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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi 
pada hasil, maka dengan ini saya selaku Direktur Perlindungan Perkebunan menerima pendelegasian (cascading) 
standar kinerja Direktur Jenderal Perkebunan yang diberikan kepada saya. 
 
Standar kinerja ini merepresentasikan capaian kinerja yang harus saya wujudkan sebagai indikator keberhasilan 
unit kerja yang saya pimpin. Saya berjanji akan mewujudkan target kinerja yang direncanakan sesuai lampiran 
pada kontrak kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka pendek maupun jangka menengah seperti 
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 
tersebut menjadi tanggung jawab saya selaku Direktur Perlindungan Perkebunan .   
 
Kontrak kinerja ini merupakan komitmen saya selaku Direktur Perlindungan Perkebunan untuk mewujudkan 
Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai organisasi berkinerja tinggi yang transparan dan akuntabel 
sebagai bagian penting dari revolusi mental instansi pemerintah.  
 
Demikian kontrak kinerja ini disusun untuk dilaksanakan di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 

Direktur Jenderal Perkebunan 
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SASARAN KEGIATAN (SK) DAN  

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 
(IKSK) 

 

1 



Sasaran Kegiatan IKSK SAT 
Capaian 

2016 

Target 

2017 2018 2019 

SK1 

Terkendalinya OPT dan 

tertanganinya gangguan 

usaha dan DPI terhadap 

luas tanaman 

perkebunan 

1 

Rasio luas serangan 

OPT  yang dapat 

dikendalikan 

dibanding luas lahan 

serangan OPT yang 

dilaporkan 

% - 0,1 1,2 1,2 

2 

Rasio Luas area terkena 

DPI yang dapat 

ditanggulangi (mitigasi dan 

adaptasi) 

dibanding luas lahan yang 

berpotensi terkena DPI 

% - 2 2 2 

3 
Jumlah kasus gangguan 

usaha yang ditangani 
Kasus - 9 21 21 

4 

Rasio jumlah desa binaan 

yang siap disertifikasi 

organik terhadap total desa 

binaan 

% 20 83 100 
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PETUNJUK CASCADING UNTUK IKSK 

(KPI TREE) 
 

2 
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KODE 

SK 
IKSK/IKA 

Target 
PENANGGUNG 

JAWAB IKSK/IKA 
METODE CASCADING 

2017 2018 2019 

SK1 

1 

Rasio luas serangan 

OPT  yang dapat dikendalikan 

dibanding luas lahan serangan 

OPT yang dilaporkan (%) 

0,1 1,2 1,2 
Direktorat Perlindungan 

Perkebunan 
Lingkup dipersempit 

A 

Luas pengendalian OPT 

tanaman semusim dan rempah 

(Ha) 

200 2.425 2.400 

Subdit Pengendalian 

OPT Tanaman Semusim 

dan Rempah 

B 

Luas pengendalian 

OPT  tanaman tahunan dan 

penyegar (Ha) 

600 5.900 5.888 

Subdit Pengendalian 

OPT Tanaman Tahunan 

dan Penyegar 

2 

Rasio Luas area terkena 

DPI yang dapat ditanggulangi 

(mitigasi dan adaptasi) 

dibanding luas lahan yang 

berpotensi terkena DPI 

2 2 2 
Direktorat Perlindungan 

Perkebunan 
Lingkup dipersempit 

A 

Jumlah kelompok tani yang 

dapat difasilitasi dalam 

penanggulangan DPI (adaptasi 

dan mitigas) (kelompok tani) 

8 9 9 

Subdit Gangguan 

Usaha, Dampak 

Perubahan Iklim, dan 

Pencegahan Kebakaran 

B 

Jumlah fasilitasi pencegahan 

kebakaran dan penanganan 

pasca bencana (unit) 

65 43 43 

Subdit Gangguan 

Usaha, Dampak 

Perubahan Iklim, dan 

Pencegahan Kebakaran 
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KODE 

SK 
IKSK/IKA 

Target 
PENANGGUNG 

JAWAB IKSK/IKA 

METODE 

CASCADING 
2017 2018 2019 

SK1 

3 
Jumlah kasus gangguan usaha 

yang ditangani (kasus) 
9 21 21 

Direktorat Perlindungan 

Perkebunan 
Adopsi langsung 

A 
Jumlah kasus gangguan usaha 

yang ditangani (kasus) 
9 21 21 

Subdit Gangguan 

Usaha, Dampak 

Perubahan Iklim, dan 

Pencegahan Kebakaran 

4 

Rasio jumlah desa binaan yang 

siap disertifikasi organik 

terhadap total desa binaan (%) 

20 83 100 Direktorat Perlindungan 

Perkebunan 
Adopsi langsung 

A 

Rasio jumlah desa binaan yang 

siap disertifikasi organik 
terhadap total desa binaan (%) 

20 83 100 
Subdit Data dan 

Kelembagaan 

Pengendalian OPT 
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MANUAL IKSK 
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MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Terkendalinya OPT dan tertanganinya gangguan usaha dan DPI terhadap luas tanaman perkebunan 

Kode IKSK 01 

Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan (IKSK) 
Rasio luas serangan OPT  yang dapat dikendalikan dibanding luas lahan serangan OPT yang dilaporkan 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK 
Perhitungan luas serangan OPT perkebunan yang dapat dikendalikan berdasarkan data dari Pusat Data dan 

Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian 

Formula/Cara menghitung 

 

 

 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data Direktorat Perlindungan Perkebunan 

Cara pengambilan data 

1. Masukkan data luas serangan OPT perkebunan yang dapat dikendalikan 

2. Masukkan data total luas serangan OPT berdasarkan laporan yang masuk 

3. Hitung rasio luas area tanam OPT yang dapat dikendalikan 

Catatan khusus 

• Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu 

kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan (Berdasarkan Permen No 6 tahun 1995) 

• Dikendalikan yaitu penyebaran OPT tidak menyebabkan gangguan panen lebih lanjut 

• Luas serangan adalah luas tanaman yang mengalami kerusakan akibat gangguan/serangan OPT yang 

dinyatakan dalam hektar 

• Luas serangan OPT yang dapat dikendalikan adalah luas tanaman terserang yang dapat dikendalikan dengan 

memadukan berbagai teknik pengendalian 

• Laporan yang dimaksud adalah hasil pengamatan petani kebun secara berkelompok/RPHP maupun masyarakat 

secara periodik yang disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan 

• Pengamatan meliputi pengumpulan informasi tentang populasi dan/atau tingkat serangan OPT serta keadaan 

pertanaman dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT tersebut 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKSK/sumber IKSK 
Direktorat Perlindungan Perkebunan 

Luas serangan OPT yang dapat dikendalikan

Luas lahan serangan OPT yang dilaporkan

æ

è
ç

ö

ø
÷x100%



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Terkendalinya OPT dan tertanganinya gangguan usaha dan DPI terhadap luas tanaman perkebunan 

Kode IKSK 02 

Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan (IKSK) 

Rasio Luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi (mitigasi dan adaptasi) dibanding luas lahan yang berpotensi 

terkena DPI 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK Laporan kegiatan penanggulanan dampak bencana alam 

Formula/Cara menghitung 
 

 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data 
• Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian: luas lahan perkebunan yang berpotensi terdampak bencana alam 

• Direktorat Perlindungan Perkebunan: Luas lahan perkebunan terdampak bencana alam yang ditanggulangi 

Cara pengambilan data Luas lahan hortikultura terdampak bencana alam 

Catatan khusus 

• Luas lahan adalah areal/tempat yang digunakan untuk melakukan usahatani diatas sebidang tanah 

• Luas lahan yang diukur dalam lingkup nasional 

• Mitigasi adalah adalah upaya memperlambat laju pemanasan global serta perubahan iklim melalui penurunan 

emisi (pancaran) GRK serta peningkatan penyerapan GRK 

• Adaptasi merupakan upaya penyesuaian teknologi, manajemen dan kebijakan di sektor pertanian dengan 

pemanasan global dan perubahan iklim. 

• Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh 

alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah 

longsor 

• Ditanggulangi yaitu dampak terkena DPI tidak meluas terhadap tanaman perkebunan 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKSK/sumber IKSK 
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 

Luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi

Luas lahan yang perpotensi terkena DPI

æ

è
ç

ö

ø
÷x100%



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Terkendalinya OPT dan tertanganinya gangguan usaha dan DPI terhadap luas tanaman perkebunan 

Kode IKSK 03 

Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan (IKSK) 
Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK Laporan penanganan kasus gangguan usaha 

Formula/Cara menghitung 
Penanganan kasus gangguan usaha perkebunan A + Penanganan kasus gangguan usaha perkebunan B + 

…………. Penanganan kasus gangguan usaha perkebunan N 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data Seksi Gangguan Usaha dan Pencegahan Kebakaran: jumlah kasus gangguan usaha 

Cara pengambilan data Hitung jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani 

Catatan khusus 
• Gangguan usaha perkebunan adalah suatu keadaan yang menyebabkan terganggunya usaha perkebunan 

• Indikator ini diukur dengan satuan kasus 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKSK/sumber IKSK 
Seksi Gangguan Usaha dan Pencegahan Kebakaran 



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Terkendalinya OPT dan tertanganinya gangguan usaha dan DPI terhadap luas tanaman perkebunan 

Kode IKSK 04 

Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan (IKSK) 
Rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi organik terhadap total desa binaan 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK Sertifikasi organik desa binaan 

Formula/Cara menghitung 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan 

Cara pengambilan data 
• Hitung total jumlah desa binaan yang siap disertifikasi 

• Hitung total desa binaan 

Catatan khusus 

• Desa binaan adalah desa yang mendapatkan bimbingan teknis penyelenggaraan perkebunan 

• Sertifikasi yaitu penghargaan atas terpenuhinya unsur-unsur desa organik yang dikeluarkan oleh Lembaga 

Sertifikasi Organik (LSO) 

• Desa organik adalah desa yang didalamnya dikembangkan komoditas pertanian yang menerapkan sistem 

pertanian organik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) 

• Dibina dalam bentuk bimbingan teknis pengembagan desa organik 

• Siap disertifikasi jika desa binaan telah memiliki kriteria sesuai dengan regulasi yang berlaku 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKSK/sumber IKSK 
Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan 

Jumlah desa binaan yang siap disertifikasi

Total desa binaan

æ

è
ç

ö

ø
÷x100%


