merupakan lembaga 
pelayanan public harus dapat 
menunjukkan citra kantor yang baik 
kepada masyarakat sehingga dapat 
menjadi contoh pula bagi masyarakat.
 Untuk Tahun 2014 juara 1 
Lomba Kebersihan Kantor diraih oleh 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Hortikultura, juara 2 Rumah Sakit 
Dokter Soedarso, Juara 3 Dinas Pemuda 
dan Olahraga. Prestasi terbaik yang 
dicapai oleh Dinas Pertanian TPH tahun 
2014 ini mengulang sukses prestasi 
yang sama pada tahun 2012 yang lalu.
 

 Selain kegiatan lomba 
kebersihan antar kantor, rangkaian 
acara memperingati HUT Pemprov 
Kalbar ke-57 pada tahun 2014 juga 
dimeriahkan dengan beberapa acara 
lain seperti Gerak Jalan bersama, 
Senam pagi bersama, Pameran dan 
Bazar, dan Donor Darah. DIRGAHAYU 
PEMPROV KALBAR!!!***

DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR 
MENDAPAT PREDIKAT SEBAGAI KANTOR 
TERBERSIH LINGKUP PEMPROV KALBAR

Kembali...

“Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan dan Hortikultura 
Provinsi Kalimantan Barat 
kembali mendapat predikat 
sebagai Kantor terbersih lingkup 
pemerintah provinsi Kalbar 
pada tahun 2014. Hadiah 
berupa piala diserahkan oleh 
Wakil Gubernur kalbar, Drs. 
Christiandy Sanjaya, SE, MM, 
dan diterima oleh sekretaris 
Dinas Ir. Sri Hastuti, MM. 
Penyerahan hadiah tersebut 
dilaksanakan tepat setelah 
Upacara peringatan Hari Ulang 
Tahun Pemprov Kalbar yang 
ke-57 yang dilaksanakan pada 
tanggal 28 Januari 2014 yang 
lalu.”
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 “Program Food Estate 
Kalimantan Barat mendapat 
apresiasi dari lemabaga 
penelitian luar negeri. Kali 
ini datang dari Center 
for International Forestry 
Research (CIFOR). CIFOR 
(Center for International 
Forestry Research) adalah 
lembaga penelitian kehutanan 
internasional yang berkantor 
di Bogor bekerjasama dengan 
Australian National University 
(ANU) yang saat ini sedang 
melaksanakan penelitian 
tentang investasi berbasis 
lahan dan pengembangan 
food estate program dalam 
rangka ketahanan pangan di 
Indonesia. Salah satu focus 
penelitian tersebut adalah 
Program Pengembangan Food 
Estate di Provinsi Kalimantan 
Barat.”

 
 Kunjungan Tim dari CIFOR dan 
ANU yang berlangsung pada tanggal 
10 Februari 2014 tersebut  diterima 
langsung oleh Kepala Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Provinsi Kalbar, Ir. H. Hazairin, MS. 
Sedangkan dari CIFOR adalah Dr. John 
McCharty dan seorang peneliti lainnya.
 Pada kesempatan tersebut, 
Kepala Dinas Pertanian TPH Prov. 
Kalbar menyempatkan diri untuk 
mempresentasikan program 
pengembangan Food Estate Kalbar 

kepada Dr. John McCharty di ruang 
Audio Visual Dinas Pertanian TPH Prov. 
Kalbar. Acara kemudian dilanjutkan 
dengan diskusi. Tim CIFOR memberikan 
apresiasi atas program Food Estate 
yang ada di Kalbar, apalagi sudah 
ada realisasi di salah satu lokasi Food 
estate yang direncanakan yaitu di 
Kabupaten Ketapang. Konsep Food 
Estate diharapkan dapat menjadi salah 
satu kunci keberhasilan Kalbar dalam 
meningkatkan produksi dan ketahanan 
pangan tidak hanya untuk penduduk 
Kalbar tetapi juga mendukung 
ketahanan pangan nasional.**

FOOD ESTATE KALBAR MENDAPAT APRESIASI 
DARI CIFOR
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 PONTIANAK - Direktur Alat dan 
Mesin Pertanian Direktorat Jenderal 
Prasarana dan Sarana Pertanian 
Kementerian Pertanian, Ir.Suprapti 
merasa terkesan dengan Alsintan 
Center Provinsi Kalimantan Barat.  
Pernyataan tersebut disampaikannya 
ketika melakukan kunjungan kerja 
ke ALSINTAN CENTER KALBAR yang 
terletak di Sei Kakap Kabupaten Kubu 
Raya pada tanggal 11 Februari 2014 
yang lalu. Dalam kunjungan tersebut 
Ddirektur Alsintan didampingi langsung 
oleh Kepala dinas Pertanian Tanaman 
Pangan dan Hortikultura Provinsi 
Kalbar, Ir.H.Hazairin,MS. Ini merupakan 
kunjungan pertama Direktur Alsintan 
yang baru dilantik di Kalimantan Barat, 
dimana sebelumnya Ir.Suprapti menjabat 
sebagai Direktur Pupuk dan Pestisida 
pada Direktorat Jenderal Prasarana dan 
Sarana Pertanian.
 Ir.Suprapti sangat terkesan 
dengan pengelolaan ALSINTAN Center 
di Kalimantan Barat dimana ALSINTAN 
Center ini sangat baik dari segi 
manajemen dan pemanfaatannya. 
Kedepan Direktur Alsintan mengharapkan 
agar ALSINTAN CENTER KALBAR dapat 
menjadi lebih baik lagi dan dapat 
menjadi pusat pelatihan alat dan mesin 
pertanian bagi petani di Kalimantan 
Barat khususnya dan Indonesia pada 
umumnya.
 Di tempat yang sama 

Ir.H.Hazairin,MS (Kepala Dinas Pertanian 
TPH) mengatakan ALSINTAN CENTER 
ini bertujuan sebagai pusat pelatihan 
petani, masyarakat umum, pelajar dan 
mahasiswa di Kalimantan Barat. ALSINTAN 
CENTER ini sudah dilengkapi dengan 
asrama, perbengkelan, gudang,ruang 
pertemuan dan studio. Diharapkan 
juga agar Kementerian Pertanian dapat 
selalu mendukung ALSINTAN CENTER 
ini agar menjadi yang terdepan dalam 
pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian. 
 Hazairin juga menambahkan 
bahwa kunjungan Direktur Alat dan Mesin 
Pertanian ke Kalimantan Barat tidak 
hanya sekedar melihat perkembangan 
Alsintan Center Kalbar, tetapi terkait 
dengan agenda pengembangan Brigade 
Olah Tanah dan Tanam di Kalimantan 

Barat. Pemerintah Pusat melalui 
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 
Pertanian akan mendukung fasilitas 
Brigade Olah Tanah dan Tanam Kalbar 
berupa bantuan 50 unit Hand Trancktor 
yang akan dipusatkan di Alsintan Center. 
Keberaadaan Brigade ini diharapkan 
dapat mendukung upaya peningkatan 
produksi padi di Kalbar melalui jalur 
mekanisasi, ujar Hazairin.
 Dalam kunjungan kerja ini juga, 
selain mengunjungi Alaintan Center, 
Direktur Alat dan Mesin Pertanian, 
Ir. Suprapti juga berkesempatan 
berkunjung  ke Kabupaten Kubu Raya 
untuk melihat perkembangan beberapa 
Kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alat & 
Mesin Pertanian (UPJA) mandiri. **

DIREKTUR ALAT DAN MESIN PERTANIAN 
TERKESAN DENGAN ALSINTAN CENTER 

DI KALIMANTAN BARAT
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 “ Dinas Pertanian TPH Prov.
Kalbar mengadakan Sosialisasi 
Undang-Undang Aparatur Sipil 
Negara (ASN) dan Sasaran Kinerja 
Pegawai (SKP) Negeri Sipil yang 
dipimpin oleh Sekretaris Dinas Ir.Hj.
Sri Hastuti,MM mewakili Kepala 
Dinas Pertanian TPH. Acara yang 
berlangsung pada Senin,3 Maret 
2014 tersebut dihadiri oleh hampir 
seluruh karyawan Lingkup Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan 
Provinsi Kalbar.”

 Sosialisasi Undang-Undang 
Aparatur Sipil Negara dan Sasaran 
Kinerja Pegawai Negeri Sipil dihadiri 
oleh seluruh Kepala Bidang, Kepala UPT 
serta staf dilingkungan Dinas Pertanian 
TPH Prov.Kalbar.
 
 
 

SOSIALISASI UNDANG UNDANG
ASN DAN SKP

  Diantara esensi atau point penting dalam Undang-Undang ASN tersebut 
adalah menyangkut status pegawai dan pengukuran kinerja pegawai negeri sipil. 
Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil 
Negara, ditentukan bahwa:
1. Jabatan  Aparatur Sipil Negara  terdiri  atas:
 a) Jabatan  Administrasi;
 b) Jabatan Fungsional;  dan 
 c) Jabatan  Pimpinan  Tinggi.
2. Jabatan Administrasi terdiri  atas:
 a) Jabatan  Administrator;
 b) Jabatan  Pengawas;  dan
 c) Jabatan  Pelaksana.
3. Jabatan  Pimpinan  Tinggi  terdiri atas:
 a) Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Utama;
 b) Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Madya;
 c) Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama.

Pegawai Negeri  Sipil diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas  usia 
pensiun,  yaitu:
1. 58 (lima puluh delapan)  tahun  bagi Pejabat  Administrasi;
2. 60 (enam  puluh) tahun bagi Pejabat  Pimpinan  Tinggi;  dan 
3. sesuai  dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan bagi Pejabat 

Fungsional. 

Jabatan Pegawai  Negeri  Sipil dilakukan penyetaraan:
1. Jabatan eselon la Kepala lembaga pemerintah  nonkementerian  setara
2. Jabatan eselon la dan eselon lb setara  dengan  Jabatan Pimpinan 
3. Jabatan eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
4. Jabatan eselon  lll setara  dengan  Jabatan  Administrator;
5. Jabatan eselon  lV setara  dengan  Jabatan Pengawas;  dan
6. Jabatan eselon  V dan fungsional  umum  setara  dengan Jabatan Pelaksana
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Pada saat mulai berlakunya undang-
undang Nomor 5 Tahun 2014  (15 
Januari 2014) maka :

A. Batas usia pensiun Pejabat  
Pimpinan  Tinggi  Utama,  Pejabat  
Pimpinan Tinggi  Madya, dan  
Pejabat Pimpinan  Tinggi Pratama 
(sebelumnya  dikenal sebagai  
pejabat  struktural  eselon  I dan 
eselon ll) adalah  60 (enam puluh)
tahun tanpa melalui mekanisme  
perpanjangan  oleh  Pejabat  
Pembina Kepegawaian.

B. Dalam  hal terdapat Pegawai  Negeri  
Sipil yang menduduki jabatan 
Pimpinan  Tinggi  Utama, Pimpinan  
Tinggi  Madya,  dan Pimpinan Tinggi 
Pratama  (sebelumnya dikenal 
sebagai  pejabat  struktural  eselon  
I dan eselon ll) belum  berusia 
60 (enam  puluh) tahun  tetapi 
keputusan pemberhentian  hormat 
sebagai  Pegawai Negeri Sipil 
telah ditetapkan karena mencapai  
batas usia pensiun  56 (lima  puluh 
enam) tahun  atau lebih dan 
pemberhentiannya  ditetapkan  
berlaku terhitung  mulai akhir 
Januari 2014 dan seterusnya.

C. Apabila tidak diberhentikan  dari 
jabatannya, maka batas  usia 
pensiunnya 60 (enam puluh) tahun;

D. Apabila telah diberhentikan  dari 
jabatannya, maka batas  usia 
pensiunnya 58 (lima puluh delapan)  
tahun;

E. Apabila telah diberhentikan  dari 
jabatannya  dan usianya  lebih  dari 
58 (lima puluh delapan)  tahun,  
maka diberhentikan dengan  
hormat sebagai  Pegawai  Negeri 
Sipil terhitung  mulai  akhir bulan 
pemberhentian dari jabatannya.

F. Dalam  hal terdapat Pegawai 
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud  
pada huruf b angka  1) dan  angka 
2) telah diberhentikan dengan  
hormat  sebagai Pegawai Negeri  
Sipil karena  mencapai batas 
usia  pensiun  56 (lima  puluh 
enam)  tahun  atau lebih  dan 
pemberhentiannya  ditetapkan 
berlaku  terhitung mulai akhir 
Januari 2014  dan seterusnya.

G. Apabila keputusan  pemberhentiannya  
telah ditetapkan    baik yang sudah 
diterima  maupun  yang  belum  
diterima  oleh yang bersangkutan  dan 
masih  bersedia  melaksanakan tugas, 
maka  keputusan  pemberhentian  dan 
kenaikan  pangkat pengabdiannya 
(apabila mendapat kenaikan pangkat  
pengabdian) ditinjau  kembali.

H. Apabila keputusan 
pemberhentiannya telah 
ditetapkan,   baik yang  sudah 
diterima  maupun  yang belum 
diterima oleh yang bersangkutan  
tetapi tidak bersedia lagi 
melaksanakan tugas, maka 
mengajukan  surat pernyataan 
tidak bersedia lagi melaksanakan 
tugas secara tertulis bermaterai 
kepada  Pejabat Pembina 
Kepegawaian,  dan  keputusan 
pemberhentian serta pemberian 
kenaikan pangkat pengabdiannya  
yang sudah ditetapkan  (apabila  
mendapat  kenaikan  pangkat  
pengabdian) tetap berlaku. 

**
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 PONTIANAK - Dinas Pertanian 
TPH Prov.Kalbar melalui Sekretariat 
Dinas, Jum’at 21 Maret 2014 
mengadakan Sosialisasi E-Proposal 
Tahun 2015 Lingkup Dinas  Pertanian 
TPH yang berlangsung Di Aula Dinas 
Pertanian yang dihadiri oleh seluruh 
petugas Dinas Pertanian Kab/Kota Se-
Kalimantan Barat yang menangani 
E-Proposal.
 Sosialisasi E-Proposal Tahun 
2015 Lingkup Dinas  Pertanian TPH 
dibuka secara resmi Oleh Sekretaris 
Dinas Pertanian TPH Prov.Kalbar (Ir.
Hj.Sri Hastuti,MM) mewakili Kepala 
Dinas. Menurut Sri Hastuti, Tujuan 
dari Sosialisasi e-proposal ini adalah 
untuk memberikan pemahaman 
kepada para peserta tentang cara dan 
prosedur perencanaan melalui aplikasi 
e-proposal yang sudah mulai diterapkan 
pada tahun 2014 ini. Pemahaman 
ini sangat penting karena semua 
usulan kegiatan yang akan diajukan 
ke pemerintah pusat khususnya 
Kementerian Pertanian RI, hanya 
melalui sistem e-Proposal. Usulan 
melalui bentuk lainnya tidak akan 
diterima. Oleh karena itu penguasaan 
terhadap sistem e-Proposal  sudah 
menjadi kewajiban bagi Kabupaten/
Kota.
 E-proposal pada dasarnya 
adalah wujud dari e-planning yang 
merupakan salah satu bagian dari 
pelaksanaan sistem manajemen 
pemerintahan berbasis teknologi 
informasi (e-government) . E-proposal 
sendiri adalah aplikasi yang dibangun 
untuk mendukung sistem bottom-

up planning yang efektif dan efisien 
berdasarkan teknologi informasi 
di Kementerian Pertanian. Sistem 
ini menjadi pengganti dari sistem 
perencanaan sebelumnya berupa 
perencanaan secara konvensional  yang 
dirasakan sudah ketinggalan zaman, 
kurang efektif dan memerlukan waktu 
yang lama dalam prosesnya. Dengan 
adanya e-proposal akan mampu 
menjelaskan kebutuhan anggaran yang 
diperlukan untuk mencapai sasaran 
yang ditargetkan, lengkap dengan daya 
dukung yang akurat dan legalitas dari 
dinas terkait. 
 Pemanfaatan system 
perencanaan berbasis teknologi 
informasi berupa Sistem e-Proposal 
memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. menjaring sebanyak mungkin 
usulan-usulan dari daerah yang 
potensial untuk dikembangkan

2. mempercepat pengiriman data 
proposal dari seluruh Kab/Kota dan 
provinsi 

3. memperkuat peran SKPD provinsi 
sebagai koordinator mekanisme 
perencanaan satu pintu 

4. mempercepat proses penilaian 
proposal oleh tim pusat 

5. meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas pengalokasian anggaran 
pemerintah Kab/Kota dan provinsi 
di seluruh Indonesia 

6. mendukung upaya hemat barang 
persediaan (paperless) dan 
pengelolaan data base lebih baik 

7. mendukung percepatan Reformasi 
Birokrasi dengan sembilan langkah 

percepatan, salah satunya adalah 
setiap Kementerian/Lembaga 
harus membangun e-government 
yang mencakup e-office, 
e-procurement, e-planning, 
e-budgeting, e-perfomance, dan 
e-auditing.  Diharapkan usulan-
usulan dari daerah akan diproses 
di pusat dengan transparan dan 
akuntabel. 

 Dengan adanya aplikasi 
e-proposal ini akan memudahkan 
dalam mengelola data perencanaan 
yang lebih cepat, murah, praktis, 
terstruktur, akuntabel dan transparan.

Sosialisasi E-Proposal Tahun 2015 Lingkup 
Dinas Pertanian TPH Prov.Kalbar
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 PONTIANAK - Peserta 
Pertemuan Nasional Petugas Pelayanan 
Informasi Pasar (PIP) sub sektor 
Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Tahun 2014 ini berjumlah sebanyak 
120 orang, yang terdiri dari petugas 
yang menangani pelayanan informasi 
pasar komoditas Pertanian pada 
masing-masing Provinsi, Kabupaten 
dan Kota Wilayah Barat  di Indonesia. 
Acara dibuka langsung oleh Kepala 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, 
Ir. H. Hazairin, MS. Yang mewakili 
Direktur Jenderal Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian 
Pertanian RI. 
 Dalam laporannya, Kasubdit 
Pasar Domestik, Ir. Weni Astuti selaku 
Paniti Penyelenggara, menyampaikan 
bahwa Tujuan diadakannya Pertemuan 
Nasional Petugas Informasi Pasar 
(PIP) Sub Sektor Tanaman Pangan dan 

Hortikultura antara lain :
1. Meningkatakan koordinasi dan 

keterpaduan dalam pelaksanaan 

perencanaan dan   pelaksanaan 

kegiatan Pelayanan Informasi Pasar 

(PIP) se Indonesia.

2. Melaksanakan evaluasi kegiatan 

pelayanan informasi pasar se 

Indonesia

3. Meningkatkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) petugas pelayanan 

informasi pasar se Indonesia dalam 

bidang Market Intelligence, dan 

pengembangan Inovasi Media 

penyebarluasan Informasi Pasar.

4. Semakin berkembangnya 

pelaksanaan pelayanan informasi 

pasar pada setiap jenjang pemasaran 

dengan ketepatan dan akurasi data/

informasi pasar yang semakin tinggi.
 
 Ir. Weni Astuti juga 
menambahkan bahwa, Pelayanan 
informasi pasar mempunyai peranan 
yang strategis dalam mengembangkan 
pemasaran hasil pertanian yang 
merupakan bagian dan upaya 
pemerintah melakukan revitalisasi 
pertanian. Pelayanan informasi 
pasar sangat menentukan langkah 
dan kebijakan pemerintah terkait 
dengan supply dan demand komodity 
pertanian yang beredar di masyarakat. 
Disisi lain Pelayanan Informasi Pasar 
juga sangat membantu pengusaha tani 
dalam memetakan atau merencanakan 
komodity apa yang akan mereka 
kembangkan dan mampu memberikan 
keuntungan. 
 Pelayanan informasi pasar yang 
telah berjalan selama ini memberikan 
peran yang cukup berarti, namun 
kinerjanya belum optimal bahkan 
harus ditingkatkan seiring dengan 
berkembangnya teknologi informasi 
dan semakin globalnya pasar produk 
pertanian. 
 Posisi pelayanan informasi yang 
semakin penting tersebut menuntut 
berbagai                 pembaharuan baik 
dari sumberdaya manusia, rencana 
maupun sisitem pengolahan data 
dan bentuk pelayanan informasinya. 
(Erviyanto)

Pertemuan Nasional Petugas Pelayanan Informasi
Pasar (PIP) 

Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura
“Kementerian Pertanian 

melalui Direktorat 
Jenderal Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Pertanian 
bekerjasama dengan Dinas 

Pertanian TPH Kalbar 
mengadakan Pertemuan 

Nasional Petugas Pelayanan 
Informasi Pasar (PIP) 

yang berlangsung di Hotel 
Grand Mahkota Pontianak 

25 – 28 Maret 2014.”
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 PONTIANAK - “Ikuti dan 
Laksanakan Dengan Baik” hal ini 
disampaikan Kepala Dinas Pertanian 
TPH Provinsi Kalimantan Barat, 
Ir.H.Hazairin,MS dalam sambutan 
dan sekaligus membuka secara resmi 
Pertemuan Nasional Petugas Informasi 
Pasar (PIP) Sub Sektor Tanaman Pangan 
dan Hortikultura Wilayah Barat yang 
berlangsung di Hotel Grand Mahkota 
Pontianak, Selasa, 25 Maret 2014.
Pelayanan Informasi Pasar mempunyai 
peranan yang sangat strategis dalam 
mengembangkan pemasaran hasil 
pertanian yang merupakan bagian 
dan upaya pemerintah melakukan 
revitalisasi pertanian adalah 
berkembangnya system pemasaran 
yang semakin efisien dengan 
peningkatan daya saing produk 
hasil pertanian, ini 

salah satu aspek yang sangat 
menentukan serta segera dilaksanakan. 
Informasi pasar merupakan factor yang 
sangat penting dalam menentukan 
peningkatan daya saing tersebut.
 Hazairin juga menegaskan 
bahwa Pelayanan Informasi Pasar juga 
sangat bermanfaat dalam menentukan 
kebijakan terkait Pengendalian Inflasi 
di daerah. Data-data yang dikumpulkan 
melalui kegiatan Pelayanan Informasi 
Pasar dapat menjadi ukuran apakah 
suatu komoditas pertanian mengalami 
inflasi atau tidak.  Bahkan data harga 
tersebut juga dapat menjadi bahan 
pertimbangan pengusaha tani untuk 
menentukan komodity pertanian apa 
yang  memiliki nilai ekonomis tinggi 
untuk dikembangkan. Syaratnya tentu 
saja pengumpulan data informasi 
pasar harus dilakukan dengan rutin 
dan teratur oleh petugas pelayanan 
informasi pasar. Demikian tambahnya.
 Narasumber Pertemuan 
Nasional Petugas Pelayanan Informasi 
Pasar (PIP) Sub Sektor Tanaman 
Pangan dan 

Hortikultura adalah Direktorat Jenderal 
Pemasaran dan Hasil Pertanian 
Kementerian Pertanian. Disela acara 
pembukaan dilaksanakan pengumuman 
Pemenang Petugas Pelayanan Informasi 
Pasar tingkat Kabupaten maupun 
Provinsi. Untuk pemenang Petugas 
Pelayanan Informasi Pasar tingkat 
Kabupaten adalah Dinas Pertanian Kab.
Solok sedangkan untuk tingkat Provinsi 
diraih oleh Dinas Pertanian Provinsi 
Sumatera Selatan. 

***

“Ikuti dan Laksanakan Dengan 
Baik”
PERTEMUAN NASIONAL 
PELAYANAN INFORMASI 
PASAR
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“Keberhasilan  Program dan Kegiatan Tidak Terlepas 
Dari Kualitas Perencanaan Yang Baik”
FORUM SKPD BIDANG TANAMAN 
PANGAN DAN HORTIKULTURA
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 PONTIANAK - Keberhasilan  
Program  dan Kegiatan tidak terlepas 
dari  kualitas perencanaan yang baik, 
untuk itu mudah-mudahan  kegiatan 
ini dapat memberikan  hasil sesuai  
dengan tujuan  yang diharapkan,hal 
tersebut disampaikan Ir.Hj.Sri 
Hastuti,MM ( Sekretaris Dinas ) 
sebagai Ketua Panitia Penyelenggara 
Forum Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) bidang Tanaman 
Pangan dan Hortikultura dalam 
laporannya di Aula Dinas Pertanian 
TPH Prov.Kalbar kamis, 10 April 
2014. Lebih lanjut Ketua Panitia 
mengatakan Kegiatan Forum SKPD 
ini dilaksanakan dalam rangka 
untuk memenuhi amanat Undang-
undang  No. 25 Tahun 2004, tentang  
Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional. Kegiatan  Forum SKPD 
merupakan salah satu media  
untuk melakukan  koordinasi  dan 
konsultasi  publik dari pemerintah 
daerah Kabupaten / kota untuk 
menghasilkan  kesepakatan 
dan komitmen bersama, serta  
rekomendasi kebijakan  dalam 
implemetasi program kegiatan 
prioritas  Tahun  2015.

 Oleh karenanya  
penyelenggaraan  Forum SKPD ini 
diharapkan dapat diarahkan untuk 
menginformasikan  dan memperoleh  
umpan balik  atas rancangan  SKPD 
Kabupaten / Kota  dan untuk 
menjalin  konsistensi  pencapaian  
program  prioritas  Tahun 2015, 
sesuai  dengan kesepakatan  
yang telah dihasilkan  melalui 
Forum Musyawarah sebelumnya. 
Erviyanto,S.Pi (Dinas Pertanian 
TPH Prov.Kalbar)
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 PONTIANAK - Provinsi 
Kalimantan Barat memiliki potensi 
lahan pertanian yang cukup besar 
untuk Tanaman Pangan yaitu sekitar 
lebih dari 1,2 Juta Ha.  Baru sekitar 
546.594 Ha yang fungsional jika bisa 
ditanami padi 2 kali setahun akan 
diperoleh luas tanam/panen sekitar 
1.000.000 Ha. Apabila mengacu pada 
tingkat produktivitas rata-rata nasional 
5 Ton/Ha GKG, maka akan diperoleh 
produksi gabah kering giling sekitar 5 
Juta Ton/Tahun. Yang setara dengan 
produksi beras sebanyak 3.100.000 
Ton /th.Dengan populasi Kalbar sekitar 
4,6 Juta (2014) dan konsumsi beras 
rata-rata nasional 139 kg/kapita/
tahun, maka kebutuhan beras rakyat 
Kalimantan Barat  percapita sekitar 
612.150,02 Ton , yang berarti akan 
terdapat surplus sebesar 2.487.850 Ton 
beras 
 Kondisi saat ini menunjukkan 
bahwa lahan yang ditanami/diusahakan 
untuk padi masih belum optimal . 
Baru seluas 91.584 Ha yang ditanami 
2 kali setahun,   sedangkan   209.322 
Ha ditanami 1 kali setahun.  Sehingga 
masih banyak lahan tidur.
 Luas tanam padi di Kalimantan 
Barat hanya sekitar 430.499 Ha per 

tahunnya. Sementara itu produktivitas 
padi juga masih sangat rendah, yaitu 
padi sawah + 3,5 Ton/Ha dan padi lahan 
kering + 1,9 Ton/Ha GKG atau rata-rata 
3,1 Ton/Ha GKG. 
 Produksi padi  Kalbar saat 
ini  1.372.989  Ton GKG/Tahun (ATAP 
2011) setara   851.253 ton beras. 
Konsumsi beras sebesar 612.150,02 Ton 
/th. Surplus sekitar  239.103 Ton beras 
pertahun yang dirasakan masih belum 
dapat diandalkan untuk memperkuat 
ketahanan pangan daerah dan nasional. 
Konsep dan Arah Pembangunan Food 
Estate tidak hanya ditujukan untuk 
pengembangan pertanian skala 
luas berbasis satu komoditas saja.  
Komoditas Padi menjadi sasaran utama 
karena perannya sebagai pangan 
utama.
 Berbagai komoditas dapat 
dikembangkan secara terintegrasi/ 
bersamaan sesuai potensi lahan yang 
ada. 
 Diantara komoditas yang dapat 
bersinergi dalam mendukung produksi 
pangan adalah : Padi, jagung, dan 
Kedelai
 Sinergi dari Komoditas 
Hortikultura, ternak, dan perikanan 
juga akan semakin meningkatkan  

efisiensi pemanfaatan lahan food 
estate. Diantara komoditas hortikultura 
yang mungkin bisa disinergikan adalah  
Sayuran, dan tanaman buah.
 Hal diatas disampaikan oleh 
Ir.H.Hazairin,MS Kepala Dinas Pertanian 
TPH dalam rapat dengar pendapat 
bersama Komisi B DPRD Prov.Kalbar 
yang berlangsung di Gedung Serbaguna 
Sekretariat DPRD Prov.Kalbar ,Kamis 
27 Maret 2014.  Rapat tersebut 
langsung dipimpin oleh Ketua Komisi B 
(M.Jimy,SH) dan dihadiri oleh seluruh 
Kepala SKPD Persemakmuran,Dinas PU, 
KADIN,BULOG, serta  PT.Pusri . 
Erviyanto,S.Pi  (Dinas Pertanian TPH 
Prov.Kalbar)

MEWUJUDKAN  KEMANDIRIAN PANGAN DI 
KALIMANTAN BARAT MELALUI PROGRAM 

FOOD ESTATE
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Pelatihan Pasca Panen 
Tanaman Pangan dan 
Hortikultura

 PONTIANAK - Dalam upaya 
meningkatkan produksi tanaman 
pangan, sebagaimana target yang 
telah ditetapkan maka penerapan 
Catur Strategi Pembangunan Tanaman 
Pangan, salah satunya adalah 
Pengamanan Hasil melalui penanganan 
panen dan pascapanen yang baik dan 
benar di tingkat petani.
 Penanganan pascapanen 
tanaman pangan merupakan upaya 
strategis dalam rangka mendukung 
ketahanan pangan nasional (national 
food security), karena mempunyai 
peranan yang cukup besar dalam 
menekan kehilangan hasil dan 
mempertahankan mutu produk 
pertanian.
 Untuk mencapai hal diatas, 
Dinas Pertanian TPH Prov.Kalbar dalam 
waktu dekat ini akan mengadakan 
Pelatihan Penanganan Pasca Panen 
Tanaman dan Hortikultura yang 
berlangsung di Hotel Gajahmada 
Pontianak, 2 – 3 April 2014. Kegiatan 
ini menjadi leading sector Bidang 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Pertanian Dinas Pertanian TPH Prov.
Kalbar. 
 Peserta Pelatihan Penanganan 
Pasca Panen Tanaman dan Hortikultura 
adalah petugas pertanian Kab/Kota 
yang menangani pascapanen.Sedangkan 
Narasumber berasal dari Balai 
Pengkajian Teknologi Pertanian(BPTP) 
Kalbar, Tim Alsintan Center Kalbar dan 
Bapak Arifan (Pelaku Usaha) dari Kab.
Sambas yang akan berbagi pengalaman 
tentang pengelolaan Combine Harvester 
(Alat Mesin Panen Padi).
 Untuk lebih meningkatkan 

wawasan terkait peralatan mesin 
pertanian khususnya peralatan pasca 
panen, Panitia juga mengalokasikan 
kegiatan Field Trip  bagi para peserta, 
ke ALSINTAN CENTER Kalimantan Barat 
yang terletak di Jalan Raya Sungai 
Kakap Kabupaten Kubu Raya.  ALSINTAN 
CENTER  merupakan Satuan Tugas di 
bawah Bidang Pengelolaan Lahan, Air 
dan Alsintan yang menangani fasilitasi 
dan pengembangan peralatan mesin 
pertanian di Kalimantan Barat. 
 Kunjungan Peserta Pelatihan 
Penanganan Pascapanen  Tanaman  
Pangan mengunjungi ALSINTAN CENTER 
dimaksudkan agar peserta dapat 
menggali lebih dalam dan mengetahui 
tentang alat dan mesin pertanian untuk 
panen maupun pasca panen  tanaman 
pangan agar dilapangan petugas 
tersebut dapat dengan mudahnya 
menjelaskan kepada petani di wilayah 
kerjanya masing-masing.
 Saat kunjungan tersebut, 
Peserta Pelatihan Penanganan 
Pascapanen  Tanaman  Pangan langsung 
diterima oleh Bapak LM.Tahir,ST selaku 

pengelola ALSINTAN CENTER. Lebih 
lanjut LM.Tahir,ST menjelaskan saat ini 
ALSINTAN CENTER sudah menciptakan 
beberapa inovasi alat mesin pertanian 
yang antara lain Mesin Pemipil Jagung 
Berkolobot dan Rice Milling Unit (RMU) 
mini untuk pascapanen padi.

 “Selamatkan Walau 
Hanya Sebutir”

 

 PONTIANAK - “Selamatkan 
Walau Hanya Sebutir !!” hal 
ini disampaikan oleh Kepala 
Dinas Pertanian TPH Prov.Kalbar 
Ir.H.Hazairin,MS yang dibacakan oleh 
Heronimus Hero,SP,M.Si Kepala Bidang 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Pertanian disaat membuka secara 
resmi Pelatihan Penanganan Pasca 
Panen Tingkat Provinsi Kalimantan 
Barat di Hotel Gajahmada Pontianak, 
rabu 2 April 2014.  Menurut Heronimus 
Hero, bahwa Ungkapan tersebut 
lebih mengarah pada upaya untuk 
mengurangi kehilangan hasil pada saat 
panen dan pasca panen yang selama ini 
masih relative tinggi. 
 Hero menegaskan bahwa 
berdasarkan survey yang dilakukan 
oleh para ahli, bahwa tingkat 
kehilangan hasil pada saat panen dan 
pasca panen tanaman pangan masih 
relative tinggi. Persentasenya berkisar 
antara 15% - 20 % dari hasil yang 
diperoleh petani. Ini berarti bahwa 
jika produksi padi tertimbang  sekitar 
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10 ton, maka kehilangan hasilnya 1,5 – 
2,0 ton. Jumlah tersebut tentu sangat 
besar, oleh karenanya upaya untuk 
menurunkan tingkat kehilangan hasil 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan 
dalam system budidaya pertanian. 
Upaya penuruanan tingkat kehilangan 
hasil tersebut hanya akan berhasil 
jika para pengusaha tani menerapkan 
teknologi penanganan panen dan pasca 
panen yang tepat.
 Permasalahan mendasar dalam 
penanganan pascapanen tanaman 
pangan adalah terbatasnya sumberdaya 
manusia dan terbatasnya sarana 
pascapanen yang dimiliki petani dalam 
penerapan teknologi serta permodalan. 
Sebagai langkah untuk mengurangi 
dampak dari permasalahan tersebut 
adalah diperlukan komitmen yang kuat 
dari pemerintah baik pusat dan daerah, 
pemangku kebijakan, petugas lapang, 
serta stakeholder yang bergerak 
di bidang penanganan pascapanen 
untuk lebih peduli dan serius dalam 
memfasilitasi penanganan pascapanen 
tanaman pangan. Disisi lain pembinaan 
dan penyuluhan kepada pelaku usaha 
tani harus terus ditingkatkan sesuai 
dengan perkembangan dan kemajuan 
teknologi pasca panen.
 Peranan teknologi penanganan 
pascapanen tanaman pangan dengan 
berbagai tingkat teknologinya menjadi 
sangat strategis dan menjadi prioritas 
utama dalam rangka mendukung 
peningkatan produktivitas dan efisiensi 
kerja, melalui penurunan susut 
hasil (losses) dan mempertahankan 
mutu tanaman pangan. Oleh karena 
itu adopsi teknologi penanganan 
pascapanen tanaman pangan sudah 

menjadi kebutuhan mutlak pada proses 
penanganan pascapanen tanaman 
pangan untuk menuju pertanian yang 
efektif dan efisien. Menurut Hero, 
bahwa Penanganan Pasca Panen yang 
baik akan sangat berdampak besar 
pada produksi dan produktivitas 
tanaman. Dengan kata lain bahwa 
dapat meningkatkan produksi pangan 
melalui upaya penyelamatan. 
“Misalkan saja kita bisa menurunkan 
tingkat kehilangan hasil sebesar 1% 
saja dari produksi padi Kalbar saat 
ini yang mencapai 1,4 Juta ton Gabah 
Kering Giling, maka kita telah berhasil 
meningkatkan produksi sebesar 14.000 
ton Gabah Kering Giling”. Peningkatan 
produksi akan semakin besar jika 
penanganan pasca panen semakin baik. 
Demikian tambahnya.. ***

Produksi dan 
Kebutuhan Komoditas 
Penyumbang Inflasi di 
Kalimantan Barat

 SINGKAWANG - 
Ir.H.Hazairin,MS (Kepala Dinas Pertanian 
TPH Prov.Kalbar) menyampaikan materi 
“Produksi dan Kebutuhan Komoditas 
Inflasi  di Kalimantan Barat” pada saat 
Pertemuan Tim Pengendalian Inflasi 
Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan 
Barat yang berlangsung di Hotel Dangau 
dan Resort,Jalan A.Yani Singkawang. 
Pertemuan ini berlangsung pada tanggal 
13-14 April 2014, dimana pembukaan 
Pertemuan Tim Pengendalian Inflasi 
Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat 
dibuka secara resmi oleh Drs.Awang 
Ishak,M.Si (Walikota Singkawang).  
 
 Menurut Ir.H.Hazairin,MS 
(Kepala Dinas Pertanian TPH Prov.
Kalbar) beberapa alternative 
pemenuhan kebutuhan cabe dan 
bawang merah antara lain :
1. Pengembangan Sentra melalui 

dana APBN & APBD 
2. Optimalisasi lahan pekarangan 

kerjasama dengan TP-PKK
3. Mendatangkan dari kabupaten 

sentra ke Kabupaten non-sentra

 Lebih lanjut Hazairin 
mengatakan untuk saat ini Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat (Dinas 
Pertanian TPH dan Badan Ketahanan 
Pangan dan Penyuluhan), Bank 
Indonesia Perwakilan Kalimantan 
Barat serta Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas II Pontianak telah melaksanakan 
kerjasama dengan menanam bawang 
merah dalam polybag yang mulai 
tanam pada tanggal 12 Februari 2014 
dan untuk diketahui juga bahwa saat 
ini bawang merah tersebut akan panen 
pada akhir bulan April 2014.
Erviyanto,S.Pi (Disperta TPH Prov.
Kalbar)
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PENAS XIV DIPADATI OLEH KTNA
Se-INDONESIA
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Pekan Nasional (PENAS) Petani 
Nelayan diadakan dalam rangka 
membangkitkan semangat dan 
tanggungjawab serta kemandirian 

petani nelayan dan petani hutan dalam 
meningkatkan pembangunan pertanian, 
perikanan dan kehutanan. Kegiatan 
ini merupakan pertemuan kontaktani 
nelayan yang digagas oleh para tokoh 
tani nelayan sejak Tahun 1971. Melalui 
penas tersebut petani nelayan dan 
petani hutan berkesempatan untuk 
saling mengisi dalam upaya memperkuat 
kepemimpinan agribisnis di tingkat 
petani nelayan. Sementara kehadiran 
tokoh-tokoh petani nelayan dan petani 
hutan yang berhasil diharapkan dapat 
memberi motivasi kepada petani 
nelayan dan petani hutan lainnya 
untuk saling berinteraksi dan bersinergi 
dalam memanfaatkan sumberdaya 
alam pertanian yang tersedia di daerah 
masing-masing guna meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan dalam 
rangka perbaikan mutu produksi dan 
produktivitas komoditas pertanian 

Sekitar 50.000 

Petani – Nelayan dari 

seuruh Indonesia 

hadir memadati area 

Pekan Nasional yang 

diselenggarakan di 

Kecamatan Kepanjemn 

Kabupaten Malang – 

Jawa Timur. Acara yang 

berlangsung selama 

sepekan mulai dari 

tanggal 7 – 12 Juni 

2014 tersebut dibuka 

langsung oleh Presiden 

RI. Dr. Soesilo Bambang 

Yudhoyono.
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dan peningkatan pendapatan yang 
pada gilirannya dapat meningkatkan 
kesejahteraan keluarga tani nelayan. 
 PENAS Petani Nelayan 
merupakan forum pertemuan petani 
nelayan dan petani hutan sebagai 
wadah kegiatan belajar mengajar, tukar 
menukar informasi, pengalaman serta 
pengembangan kemitraan dan jejaring 
kerjasama antara para petani nelayan 
dan petani hutan, peneliti, penyuluh, 
pihak swasta dan pemerintah sehingga 
dapat membangkitkan semangat, 
tanggungjawab serta kemandirian 
sebagai pelaku utama pembangunan 
pertanian, perikanan dan kehutanan. 

PENAS XIV Petani Nelayan Tahun 2014 
seperti Penas-Penas sebelumnya, 
merupakan wahana bagi para petani 
nelayan dan petani hutan seluruh 
Indonesia untuk melakukan konsolidasi, 
pengembangan diri, tukar menukar 
informasi, apresiasi, kemitraan dan 
promosi hasil pertanian, perikanan 
dan kehutanan yang diselenggarakan 
secara teratur dan berkelanjutan. 
 Berdasarkan hasil Rembug 
Utama Kelompok Kontaktani Nelayan 
Andalan (KTNA) Nasional pada PENAS 
XIII Petani Nelayan Tahun 2011 di 
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 
disepakati bahwa PENAS XIV Petani 

Nelayan Tahun 2014 diselenggarakan 
di Provinsi Jawa Timur. Ditetapkannya 
Jawa Timur sebagai Tuan Rumah 
Penyelenggara PENAS XIV Petani 
Nelayan Tahun 2014, akan memberi 
dampak yang sangat besar terhadap 
perekonomian masyarakat di Provinsi 
Jawa Timur.
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 Adapun tujuan diadakannya 
PENAS XIV Petani Nelayan Tahun 2014 
antara    lain:

1. Meningkatkan motivasi, kegairahan 
dan kemandirian petani nelayan 
dan petani hutan  maupun 
masyarakat pelaku agribisnis dalam 
pembangunan sistem dan usaha 
agribisnis yang berdaya saing, 
berkerakyatan, berkelanjutan 
melalui kemitraan yang saling 
menguntungkan.

2. Meningkatkan kualitas sumberdaya 
manusia dan kemandirian 
kontaktani nelayan  selaku pelaku 
utama sistem dan usaha agribisnis;

3. Meningkatkan hubungan kemitraan 
usaha dan jaringan agribisnis 
antara peserta   dengan para 
pengusaha di bidang agribisnis; 

4. Meningkatkan pengetahuan, 
keterampilan, penguasaan 
teknologi dan pemasaran; 

 Pembukaan PENAS XIV 
dilakukan langsung oleh Presiden RI 
Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu 
Negara Ani Yudhoyono   dan didampingi 
sejumlah Menteri Kabinet Indonesia 
Bersatu Jilid 2. Dalam sambutannya 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
mengatakan pada 30 Tahun mendatang 
penduduk dunia bisa mencapai sembilan 
(9) Milyar orang. Karena itu dibutuhkan 
tambahan pangan dan energi sebanyak 
60-70 %. Presiden juga menyampaikan 
strategi untuk mengatasi hal itu 
dengan menetapkan tiga sasaran 
yang ingin dicapai pemerintah dalam 
meningkatkan kesejahteraan petani 
nelayan dan petani hutan di Indonesia.
 Adapun tiga sasaran itu yaitu 
presiden menginginkan pangan di negeri 
ini lebih ditingkatkan, bisa swasembada 
pangan dan memiliki ketahanan 
pangan di negeri sendiri,peningkatan 
penghasilan petani nelayan dan petani 
hutan serta rakyat Indonesia yang 
jumlahnya 240 juta dapat kecukupan 
makan dan harga terjangkau.
 Tiga sasaran itu, kata SBY dapat 
dicapai dengan kerja keras dengan lima 
pihak yakni pemerintah pusat dan daerah 
termasuk Gubernur,Bupati/Walikota 
harus menyusun kebijakan,regulasi 
tepat,iklim pertanian,perikanan 
dan kehutanan yang tepat serta 
iklim investasi yang tepat. Pada era 
globalisasi ini pemerintah harus tetap 
melindungi petani nelayan dan petani 
hutan.

 Kedua,kelompok dan inovator 
bidang pertanian,perikana dan 
kehutanan diharapkan agar produksi 
pangan tetap tinggi dan selalu 
berinovasi.
 Ketiga, dunia usaha, agar 
yang dihasilkan petani nelayan dan 
petani hutan bisa diperdagangkan 
secara adil. Dalam perdagangan jangan 
mengabaikan kepentingan petani 
nelayan dan petani hutan.
 Keempat, komunitas petani 
nelayan dan petani hutan harus tetap 
rajin menggunakan teknologi tepat guna. 
Selain itu, koperasi,UMKM,usaha yang 
dilakukan petani juga harus berkembang.
 Kelima, masyarakat diminta agar 
tidak mengkonsumsi secara berlebihan.
Pikirkan generasi berikutnya,ujar SBY.
 Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat pada Pembukaan 
PENAS XIV di Malang dihadiri oleh 
Wakil Gubernur Kalbar Drs.Crystiyandi 
Sanjaya,SE,MM beserta Istri dan 
didampingi oleh Kepala SKPD lingkup 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 
dan Pembukaan PENAS XIV di Malang 
dihadiri juga oleh petani dari Jepang 
dan Petani Negara-Negara Asean.

PENAS XIV Petani Nelayan Tahun 2014 kali ini mengambil tema 
“Memantapkan Kepemimpinan dan Kemandirian Kontak Tani-Nelayan 
Dalam Rangka Pengembangan Kemitraan dan Jejaring Usaha Tani Guna 
Mewujudkan Kesejahteraan Petani-Nelayan.
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