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KEBIJAKAN PENGAWASAN ITJEN KEMENTAN
E-audit/ GO WAS
•Audit Kinerja/ Ketaatan
•Audit Pengadaan Barang/Jasa
•Audit BMN
•Audit PNBP
•Audit Tindak Lanjut Itjen
•Audit Konstruksi (Renovasi)

Audit PBJ

Audit
Ketaatan

E-SPIP
•Evaluasi AKIP
•Evaluasi Strategis
•Evaluasi Program & Kegiatan

•Pengawalan SPIP Kegiatan Pokok
•Pengawalan SPIP Unit Kerja
•Pengawalan Tindaklanjut BPK
•Kompilasi BAST (Belanja 526)

INTERNAL
AUDIT

Consulting
Activities

Assurance
Activities

Audit

Evaluasi

Reviu

Audit
Kinerja

Audit
BMN

Audit Dengan
Tujuan
tertentu

Pengawalan/
pendampingan
, Pemantauan

Catatan :
Klasifikasi berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP dan Praktik AI yang berlaku

Bimtek
Sosialisasi
Asistensi
Konsultasi

•Sosialisasi SPIP
•Asistensi Tender/ Lelang
•Konsultansi Anggaran & Kegiatan
•Bimtek SPIP, AKIP, PMPRB, WBK
•Narasumber lingkup Kementan

•Reviu Laporan Keuangan (LK)
•Reviu RKA KL
•Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
•Reviu SPIP
•Reviu Jurnal Take Out
•Revaluasi BMN

E-reviu
(LK & RKA KL)
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1. Permentan No. 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan
Peredaran Benih Tanaman.
2. Permentan No. 56 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan
Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan
Ternak.
3. Permentan No. 47/Permentan/ SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran
2019.
4. Permendag No. 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
5. Kepmentan No. 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyediaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA. 2019.
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Pengertian
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Benih Bina adalah Benih dari varietas unggul tanaman pangan dan tanaman hijauan pakan
ternak yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi;
Produksi Benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan Benih;
Produsen Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang melakukan
proses Produksi Benih;
Pengedar Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang melakukan
penyaluran Benih;
Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya
mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau petani di sektor
pertanian meliputi Pupuk Urea, SP36, ZA, NPK dan jenis pupuk lainnya yang ditetapkan Menteri
Pertanian.
Program khusus pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas
yang membidangi pertanian kab/kota atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman
yang anggarannya telah disediakan pemerintah dan/atau lembaga lainnya.
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PERBENIHAN

Syarat Produsen Benih (Permentan 12/2018 pasal 8 &
Permentan 56/2015)
• Dalam memproduksi Benih Bina, Produsen Benih harus memenuhi
persyaratan: a. memiliki atau menguasai lahan; b. memiliki atau
menguasai sarana pengolahan Benih; dan c. memiliki atau menguasai
tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan; d.
mempekerjakan paling sedikit 30 (tiga puluh) orang tenaga tetap; e.
memiliki aset diluar tanah dan bangunan paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); atau f. hasil penjualan Benih
Bina selama 1 (satu) tahun paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima
belas milyar rupiah).
• Dalam hal Produsen Benih tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f, didaftar dan
dinilai untuk mendapatkan Rekomendasi sebagai produsen Benih oleh
UPTD

Benih Varietas Lokal (Permentan 12/2018 pasal 16 &
Permentan 56/2015)
• (1) Produksi Benih Varietas Lokal dapat dilakukan oleh petani,
kelompok tani, atau gabungan kelompok tani setelah memperoleh
Rekomendasi dari UPTD.
• (2) Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), petani, kelompok tani atau gabungan kelompok tani harus memiliki
atau menguasai lahan dan sarana pengolahan Benih.
• (3) Dalam hal petani, kelompok tani, atau gabungan kelompok tani
tidak dapat melakukan Produksi Benih Varietas Lokal, Produsen Benih
dapat diberikan Rekomendasi untuk memproduksi Benih Varietas Lokal

Sertifikasi Benih (Permentan 12/2018 pasal 19 &
Permentan 56/2015)
• (1) Untuk memproduksi Benih Bina harus mengikuti prosedur
Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.
• (2) Prosedur Sertifikasi Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melalui:
a. pemeriksaan: 1. kebenaran Benih Sumber; 2. lapangan dan pertanaman; 3.
isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar; 4. alat panen Benih dan
pengolahan Benih; dan 5. tercampurnya Benih;
b. pengujian laboratorium untuk menguji mutu Benih yang terdiri atas
mutu fisik, fisiologis, dan/ atau tanpa kesehatan Benih, sedangkan untuk
kemurnian genetik diambilkan dari hasil pemeriksaan lapangan; dan
c. pengawasan pemasangan Label.

Labelling (Permentan 12/2018 pasal 30 & Permentan
56/2015)
• (1) Benih Bina yang diedarkan wajib diberi Label.
• (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
keterangan jenis dan Varietas Tanaman, kelas Benih, data kemurnian
genetik dan mutu Benih, akhir masa edar Benih, serta nama dan
alamat produsen.
• (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BS diberikan
dalam bentuk surat keterangan Pemulia Tanaman dan/atau Label Benih
yang menerangkan tentang kemurnian Varietas.

Peredaran Benih (Permentan 12/2018 pasal 42 &
Permentan 56/2015)
• (1) Peredaran Benih Bina dilakukan oleh Pengedar Benih Bina.
• (2) Pengedar Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperoleh Rekomendasi dari UPTD.
• (3) Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pengedar Benih Bina mengajukan permohonan secara daring atau manual
kepada UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Pusat yang melaksanakan tugas
dan fungsi pengawasan dan Sertifikasi Benih hijauan pakan ternak.
• (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi
keterangan penguasaan sarana penyimpanan Benih.

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN
PERTANIAN

3
KEMENTERIAN PERTANIAN RI

SARANA PRODUKSI

12

Penanggungjawab (Permendag 15/2013)
• PT Pupuk Indonesia menetapkan produsen sebagai pelaksana
pengadaan & penyaluran di provinsi/ kab/ kota tertentu (pasal 3).
• Produsen menunjuk distributor sebagai pelaksana penyaluran di kab/
kota/ kec/ desa tertentu (pasal 4).
• Distributor menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran di kec/
desa tertentu (pasal 5).

Penyaluran Pupuk (Permendag 15/2013)
• Produsen wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi
melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk berdasarkan 6
tepat (pasal 13).
• Apabila penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan/atau
pengecer tidak lancar, produsen wajib melakukan penyaluran langsung
kepada petani dan/atau kelompok tani di Lini IV setelah berkoordinasi
dengan bupati/walikota (KP3) di tingkat kab/kota (Pasal 15).
• Dalam rangka program khusus pertanian, produsen dapat menunjuk
distributor untuk menjual langsung kepada petani dan/atau kelompok
tani yang mengikuti program tsb, dan wajib dilaporkan ke Kepala Dinas
Pertanian dan Perdagangan di kab/kota (Pasal 16).

Penjualan Pupuk (Permendag 15/2013)
• Produsen wajib menjual pupuk kepada distributor di gudang Lini III
dengan harga tebus memperhitungkan harga jual di Lini IV tidak
melebihi HET.
• Distributor wajib menjual pupuk kepada pengecer & melaksanakan
pengangkutan s.d gudang Lini IV pengecer.
• Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau
kelompok tani di gudang Lini IV berdasar RDKK dengan harga tidak
melebihi HET (Pasal 20)

Pupuk Bersubsidi (Kepmentan No. 4 Tahun 2019)
• Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan/atau petambak yang
telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK (tidak
diperuntukkan bagi perusahaan), dengan ketentuan:
1. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, sub sektor
perkebunan, sub sektor hortikultura dan/atau sub sektor peternakan dengan
luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam;
2. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB.

• Kebutuhan pupuk disusun melalui musyawarah dipimpin ketua Poktan
tersusun dalam RDKK dgn didampingi penyuluh pendamping & direkap
berjenjang mulai desa, kec, kab/kota, dan prov.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk

Kartu Tani (Kepmentan No. 4 Tahun 2019)
• RDKK diubah menjadi format e-RDKK & diupload ke Kementan. Lalu
dilakukan verifikasi dan validasi oleh koord penyuluh, kasie, dan kabid
pertanian di kab/kota.
• Pihak perbankan lalu menerbitkan Kartu Tani untuk menebus pupuk
melalui system EDC di pengecer resmi.

LAYANAN PENGADUAN
INSPEKTORAT JENDERAL
Jl. Harsono RM No. 3, Gedung B Lt. 4,
Ragunan, Pasar Minggu, Jaksel 12550
Telepon: (021)78841733/ lapor.go.id/
SMS: 1708/ www1.pertanian.go.id/wbs/
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