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PENDAHULUAN
Penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara tepat dan selektif menurut spesifik lokasi
dan kondisi agroekologi suatu daerah perlu terus dikembangkan untuk menggantikan tata cara usaha tani
konvensional/tradisional yang umumnya bercirikan memiliki produktivitas, efisiensi dan kualitas hasil
produksi yang rendah. Oleh karena itu, pengembangan alsintan dalam upaya mendukung keberhasilan
pencapaian pembangunan pertanian perlu dilakukan percepatan dan diperlukan dukungan strategi
pengembangan alsintan yang selektif dan berkelanjutan serta terarah yang melibatkan seluruh stake
holder yang ada di dalamnya. Hal ini, karena beragamnya kondisi sosial ekonomi petani, karakteristik
lahan, prasarana/infrastruktur pendukung dan kelembagaan yang masih terbatas di pedesaan.
Dengan kata lain, pemilihan jenis dan jumlah alsintan yang digunakan untuk proses produksi
tanaman pangan dalam suatu wilayah, berbeda-beda tergantung pada tingkat kesiapan wilayah tersebut
dalam menerapkan alsintan serta dukungan infrastruktur dan kelembagaan yang terkait di wilayah
bersangkutan, seperti kondisi jalan usaha tani di pedesaan (farm road), UPJA maupun bengkel alsintan.
Oleh karena itu, dengan memperhatikan hal tersebut, keberhasilan mencapai sasaran produksi komoditi
utama tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) akan terwujud.
Tidak diragukan lagi bahwa penerapan alsintan selain berpotensi dalam peningkatan penambahan
luas areal tanam dan panen, juga berkontribusi positif terhadap peningkatan intensitas pertanaman (IP).
Selain itu, kebutuhan alsin tidak dapat dihindari mengingat untuk daerah tertentu, terjadi kelangkaan
tenaga kerja di sektor pertanian, mengingat tenaga muda merasakan beratnya bekerja di sektor
pertanian (kurang nyaman dan income yang kecil), luasnya areal lahan yang diolah serta kebutuhan alsin
untuk mengejar waktu tanam ataupun waktu panen sampai proses penanganan pasca panennya.
Sebagai negara agraris yang sedang berkembang, kondisi pertanian ditandai oleh beberapa
kendala terutama yang terjadi dalam proses produksi tanaman pangan yaitu ketersediaan alsin produksi
tanaman pangan yang belum mencukupi, penempatan dan pemanfaatan alsin tanaman pangan yang
belum optimal, kemampuan petani yang masih terbatas dalam penggunaan alsin tanaman pangan serta
kemampuan ekonomi petani pengguna alsintan yang masih rendah, padahal harga alsin pada umumnya
belum terjangkau oleh petani pengguna terutama untuk produk impor. Dalam hal ini, peranan UPJA
diperlukan dalam menjembatani kebutuhan akan teknologi alat dan mesin pertanian dan rendahnya
kemampuan daya beli masyarakat petani terhadap teknologi tersebut, sehingga disisi lain teknologi alat
dan mesin pertanian dapat berkembang seiring tercapainya kesejahteraan petani.
Salah satu dari indikator keberhasilan dalam pembangunan pertanian adalah terwujudnya stabilitas
ketahanan pangan atau kemandirian pangan. Strategi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk
pencapaian sasaran produksi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan meliputi : (1) peningkatan
produktivitas (2) perluasan areal (3) pengamanan produksi dan (4) kelembagaan dan pembiayaan.
Produksi padi di Indonesia didukung oleh keberadaan lahan irigasi dan lahan kering, dengan total
produksi pada tahun 2008 berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) II BPS mencapai 59,88 juta ton GKG.
Sedangkan untuk komoditas jagung dan kedelai masing-masing mencapai 14,85 juta ton jagung pipilan
kering dan kedelai mencapai 0,72 juta ton biji kedelai kering.
Pencapaian jumlah produksi tersebut akan terkendala bila menyusutnya lahan sawah karena
adanya konversi lahan sawah pada tahun-tahun terakhir ini, tidak segera dapat diatasi. Alih fungsi lahan
pertanian berdampak pada penyediaan pangan (beras) karena pada saat bersamaan jumlah penduduk
juga ikut meningkat. Fenomena terjadinya konversi lahan sawah ini banyak terjadi di wilayah-wilayah

pusat pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar terutama di Jawa. Hal ini disebabkan kebutuhan lahan
untuk berbagai sektor non pertanian seperti untuk industri, perumahan dan lain-lain semakin meningkat.
Pada periode 1983-1993, selama sepuluh tahun telah terjadi alih fungsi lahan pertanian sekitar 900
ribu ha dan 400 ribu ha diantaranya adalah lahan sawah. Perubahan alih fungsi lahan/konversi lahan
sawah ke non sawah atau lainnya (perumahan/industri, perkantoran dan sebagainya) sebagaimana data
yang didapat (BPS, 2003), lebih mengkhawatirkan lagi karena sudah menunjukkan angka 563.159 ha
atau rata-rata pertahunnya 187.720 ha. Kondisi ini menyebabkan kehilangan peluang penambahan
produksi padi sebesar  0,85 juta ton GKG setiap tahunnya. Hal tersebut belum termasuk besarnya
penurunan produktivitas lahan karena penurunan kesuburan tanah serta susut hasil selama panen dan
pasca panen, sehingga dapat mengancam keberhasilan pemenuhan pangan nasional.
Atas dasar tersebut, dalam upaya pencapaian sasaran produksi, perlu percepatan dalam
pengolahan tanah melalui penggunaan traktor pertanian yang sesuai dengan kondisi lahan setempat.
Traktor pertanian sudah tidak asing lagi digunakan oleh petani untuk pengolahan tanah. Kebutuhan
traktor untuk pengolahan tanah berkaitan dengan luasan sasaran areal tanam yang telah ditetapkan.
Sasaran areal tanam padi pada tahun 2006 ditetapkan sebesar 12,45 juta ha dan meningkat menjadi
12,49 juta ha pada tahun 2007. Berdasarkan pada data yang didapat dari daerah (provinsi) tahun 2006,
diketahui jumlah ketersediaan traktor roda 2 adalah 116.016 unit. Apabila diasumsikan bahwa 70 % dari
jumlah tersebut masih operasional (81.211 unit), maka luasan areal yang dapat tergarap oleh traktor
tersebut akan mencapai sekitar 2.598.758 Ha (apabila kapasitas traktor roda 2 tersebut ditetapkan 40
ha/tahun) atau sebesar 20,87 % dari total sasaran areal tahun 2006.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka kebijakan pengembangan alsintan yang dilakukan
adalah berupa Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) dan Bantuan Kepemilikan Alsintan (BAKAL) traktor
roda 2 yang bertujuan untuk mendukung program Pemerintah dalam upaya mencapai sasaran produksi
dan peningkatan produktivitas maupun dalam jangka panjang untuk mewujudkan tercapainya
swasembada beras yang lestari. Melalui program tersebut, peningkatan efisiensi maupun produktivitas
kerja petani dalam berproduksi dapat terwujud serta kedepan diharapkan dapat terjadi pula percepatan
pengelolaan usahatani oleh petani khususnya dalam kegiatan pengolahan tanah yang menguntungkan
petani.
Dalam menentukan langkah operasional pengembangan alat dan mesin pertanian dalam
peningkatan produksi tanaman pangan sedang disusun Road Map pengembangan alsintan yang
diperlukan sebagai referensi kebijakan pengembangan alsintan sampai tahun 2013. Diharapkan, road
map tersebut selain dapat digunakan untuk menentukan kebijakan Pemerintah Pusat, juga dapat
digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam menyusun
perencanaan dalam kebijakan pengembangan alat dan mesin pertanian. Penyusunan road map ini
selain berdasarkan data alsintan yang diperoleh dari BPS maupun data yang terkumpul dari daerah, juga
mengacu pada kebijakan-kebijakan pengembangan alsintan yang sudah dikembangkan pada tahuntahun sebelumnya.
DASAR HUKUM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
Penetapan kebijakan dan langkah operasional pengembangan Mekanisasi Pertanian dalam
peningkatan produksi tanaman pangan berdasarkan pada :

PP No. 102/2000 Tentang Standarisasi Nasional

PP No. 81/2001 Tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman

Permentan No. 65/2006 Tentang Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alsintan

Permentan No. 05/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alsintan

ANALISA SWOT KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ALSINTAN
Melihat semakin kompleksnya proses pembangunan pertanian ke arah yang lebih produktif dan
efisien, serta tuntutan hasil dengan mutu/kualitas yang mampu bersaing di pasar, perlu dilakukan analisa
kebijakan pengembangan alsintan berdasarkan pada situasi yang terus berkembang berkaitan dengan
pemanfaatan alat dan mesin pertanian.
Kekuatan :
1.

2.
3.
4.
5.

Telah tersedianya dasar hukum yang kuat untuk pengembangan alsintan dengan mutu yang sesuai
dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun karena kewenangan dalam pendayagunaan dan
pemanfaatan alsintan tidak hanya terbatas pada otoritas/kewenangan Departemen Pertanian,
tetapi juga terkait dengan instansi lain seperti Departemen Perindustrian, Departemen
Perdagangan dan lain-lain, maka untuk meningkatkan kekuatan dan efektivitas pengawasannya
perlu dipikirkan untuk membuat dasar hukum yang dapat mengikat semua unsur/elemen yang
terkait dengan kepentingan pengembangan alsintan di masa depan.
Adanya dukungan dari lembaga terkait dan stakeholder untuk membangun sistem pertanian
modern dengan melalui penggunaan alsintan yang bermutu khususnya bagi petani.
Kemampuan industri dalam negeri dalam memproduksi alsintan yang bermutu sesuai dengan yang
dibutuhkan oleh pengguna.
Pengguna alsintan mempunyai respons yang tinggi terhadap pemanfaatan alsintan dalam usaha
budidaya tanaman maupun dalam proses panen dan pasca panennya.
Perkembangan alsintan di daerah mendukung secara signifikan perkembangan bengkel alsintan.

Kelemahan :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kondisi agro ekologi, maupun agro budaya dan kondisi SDM yang berbeda-beda di setiap wilayah
Indonesia mengakibatnya keberagaman kebutuhan dan minat masyarakat dalam pengembangan
alsintan pada masing-masing daerah.
Alsintan masih dianggap sebagai pelengkap dalam kegiatan usaha tani sehingga keberadaannya
belum menjadi perhatian utama baik dikalangan pengambil kebijakan pada suatu daerah maupun
pada tingkat petani pengguna.
Belum optimalnya koordinasi antara instansi terkait dalam pengembangan alsintan sehingga
terkesan pengembangan alsintan masih sporadis bahkan dalam beberapa hal tumpang tindih.
Belum terlaksananya sistem pengawasan secara komprehensif yang dapat dijadikan sebagai
instrumen yang efektif bagi pengembangan alsintan.
Tidak adanya sistem prioritas dalam pengembangan alsintan sehingga sejauh mana hasil
pengembangan yang dilakukan di satu daerah dengan daerah lainnya sangat bervariasi.
Pengembangan alsintan umumnya mengikuti program kebijakan pengembangan komoditas.
Harga alsintan masih terlalu mahal bagi petani sehingga tidak semua petani dapat membeli
alsintan menggunakan biaya sendiri.
Tidak semua produsen dapat menyediakan jaminan ketersediaan suku cadang yang konsisten di
setiap wilayah di Indonesia.

Tantangan :
1.
2.
3.

Membentuk budaya petani di Indonesia untuk memberikan prioritas penggunaan alsintan dalam
proses usaha tani mereka.
Membentuk sistem kebijakan yang mendukung pengembangan alsintan serta dapat diterima oleh
pimpinan tertinggi maupun oleh kalangan grass root.
Memfasilitasi secara prioritas segala hal yang terkait dengan pengembangan alsintan.

4.

5.

Dapat memenuhi kebutuhan terhadap alsintan bagi pengguna alsintan yang umumnya mempunyai
respons yang tinggi terhadap pemanfaatan alsintan dalam usaha budidaya tanaman maupun
dalam proses panen dan pasca panennya.
Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan kalangan industri alsintan baik skala
besar maupun industri kecil untuk dapat memproduksi alsintan dengan mutu sesuai SNI.

Peluang :
1.
2.
3.
4.

Kondisi ketenaga kerjaan di bidang pertanian semakin sulit dengan meningkatnya urbanisasi dan
enggannya tenaga kerja muda bekerja di sektor pertanian.
Alsintan memiliki keunggulan secara teknis maupun ekonomis sehingga memberikan daya tarik
yang dapat mendorong petani untuk menggunakannya.
Kemampuan bengkel alsintan yang mampu melakukan modifikasi maupun pembuatan sendiri
alsin-alsin yang spesifik daerahnya masing-masing.
Dukungan dari Pemerintah cukup kuat bagi pengembangan alsintan terutama bagi alsintan
produksi dalam negeri yang harganya terjangkau petani.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ALSINTAN
Peningkatan kebutuhan pangan baik volume maupun mutu akan selalu merupakan tantangan yang
harus terus menerus diupayakan pemecahannya sesuai perkembangan lingkungan global yang dinamis.
Hal ini berkaitan dengan masalah yang sangat mendasar ialah food security, dimana bukan hanya
masalah penyediaannya bagi kepentingan regional namun juga menyangkut masalah bagaimana
masyarakat memperolehnya secara memadai sesuai dengan daya belinya.
Pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian di suatu wilayah pengembangan memerlukan
perencanaan yang tepat dan bijaksana sesuai kaidah agroekosistem yang spesifik lokasi. Salah satu
pendekatan yang cukup sederhana yaitu menggunakan Pola Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
Spesifik Lokasi berdasarkan pada tingkat kebutuhan teknologi alat dan mesin pertanian pada suatu
wilayah pengembangan.
Pola Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Spesifik Lokasi memperhatikan faktor-faktor seperti:
produktivitas, efisiensi, dan kualitas. Oleh karena itu dalam penerapannya, teknologi alat dan mesin
pertanian sewajarnya dilakukan secara bijaksana dengan pendekatan optimasi pemanfaatan alsintan
dalam rangka memberikan peningkatan bagi kesejahteraan petani. Inti
pendekatan
Pola
Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Spesifik Lokasi ini meliputi :
(1) Pendekatan terhadap lokasi/wilayah pengembangan (agroekonomis dan sosial),
(2) Pendekatan terhadap tingkat penerimaan teknologi alsintan oleh petani/pengguna,
Pendekatan terhadap lokasi/wilayah pengembangan (agroekosistem) merupakan pendekatan yang
dilakukan melalui tindakan pengelompokan wilayah pengembangan yang membagi wilayah
pengembangan menjadi 4 (empat) tipologi wilayah sebagai berikut :
(a) Wilayah tipe Pengembangan, ialah wilayah dengan kondisi sesuai untuk pengembangan alat dan
mesin pertanian baik ditinjau dari sisi teknis (teknis budidaya tanaman dan teknis operasional
alsintan), sisi ekonomis, maupun sisi sosial, sehingga untuk pelaksanaan memodernisasi
pertanian di wilayah tersebut, dapat dilakukan lebih efektif.
(b) Wilayah tipe Pembinaan ialah wilayah tipe pengembangan yang perlu diberikan pembinaan lebih
lanjut melalui masukan/inovasi teknologi baru yang lebih maju sehingga pemanfaatan alsintan yang
sudah ada lebih produktif.

(c)

(d)

Wilayah tipe siap ialah wilayah yang sesuai secara teknis (teknis budidaya tanaman dan teknis
operasional alsintan) maupun sisi sosial siap untuk pengembangan alat dan mesin pertanian
namun di sisi ekonomis, masih perlu dukungan finansial untuk memodernisasi pertanian di wilayah
tersebut,
Wilayah tipe tidak siap ialah wilayah dengan kondisi tidak siap untuk dilakukan pengembangan
alat dan mesin pertanian karena bila ditinjau dari sisi teknis (teknis budidaya tanaman dan teknis
operasional alsintan), sisi ekonomis, maupun sisi sosial, tidak layak wilayah tersebut dalam
pengembangannya dapat menimbulkan masalah sosial.

Keempat tipe di atas tetap diperlukan kegiatan sosialisasi dan dukungan informasi yang tepat dan
berkesinambungan, agar secara bertahap dapat merubah pola dan keberpihakannya pada modernisasi
teknologi alsintan, sehingga masih memberikan peluang di masa mendatang untuk pengembangannya.
Pola pengembangan berdasarkan pendekatan terhadap lokasi/wilayah pengembangan (agroekonomis
dan sosial) disajikan pada diagram alir pada Gambar 1.
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Gambar 1. Diagram alir pola pengembangan alsintan berdasarkan pendekatan terhadap lokasi/wilayah pengembangan
(agroekonomis dan sosial)

Data agroekonomis dan sosial meliputi data yang terkait secara teknis dalam budidaya tanaman
serta data sosial-ekonomi yang ada di suatu wilayah, sebagaimana dijelaskan berikut :

a.

Data agronomis, menjelaskan pertimbangan-pertimbangan agronomis yang terkait dengan
penggunaan alsintan terutama dalam proses produksi budidaya tanaman, misalnya tingkat
pertumbuhan, tinggi tanaman, kedalaman benih dan lain-lain .
b.
Data kondisi tanah, menjelaskan pertimbangan-pertimbangan kondisi tanah yang terkait dengan
penggunaan alsintan terutama dalam proses produksi budidaya tanaman, misalnya jenis tanah,
tingkat kekerasan tanah, tingkat kemiringan lahan, kedalaman solum dan lain-lain.
c.
Data ekonomis, menjelaskan
pertimbangan-pertimbangan ekonomis yang terkait dengan
penggunaan alsintan terutama dalam proses produksi budidaya tanaman, misalnya nilai ekonomis
pemanfaatan alsintan (dari perhitungan biaya operasional alsintan), daya beli petani/kelompok tani,
permodalan dan lain-lain.
d.
Data kondisi tanah, menjelaskan pertimbangan-pertimbangan kondisi sosial yang terkait dengan
penggunaan alsintan terutama dalam proses produksi budidaya tanaman, misalnya ketersediaan
tenaga kerja di bidang pertanian, tingkat pengetahuan, tingkat pengangguran, tingkat penerimaan
teknologi oleh petani dan lain-lain .
Pengembangan alat dan mesin pertanian akan menyangkut jumlah dan jenis teknologi yang akan
diintroduksikan pada suatu wilayah pengembangan. Pada Tabel 1. berikut ini, dijelaskan contoh
spesifikasi alsintan yang digunakan dalam menghitung kebutuhan alsintan.
*)

Tabel 1. Spesifikasi alsintan yang sesuai untuk kegiatan budidaya padi sawah .
*)

Rudi
Kegiatan
Pengolahan tanah untuk
sawah

Kapasitas
(ha/jam)
0,059

Kapasitas/
tahun
40 ha

Jmlh alsin/ha
hamparan
1 unit

0,20

60-75 ha

1 unit

50 ha

1 unit

Transplanter
Atabela
Mesin Aplikator pupuk
Power Weeder
Power Sprayer

200 kotak (0,5
ha/jam)
0,167
0,04
0,11
0,1
0,2

50 ha
8,5 ha
11,5 ha
10,5 ha
21 ha

1 unit
3 unit
2 unit
2 unit
1 unit

Reaper
Shoulder type mower
Walking type Stripper
Riding type stripper

0,25
0,05
0,1
0,125

26,3 ha
5,25 ha
10,5 ha
13,13 ha

1 unit
5 unit
2 unit
2 unit

Nama alsintan
Traktor roda 2
(8 -10 HP)
Traktor roda 4
(45 - 50 HP)

Alat tanam transplanting
Tanam Benih
Pemupukan
Penyiangan gulma
Penyemprotan hama,
penyakit
Panen

Mesin pembibitan

Tjahjohutomo, 2008

Adapun pendekatan terhadap tingkat penerimaan teknologi alsintan oleh petani/pengguna,
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tingkatan, sebagai berikut :
(a) Dapat - Mudah
Tingkat teknologi alat dan mesin pertanian yang dapat diterapkan, mudah untuk diterima oleh
masyarakat petani/pengguna dan tidak membutuhkan waktu lama serta biaya besar dalam
sosialisasinya.
(b)

(c)

Dapat – Tidak Mudah
Tingkat teknologi alat dan mesin pertanian yang dapat diterapkan oleh masyarakat
petani/pengguna tetapi tidak mudah untuk diterima oleh masyarakat petani/pengguna sehingga
membutuhkan waktu relatif lama serta biaya besar dalam sosialisasinya.
Tidak Dapat
Teknologi alat dan mesin pertanian tidak layak untuk diterapkan sehingga perlu sosialisasi dalam
waktu relatif lebih lama.

Pola pengembangan berdasarkan pendekatan terhadap tingkat penerimaan teknologi alsintan oleh
petani/pengguna disajikan pada diagram alir pada Gambar 2.
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Gambar 2.

Diagram Alir Pola Pengembangan Alsintan berdasarkan pendekatan terhadap tingkat penerimaan teknologi alsintan
oleh petani/pengguna

LANGKAH OPERASIONAL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ALSINTAN
Langkah operasional kebijakan pengembangan alsintan produksi/budidaya khususnya traktor roda
2, diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan alsintan pengolahan lahan (traktor roda 2) melalui fasilitasi
Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) sebesar 25 % (tahun 2007) dan sebesar 50 % (rencana tahun
2009) dari harga traktor roda 2 di daerah masing-masing (33 provinsi/300 kabupaten). Selain itu untuk
lebih mempercepat pemulihan daerah terkena bencana (gempa, banjir dan kekeringan), serta dalam
upaya mendukung daerah-daerah tertentu yang produktif serta berkomitmen terhadap pengembangan
alsintan sehingga dipertimbangkan perlu diberikan bantuan, Pemerintah Pusat (Departemen Pertanian)
memberikan Bantuan Kepemilikan Alsintan (BAKAL) berupa traktor roda 4, traktor roda 2, pompa
air/sumur pantek maupun alsin pengolahan pupuk organik secara cuma-cuma kepada kelompok
tani/UPJA. Melalui kedua kebijakan tersebut di atas.

(BUMA dan BAKAL), diharapkan pada setidaknya 5 tahun mendatang, jumlah alsintan sejenis
(terutama traktor roda 2 dan pompa air) akan bertambah menjadi minimal 2 x jumlah yang
diberikan/dibantu melalui pengadaan swadaya kelompok tani/UPJA penerima bantuan yang
bersangkutan.
Prediksi jumlah kebutuhan traktor roda 2 dan traktor roda 4 untuk sasaran luas tanam padi tahun
2008 sebesar 12,66 juta ha, jika diasumsikan 90 % dari sasaran luas tanam tersebut dikerjakan
menggunakan traktor roda 2 dan 10 % sisanya dikerjakan menggunakan traktor roda 4, dapat dihitung
kebutuhan traktor roda 2 adalah sekitar 356.000 unit dan traktor roda 4 sekitar 21.100 unit.
Jika jumlah traktor roda 2 yang ada sampai dengan tahun 2006 (data dari daerah dan BPS 2003)
sebanyak 116.016 unit, dan jumlah traktor roda 4 sebanyak 2.853 unit, apabila diasumsikan 70 % dari
jumlah tersebut masih operasional, maka jumlah traktor roda 2 dan traktor roda 4 yang operasional
adalah 81.211 unit (TR-2), dan 1.997 unit (TR-4), dengan kata lain baru mendukung sekitar 22,81 % (TR2) dan 9,51 % dari kebutuhan yang ada.
Dengan adanya program BUMA/BAKAL traktor roda 2 dan traktor roda 4, maka sampai tahun
2008, jumlah traktor roda 2 bertambah sebanyak 7.837 unit, sedangkan traktor roda 4 sebanyak 109 unit,
sehingga diharapkan dukungan alsin traktor roda 2 tersebut menjadi 25,01% dan traktor roda 4 menjadi
9,98 % dari kebutuhan yang ada.
Apabila diasumsikan bahwa 70 % dari pompa air irigasi yang digunakan untuk mengairi sasaran
areal tanam adalah pompa dengan kapasitas 35 Ha/tahun, dan 30 % menggunakan pompa air
berkapasitas 50 ha/tahun, maka jumlah kebutuhan pompa air untuk sasaran luas tanam padi tahun 2008
adalah sebanyak 316.500 unit pompa air dengan kapasitas 35 ha/tahun dan 94.950 unit pompa air
dengan kapasitas 50 ha/tahun atau secara keseluruhan berjumlah 411.450 unit. Jika jumlah pompa air
yang ada sekarang 192.153 unit, apabila diasumsikan 70 % dari jumlah tersebut masih operasional,
maka jumlah pompa air yang operasional adalah 134.507 unit, berarti baru mendukung sekitar 30 % dari
kebutuhan yang ada. Sampai dengan tahun 2008, telah dilaksanakan pengadaan 24.790 unit pompa air
irigasi maupun pompa untuk air tanah dangkal untuk irigasi, maka pada tahun 2009 diharapkan
dukungan alsin pompa air tersebut menjadi 40 % dari kebutuhan yang ada.
Agar pelaksanaan kebijakan tersebut di atas dapat berjalan sebagaimana mestinya, diharapkan
adanya dukungan fasilitasi pendanaan pembinaan, monitoring dan evaluasinya dari dana APBD provinsi
maupun APBD Kabupaten.
Road Map Kebijakan Pengembangan Alsintan untuk 5 tahun mendatang sedang dalam proses
penyusunan. Kebijakan pengembangan alsintan yang dituangkan dalam road map tersebut tidak lepas
dari yang sudah dijelaskan pada Bab V, khususnya seperti tertuang pada Gambar 1 dan Gambar 2.
Berdasarkan pada data-data penyebaran alsintan yang secara terus menerus disempurnakan, yang
diperoleh dari informasi daerah maupun dari BPS, maka diharapkan tahun ini dapat tersusun peta
kebijakan pengembangan alsintan yang menunjukkan kondisi masing-masing daerah terhadap
kebutuhan, penyebaran maupun rencana pengembangannya sampai tahun 2013.
Kebijakan pengadaan alsintan oleh pemerintah dilakukan melalui dana/anggaran yang berasal dari
APBN dan APBD, selain itu pengadaan bisa melalui cara swadaya dan kerjasama dengan swasta. Polapola yang telah dilakukan adalah melalui pola Kerja Sama Operasional (KSO), sewa beli, kredit (FIF,
Adhira) maupun melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Pengadaan alsintan melalui
anggaran pemerintah dapat dilaksanakan melalui dana APBN dalam bentuk dana Dekon, Tugas
Pembantuan, Dana Alokasi Khusus dan lain-lain.
Agar pengadaan, peredaran dan penggunaan alsintan oleh petani dapat mengarah kepada alsintan
yang berkualitas dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), maka telah ditetapkan Pedoman
Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alsintan oleh Menteri Pertanian melalui

Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2006. Diharapkan permentan ini segera ditindak lanjuti oleh
Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) untuk menetapkan petugas pengawasnya.

DUKUNGAN ALSINTAN TERHADAP PRODUKSI
Dukungan alsintan dalam proses produksi tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) dimulai dari
kegiatan pengolahan tanah, perbenihan, pembibitan, pengairan, penanaman, pemupukan, penyiangan,
pemberantasan hama dan penyakit tanaman sampai pemanenan. Berdasarkan data BPS,
perkembangan produksi tanaman pangan mengalami pertumbuhan yang positif. Secara khusus, pada
tahun 2008 (Angka Ramalan II) padi mencapai 59,88 juta ton GKG; jagung 14,85 juta ton; kedelai 0,72
ton; kacang tanah 0,77 ton; kacang hijau 0,32 ton; ubi kayu 20,79 ton; dan ubi jalar 1,91 juta ton.
Pencapaian produksi padi meningkat 4,76 %; jagung 11,79 %; dan kedelai 22,13 % dibandingkan tahun
2007.
Bila dianalisis, berdasarkan data produksi ARAM II (BPS) serta asumsi kebutuhan beras 139,15
kg/kapita/tahun dan jumlah penduduk 228,5 juta jiwa; kebutuhan beras kita sebesar 31,80 juta ton
sementara itu produksi padi 59,88 juta ton (konversi menjadi beras menjadi 35,1 juta ton tersedia,
asumsi konversi 63,2 % telah dikurangi kebutuhan benih, tercecer, dan lain lain). Artinya kita telah
mengalami surplus 3,30 juta ton beras. Ini diperkuat oleh semakin kuatnya cadangan beras kita di Perum
BULOG sampai awal September 2008, pengadaan dalam negeri mencapai 2,5 juta ton beras. Begitu
juga dengan komoditas jagung, perhitungannya telah surplus sebesar 1,93 juta ton (produksi 14,85 juta
ton dari kebutuhan 12,92 juta ton). Hanya produksi kedelai yang masih menjadi keprihatinan, karena baru
mencapai 0,72 juta ton sedangkan estimasi kebutuhan 2,04 juta ton (artinya terjadi defisit sebesar 1,32
juta ton).
Pada tahun 2008, peningkatan produksi padi dipengaruhi oleh faktor peningkatan produktivitas
sebesar 1,30 ku/ha dan faktor peningkatan luas panen sekitar 238 ribu ha dari lahan sebelumnya.
Peningkatan produksi jagung dipengaruhi oleh faktor peningkatan produktivitas sebesar 2,40 ku/ha dan
faktor peningkatan luas panen sebesar 179 ribu ha. Peningkatan produksi kedelai terjadi karena
peningkatan produktivitas sebesar 0,26 ku/ha dan faktor luas panen sebesar 90 ribu ha.
Pencapaian kinerja produksi di atas merupakan resultan kebijakan Panca Yasa (pengembangan
infrastruktur pertanian, penguatan kelembagaan, peningkatan penyuluhan, pengembangan pembiayaan,
dan pengembangan pemasaran hasil pertanian) dan strategi produksi yang dicanangkan yaitu
peningkatan produktivitas, perluasan areal, pengamanan produksi, serta penguatan kelembagaan dan
pembiayaan. Kondisi ini juga didukung oleh peningkatan harga produk pangan di hampir semua belahan
dunia dan iklim yang kondusif sepanjang dua tahun terakhir ini. Pola implementasi yang di design adalah
Gerakan Pemberdayaan Petani melalui Metoda Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) dengan memberikan stimulus bagi pelaku usaha (khususnya petani) berupa bantuan/subsidi benih,
bantuan/subsidi pupuk, bantuan alsintan, serta beberapa skim pembiayaan yang kondusif dan menarik.
Tentunya implementasinya dilakukan pendampingan secara intensif.
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Mengingat kondisi petani pengguna alsintan yang beragam, agar dukungan yang diberikan dari
pemanfaatan alsintan dapat optimal, perlu juga dilakukan pembinaan berupa pendampingan dalam hal
pengelolaan alsintan yang telah diadakan, baik pada petani, Kelompok Tani, UPJA, Bengkel Alsintan
maupun stakeholder lainnya berupa pelatihan atau pembinaan lainnya agar terjadi peningkatan
wawasan, pengetahuan, kemampuan dan keahlian untuk peningkatan daya kreativitas dan produksi.
Dengan peningkatan kompetensi pengguna alsintan tersebut, diharapkan mutu alsintan menjadi hal yang
diperhitungkan sehingga menjamin konsistensi efisiensi dan produktivitasnya.

PENUTUP
Peranan alsin dalam mendukung produksi tanaman pangan sangat diperlukan dalam rangka
mendukung pencapaian ketahanan pangan, baik alsin prapanen, panen maupun alsin pasca panen.
Untuk mendukung tercapainya ketersediaan alsintan yang ada di masing-masing daerah Pemerintah
menyelenggarakan beberapa program pengadaan alsintan terutama traktor dan pompa air irigasi untuk
mendukung peningkatan hasil proses produksi tanaman pangan.
Partisipasi dan kerjasama serta komitmen yang kuat dari berbagai pihak terkait/stakeholder untuk
pencapaian sasaran produksi tanaman pangan, merupakan hal yang utama dalam pelaksanaan
kebijakan pengembangan alat dan mesin pertanian agar dapat memberikan dukungan yang optimal bagi
keberhasilan proses produksi tanaman pangan.

