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I. LATAR BELAKANG 
 

Agribisnis adalah cara pandang baru dalam melihat pertanian. Ini berarti bahwa 

pertanian tidak hanya kegiatan usahatani tetapi juga kegiatan di luar usahatani. 

Dengan demikian, pertanian tidak hanya berorietasi produksi tetapi juga 

berorientasi pasar, tidak hanya dilihat dari sisi permintaan tetapi juga dari sisi 

penawaran. Dalam hal ini, pertanian tidak hanya bercocok tanam, beternak, 

menambak ikan, dan berkebun tetapi juga bagaimana menyediakan sarana 

produksinya, bagaimana memproses outputnya, bagaimana memasarkan 

outputnya, dan bagaimana keterlibatan lembaga penunjang (seperti perguruan 

tinggi, perbankan, LSM, dan lainnya).  

Secara mikro, pengusaha agribisnis kian dituntut untuk lebih mengerti pasar, 

perlu lebih memahami dasar-dasar hukum permintaan dan penawaran untuk 

dapat memperkirakan harga yang akan dihadapinya, perlu lebih tanggap 

terhadap perubahan teknologi, perlu memperhatikan azas konservasi dalam 

setiap aktivitas usaha yang dilakukannya, perlu menguasai cara-cara 

pemanfaatan kredit, dan berbagai masalah lainnya.  Dengan kata lain, 

pengusaha agribisnis dituntut untuk tidak hanya berorientasi produksi seperti 

yang selama ini dilakukan, tetapi lebih diarahkan untuk berorientasi bisnis. 

Secara makro, semakin dituntut pula berbagai kebijakan fiskal dan moneter serta 

berbagai kerjasama internasional yang dapat menciptakan kondisi yang kondusif. 

Terutama, dampak globalisasi perekonomian yang terus bergulir yang 

menciptakan pasar yang lebih bebas bagi komoditas-komoditas yang 

diperdagangkan secara internasional. 

Strategi umum yang perlu diambil dapat dimulai dengan menjadikan 

pembangunan berbasis agroindustri sebagai jalur pertumbuhan ekonomi. Dengan 

kata lain, pembangunan ekonomi nasional dapat dimulai dengan lebih 

memproyeksikan Indonesia sebagai Negara Agroindustri, sehingga secara 

konsisten perekonomian Indonesia dapat menjadi pertanian yang bercirikan 

agribisnis (agribusiness base economic).  

Ketersediaan lahan di bidang pertanian menjadi  syarat mutlak bagi bangsa 

Indonesia untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, 

terutama untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan 

nasional. Namun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tingginya 

persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan non pertanian. 

Meningkatnya permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian pada akhirnya 

menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian. Konversi lahan pertanian/ alih 

fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap ketersediaan pangan 

bagi 267 juta saat ini dan masa mendatang, dan bila hal tersebut tidak dapat 

dipenuhi bisa memunculkan gejolak ekonomi, sosial, dan politik. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2009 Pemerintah 

bersama-sama dengan DPR mengesahkan lahirnya Undang-Undang 

No.41/2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang 



kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa peraturan turunan : Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. Namun evaluasi dalam 

sepuluh tahun implementasi   Undang-Undang   LP2B tersebut belum efektif 

mengendalikan alih fungsi lahan utamanya lahan sawah, karena dalam kurun 

waktu 2012 – 2020 ada sekitar 700 ribu ha lahan sawah yang berkurang yaitu 

dari semula 8,1 juta hektar sekarang menjadi 7,4 juta ha.  

Dalam rangka mengatasi alih fungsi lahan sawah yang tinggi tersebut maka 

pemerintah pusat mengeluarkan terobosan kebijakan secara top down yaitu 

melalui penerbitan Peraturan Presiden tahun 59 tahun 2019 tentang 

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Menindaklanjuti amanat pasal 5 Perpres 

59 Tahun 2019 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menetapkan 

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 224 tentang Tugas 

dan Keanggotaan Tim Terpadu, Tim Pelaksana, Satuan Tugas 1 Verifikasi dan 

Klarifikasi Lahan Sawah Dilindungi dan Satuan Tugas 2 Pemantauan dan 

Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Dalam 

susunan keanggotan berdasarkan Pasal 4 Kepmenko 224 Asisten Deputi 

Prasarana dan Sarana Agribisnis Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan 

Agribisnis sebagai Ketua  

Selain perihal ketersediaan lahan untuk pertanian, hal lain yang perlu mendapat 

perhatian besar adalah terkait dengan optimalisasi jaringan irigasi untuk 

mendukung sektor pertanian, pembiayaan, dan penguatan  kelembagaan petani, 

peternak, pekebun, pembudidaya ikan dan nelayan sebagai salah satu faktor 

penting usaha agribisnis. 

Rapat Terbatas tanggal 14 Maret 2017 tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek 

Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Jawa Timur, Presiden 

menyampaikan bahwa agar konsep pengelolaan air untuk bendungan 

menggunakan prinsip satu manajemen (Single Management Irrigation / SMI), 

yang dikelola Kementerian PUPR perlu dikaji terkait revisi terhadap peraturan 

perundang-undangan yang ada, baik berupa Undang-Undang (UU), Peraturan 

Pemerintah (PP), atau Peraturan Presiden (Perpres). 

Percepatan pemanfaatan bendungan waduk dan embung untuk mendukung 

ketahanan pangan serta dukungan Kementerian/Lembaga dan Pemda, sebagai 

tindak lanjut arahan Presiden tanggal 20 Juni 2022 terkait dengan antisipasi krisis 

pangan dan energi, dimana pada saat itu kewenangan Kementan dan 

Kementerian PUPR untuk disinergikan. 

Integrasi jaringan irigasi dengan program lahan sawah yang dilindungi, mengacu 

pada data LBS 2019, dimana prosesnya dari LBS 2019 dilakukan QC oleh BIG 

berdasarkan data tahun 2020 dan sudah share kepada K/L terkait, sehingga Peta 

LBS terkoreksi sudah ada di Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, 

Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian KLHK. 



Kebijakan One Map Policy masih ada yang belum selesai terutama untuk daerah 

irigasi rawa, namun untuk daerah irigasi permukaan skala 1:5000 sudah selesai 

100%. 

Kondisi saat ini, kredit perbankan, baik komersial, subsidi bunga maupun 

penjaminan seperti KUR dan Skema Resi Gudang (SRG) masih sulit diakses oleh 

sektor pertanian dan perikanan. Upaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber 

pembiayan yang bersumber dari APBN, dan Non APBN perlu terus dilakukan 

dalam rangkan meningkatkan produktivitas petani dan nelayan. 

Penguatan kelembagaan petani dan nelayan dilakukan dengan mendorong 

Petani dan nelayan berkelompok dalam jumlah yang besar dan berada dalam 

sebuah korporasi sehingga memiliki economic scale, sehingga diperoleh skala 

ekonomi yang efisien yang bisa mempermudah petani dan nelayan dalam 

mengakses pembiayaan, mengakses informasi, mengakses teknologi, dan 

meningkatkan efisiensi maupun bisa memperkuat pemasarannya. Untuk maksud 

tersebut, Kemenko Bidang Perekonomian mendapat tugas untuk melakukan 

koordinasi dan sinkronisasi pengembangan korporasi petani dan nelayan.  

Asisten Deputi Agribisnis mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan 

isu di bidang agribisnis, dan menyiapkan koordinasi, sinkronisasi, dan 

perumusan kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan petani. Dalam 

rangka menunjang pencapaian hasil pelaksanaan tugas tersebut di atas dan 

memperhatikan SDM yang ada di Keasdepan Agribisnis, maka dipandang perlu 

tambahan SDM melalui pengadaan Pegawai Tidak Tetap (Asisten Ahli). 

 
II. TUJUAN DAN SASARAN 
 

2.1. Tujuan 

Pengadaan Tenaga Pendukung Teknis Bidang Prasarana dan Sarana 
Pangan dan Agribisnis ditujukan untuk membantu pelaksanaan kegiatan 
persiapan dan inventarisasi data, serta penyiapan bahan terkait kegiatan 
mendukung Keasdepan Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis. 

 
2.2. Sasaran 

Tujuan dari diadakannya Tenaga Pendukung Teknis Bidang Prasarana 
dan Sarana Pangan dan Agribisnis adalah membantu: 

1) Penyusunan peta Lahan Sawah yang Dilindungi, identifikasi kondisi 
dan permasalahan irigasi, kelembagaan, dan pembiayaan pertanian, 

2) Penyiapan bahan rekomendasi kebijakan terkait alih fungsi lahan 
pertanian, irigasi, kelembagaan, dan pembiayaan pertanian sebagai 
upaya untuk menunjang perbaikan sistem kebijakan prasarana dan 
sarana pangan dan agribisnis. 

 



 
 

III. KELUARAN 
 

Keluaran Tenaga Pendukung Teknis Analis Agribisnis adalah laporan 
pelaksanaan penugasan (sesuai dengan sasaran pengadaan dan ruang lingkup 
pekerjaan tenaga pendukung) yang diberikan oleh Asisten Deputi Prasarana dan 
Sarana Pangan dan Agribisnis. 

 
IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN 
 

1. Membantu penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan penyusunan 
kebijakan serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan 
sarana pangan dan agribisnis; 

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat terkait dengan pembangunan prasarana dan sarana pangan dan 
agribisnis; 

3. Melakukan sosialisasi program pemerintah berkaitan dengan kebijakan alih 
fungsi lahan, kelembagaan, dan pembiayaan agribisnis. 

4. Melaksanakan survey dan analisis agribisnis ke daerah-daerah untuk 
pengumpulan data dan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan 
prasarana dan sarana pangan dan agribisnis; 

5. Menyiapkan bahan-bahan dan menyusun laporan Seminar, Workshop, Focus 
Group Discussion (FGD), dan Perjalanan Dinas di bidang prasarana dan 
sarana pangan dan agribisnis; 

6. Membantu Penyusunan Rencana Kerja dan Alokasi Anggaran Kegiatan 
Asdep Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis.  

7. Menyusun laporan akhir. 

 
V. KEBUTUHAN TENAGA PENDUKUNG TEKNIS 
 

Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan 1 (satu) orang Tenaga Pendukung 
Tenaga Pendukung Teknis Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis 
yang akan bekerja secara fulltime sesuai jam kerja yang berlaku di Kemenko 
Perekonomian. 

 
Kualifikasi Teknis: 
 
1. Pendidikan S1 Program Studi Agribisnis; 

2. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Terakreditasi A dengan IPK minimal 
3,00 (skala 4.00); 

3. Mampu berbahasa inggris dengan baik dan memiliki score TOEFL minimal 
500; 

4. Pria/Wanita berusia minimal 21 tahun dan maksimal 30 tahun; 



5. Mahir mengoperasikan Microsoft Office, menyusun dan membuat bahan 
paparan dengan Microsoft Powerpoint, dan membuat konten informasi di 
media sosial; 

6. Memiliki kemampuan bekerja dalam tim dengan baik; 

 
Kelengkapan Administrasi: 
 
Tenaga Pendukung Teknis Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan 
Agribisnis harus menyampaikan berkas kelengkapan administrasi sebagai 
berikut: 

1. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae); 

2. NPWP (sesuai dengan Perpres 16/2018); 

3. Fotokopi legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai; 

4. Fotokopi KTP; 

5. Sertifikat TOEFL; 

6. Surat Keterangan Pengalaman Kerja (jika ada); 

7. Fotokopi Slip Gaji Terakhir/Payroll (jika ada); 

8. Fotokopi SPT atau Bukti Surat Setor Pajak – PPh Pasal 21 (jika ada). 

 
VI. DURASI/ PELAKSANAAN PEKERJAAN 

 
Pelaksanaan pekerjaan sebagai Tenaga Pendukung Teknis Bidang Prasarana 
dan Sarana Pangan dan Agribisnis adalah 10 (sepuluh) bulan periode Maret s.d. 
Desember 2023. 
 
Bukti melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Pendukung Teknis Bidang 
Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis adalah Capaian Kinerja Tenaga 
Pendukung setiap bulannya sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran 
Nomor: SE-19/SES.M.EKON/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang 
Tenaga Pendukung di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian. 

 
VII. PEMBEBANAN BIAYA 

 
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung 
Teknis Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis dibebankan pada 
Asisten Deputi Prasana dan Sarana Pangan dan Agribisnis (2528) Deputi Bidang 
Koordinasi Pangan dan Agribisnis Tahun Anggaran 2023. 
 
Besaran honorarium Tenaga Pendukung Teknis Bidang Prasarana dan Sarana 
Pangan dan Agribisnis sebesar Rp5.500.000(lima juta lima ratus ribu rupiah) per 
bulan atau Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) selama 10 bulan termasuk 
pajak. 

 
 
 



Jakarta,      Januari 2023 
 

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan 
2516.2524.2525.2526.2528 

 

 
 

Erns Saptenno 
NIP 19850305 200812 1 002 

 
 


