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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Instansi Pemerintah terdiri dari instansi pusat dan instansi daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

Pasal 1 Angka 15 Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah 

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga 

nonstruktural. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat 

daerah kabupaten / kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan 

perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.  

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2018 Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah instansi daerah yang 

mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang pertanian dan pangan. Program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Provinsi Jawa Timur salah satunya adalah Pengembangan Pangan Pokok 

Lokal (P3L). Menurut Petunjuk Teknis P3L 2018 Kegiatan tersebut mempunyai 

tujuan diantaranya adalah mengembangkan pangan pokok sumber karbohidrat 

dengan berbagai bentuk olahannya yang dapat disandingkan dengan beras/nasi, 

yang berbahan baku sumber pangan lokal. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

No.65.1/KPTS/RC.110/J/12/2007 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Pangan 

Pokok Lokal, kegiatan ini dilaksanakan pada 15
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kabupaten di 13 provinsi yang memiliki potensi pangan lokal berupa sagu, 

jagung, dan umbi-umbian. Strategi pelaksanaan kegiatan P3L menggunakan 

strategi pendekatan teknologi dan pendekatan kearifan lokal. Sumber pendanaan 

untuk membiayai kegiatan P3L berasal dari APBN dan diharapkan pula partisipasi 

dari sumber pendanaan lainnya seperti APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, 

swadaya masyarakat, pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility 

(CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 

Berdasarkan Petunjuk Teknis P3L 2018 Kegiatan P3L mendapatkan dana 

dari pemerintah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dana tersebut 

dialokasikan untuk pembelian  mesin atau peralatan produksi sebesar Rp 

130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah), pembelian alat pengemasan dan 

labeling sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), pembelian bahan baku 

sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Uji produk (uji kandungan gizi, 

uji kadaluarsa, uji organoleptik) sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). 

Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bertugas 

dalam mendistribusikan bantuan tersebut sesuai dengan mekasnisme yang telah 

diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

64.1/Kpts/Rc.110/J/12/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Pangan 

Pokok Lokal Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil judul 

“Analisis Mekanisme Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L) di 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah bagaimana mekanisme 

kegiatan pengembangan pangan pokok lokal (P3L) di Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mulai dari pelaksanaan kegiatan, pencairan 

dan pemanfaatan dana bantuan hingga pengendalian dan pengawasannya serta 

apakah hal tersebut telah sesuai dengan petunjukteknis kegiatan pangan pokok lokal 

(P3L) 2018. 

1.3 Landasan Teori 

1.3.1 Pengertian Mekanisme 

Mekanisme yaitu pandangan bahwa suatu interaksi bagian-bagian dengan 

bagian-bagian yang lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa 

disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuannya. 

(Bagus: 1996). Definisi mekanisme adalah rangkaian kerja alat yang digunakan 

untuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya 

demi hasil yang maksimal (Moenir: 2001). 

 Mekanisme adalah semua mekanisme kerja dan kelebihan dan kekurangan 

dari suatu perkakas, alat, dll (Poerwadarmita : 2003). Berdasarkan beberapa kutipan 

di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah suatu alur dari rangkaian kerja 

yang digunakan untuk penyelesaian masalah demi hasil yang maksimal. 

 

1.3.2 Pengertian Akuntansi Pemerintah  

Halim, (2012:3) menyatakan akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai 
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suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi 

ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, 

lembaga swadaya masyarakat, dan lain – lain yang dijadikan sebagai informasi 

dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak – pihak yang memerlukan. 

Bachtiar Arif dkk (2000:3) akuntansi pemerintahan adalah sebagai aktivitas 

pemberian jasa untuk menyediakan suatu informasi keuangan pemerintah 

berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran atas informasi 

keuangan serta pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah tersebut. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi 

kuantitatif dan kualitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah 

guna pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

1.3.3    Pengertian Pangan dan Pangan Pokok 

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku 

pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, 

dan/atau pembuatan makanan atau minuman (petunjuk teknis pengembangan 

pangan pokok lokal 2018). Makanan pokok adalah makanan yang menjadi gizi 

dasar. Makanan pokok biasanya tidak menyediakan keseluruhan nutrisi yang 

dibutuhkan tubuh, oleh karenanya biasanya makanan pokok dilengkapi dengan lauk 

pauk untuk mencukupkan kebutuhan nutrisi seseorang dan mencegah kekurangan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gizi
https://id.wikipedia.org/wiki/Nutrisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Lauk_pauk
https://id.wikipedia.org/wiki/Lauk_pauk
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gizi (petunjuk teknis pengembangan pangan pokok lokal 2018). 

 

1.3.4 Pengertian UMKM P3L 

 UMKM P3L adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah yang 

mengolah pangan pokok lokal sesuai batasan berdasarkan UU No. 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. calon penerima manfaat 

kegiatan pengembangan pangan pokok lokal yaitu kelompok usaha/perorangan 

dengan skala UMKM yang bergerak di bidang usaha pengolahan pangan lokal. 

UMKM P3L tersebut kemudian ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan provinsi 

dengan memperhatikan kelayakan usaha, memiliki kemampuan secara teknis, 

serta manajemen usaha dan kelembagaan yang baik, dengan kriteria sebagai 

berikut: 

- Kelompok/usaha perorangan skala UMKM bergerak di bidang pengolahan 

pangan yang sudah berjalan minimal satu tahun, 

- memiliki ijin usaha resmi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) 

- Memiliki tempat usaha untuk proses produksi dan penempatan mesin 

peralatan, beserta sarana dan prasarana produksi yang mendukung (sumber 

air bersih, listrik, dll.) 

- UMKM P3L masuk dalam usulan e-proposal 

- Bersedia melaksanakan kegiatan P3L sesuai petunjuk teknis dengan 

manajemen usaha yang baik (dibuktikan dengan surat pernyataan) 
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1.3.5 Mekanisme pada pelaksanaan kegiatan pengembangan pangan pokok 

lokal (P3L) 

 Mekanisme pada pelaksanaan kegiatan pengembangan pangan pokok lokal 

(P3L) berdasarkan petunjuk teknis kegiatan pangan pokok lokal (P3L) tahun 2018 

adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi calon penerima dan calon lokasi kegiatan P3L. 

Mekanisme identifikasi dan penetapan penerima manfaat kegiatan 

pengembangan pangan pokok lokal dilaksanakan dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi calon penerima manfaat kegiatan pengembangan pangan 

pokok lokal yaitu kelompok usaha/perorangan dengan skala UMKM 

yang bergerak di bidang usaha pengolahan pangan lokal. UMKM P3L 

tersebut kemudian ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan provinsi 

dengan memperhatikan kelayakan usaha, memiliki kemampuan 

secara teknis, serta manajemen usaha dan kelembagaan yang baik, 

dengan kriteria sebagai berikut: 

- Kelompok/usaha perorangan skala UMKM bergerak di bidang 

pengolahan pangan yang sudah berjalan minimal satu tahun, 

- memiliki ijin usaha resmi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) 

- Memiliki tempat usaha untuk proses produksi dan penempatan 

mesin peralatan, beserta sarana dan prasarana produksi yang 

mendukung (sumber air bersih, listrik, dll.) 

- UMKM P3L masuk dalam usulan e-proposal 
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- Bersedia melaksanakan kegiatan P3L sesuai petunjuk teknis 

dengan manajemen usaha yang baik (dibuktikan dengan surat 

pernyataan) 

b. Identifikasi lokasi penerima manfaat yaitu yang memiliki potensi 

ketersediaan bahan baku baik jumlah dan lokasinya serta potensi 

pemasaran produk yang akan dihasilkan. 

c. Membentuk tim teknis yang terdiri aparat dinas ketahanan pangan 

kabupaten dan provinsi. Tim ini juga dapat ditambah pakar dari 

perguruan tinggi atau pihak lain yang dapat mendukung pelaksanaan 

kegiatan pengembangan pangan pokok lokal 

2. Merancang produk olahan pangan lokal yang akan dihasilkan: 

a. Penetapan komoditas untuk bahan baku yang akan dijadikan produk 

P3L. 

b. Perencanaan bentuk produk yang akan dihasilkan (berasan, mie, atau 

bentuk lainnya). 

c. Pengkajian dan analisis produk MP3L (uji laboratorium, uji 

penerimaan konsumen, analisis kelayakan pasar). 

3. Pengadaan mesin dan peralatan untuk produksi, pengemasan dan 

labeling. Mesin dan peralatan yang digunakan harus menyesuaikan 

dengan jenis produk yang akan dihasilkan, kapasitas produksi, 

infrastruktur yang dimiliki oleh UMKM P3L, serta sarana dan prasarana 

di lokasi kegiatan. 
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4. Penetapan petugas pendamping kelompok dan pendamping 

kabupaten/kota, yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Aparat/petugas yang menangani ketahanan pangan di 

kabupaten/kota. 

b. Memiliki kemampuan teknis di bidang teknologi pangan dan 

penanganan proses produksi pangan. 

c. Memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang perizinan, 

pendaftaran dan pelabelan produk pangan (Kemenkes, BPOM, halal 

MUI, dan sebagainya). 

d. Memiliki kemampuan dalam memotivasi dan memberdayakan 

kelompok usaha pangan, baik di bidang produksi maupun pemasaran 

produk pangan. 

5. Kegiatan operasional di kabupaten dan provinsi yang meliputi: 

identifikasi, koordinasi, pendampingan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan. 

 

1.3.6 Mekanisme pencairan dan pemanfaatan dana bantuan kegiatan 

pengembangan pangan pokok lokal (P3L) 

Berdasarkan petunjuk teknis kegiatan pangan pokok lokal (P3L) tahun 2018 

adalah sebagai berikut, mekanisme pencairan dan pemanfaatan dana bantuan 

kegiatan pangan pokok lokal (P3L) adalah sebagai berikut : 

1. Bantuan diberikan dalam bentuk uang, diberikan dalam satu tahap, di 

transfer langsung ke rekening penerima manfaat; 
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2. Penerima manfaat membuat/menyusun Rencana Kegiatan dan Kebutuhan 

Anggaran (RKKA), dibantu oleh pendamping (Format 5); 

3. Penerima manfaat membuka rekening tabungan pada kantor cabang/unit 

bank pemerintah atau bank terdekat dan melaporkan kepada Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) di provinsi dan/atau kabupaten/kota; 

4. Mengusulkan RKKA kepada PPK provinsi setelah disetujui oleh aparat 

kabupaten/kota; 

5. PPK meneliti RKKA dan PPK membuat Perjanjian Kerja Sama dengan 

Ketua Kelompok (Format 3); 

6. Selanjutnya PPK mengajukan kepada Kuasa pengguna anggaran KPA, 

bila disetujui KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

(SPP-LS) (Format 4) dan mengajukan kepada pejabat penandatangan 

SPM/penguji SPP Satker dengan lampiran sebagai berikut: 

a. Keputusan PPK provinsi tentang Penetapan Kelompok Penerima 

Manfaat Kegiatan P3L (Format 1); 

b. Rekapitulasi RKKA penerima manfaat; 

c. Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan kelompok penerima 

manfaat tentang pemanfaatan dana; 

d. Kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan 

diketahui/disetujui oleh PPK provinsi (Format 6). 

7. Atas dasar SPP-LS, pejabat penandatangan SPM/penguji SPP Satker dan 

Perintah Pembayaran SPM menguji dokumen SPP-LS dan menerbitkan 

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) selanjutnya KPA 
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mengajukan SPM-LS kepada KPPN setempat; 

8. KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan 

mentransfer dana Bantuan Pemerintah ke rekening Kelompok; 

9. Setelah dana Bantuan Pemerintah masuk ke rekening kelompok P3L, PPK 

membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) dana bantuan yang 

ditandatangani oleh PPK dan ketua kelompok (Format 7) 

10. Apabila setelah 2 bulan kelompok yang sudah menerima dana banper di 

rekening kelompok tidak dimanfaatkan, maka PPK berhak memblokir 

dana tersebut atas sepengetahuan penanggungjawab kegiatan di tingkat 

Pusat. 

11. Dana tersebut dapat dipindahkan kepada kelompok lain yang sudah dipilih 

sesuai kriteria dan ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA yang 

selanjutnya dilaporkan ke penanggungjawab kegiatan di tingkat pusat. 

12. Kelompok penerima dana bantuan pemerintah menyampaikan laporan 

pertanggung jawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai, dengan 

dilampiri: 

a. Laporan perhitungan dana yang terima dan penggunaan dana; 

b. Berita acara serah terima Bantuan Pemerintah yang ditanda tangani 

oleh PPK dan ketua kelompok penerima manfaat (Format 8); 

c. Dokumen, foto barang yang dihasilkan/dibeli; 

d. Bukti setor sisa dana ke kas negara (apabila terdapat sisa bantuan). 

13. Berdasarkan atas laporan  pertanggung jawaban seperti poin 11,  

selanjutnya PPK melakukan verifikasi terhadap laporan dimaksud. 
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14. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima bantuan pemerintah setelah 

hasil verifikasi laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Perjanjian 

Kerja Sama. 

 

1.3.7 Pengendalian dan pengawasan kegiatan pangan pokok lokal (P3L) 

Menurut Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal 

tahun 2018 pengendalian dan pengawasan kegiatan pengembangan pangan pokok 

lokal (P3L), sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani 

ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota menciptakan dan 

memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku 

positif dan kondusif sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pimpinan OPD yang 

menangani ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota 

menerapkan pengendalian melalui:  

a) penegakan integritas dan nilai etika. 

b) komitmen terhadap kompetensi. 

c) kepemimpinan yang kondusif.  

d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. 

e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. 

f) hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait. 

2. Penilaian Resiko 
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Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksanaan kegiatan 

P3L telah mengantisipasi kemungkinan adanya resiko yang akan 

dihadapi, antara lain: 

a. kelengkapan administrasi terdiri dari Keputusan Penetapan 

Penerima Manfaat, Pakta Integritas Penerima Manfaat, Keputusan 

Penetapan Pendamping Kabupaten/Kota dan Desa, SP2D  

Pencairan bantuan, Berita Acara Serah Terima Bantuan pemerintah, 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan. 

b. pada proses keberlangsungan kegiatan perlu diperhatikan tentang 

perkembangan, ketepatan waktu dalam pengadaan barang bantuan 

pemerintah oleh penerima manfaat, dan proses pengolahan bahan 

pangan. 

c. peluang resiko yang sering muncul antara lain mengenai waktu 

pengadaan barang/peralatan bantuan pemerintah, tidak 

barang/peralatan yang diadakan kurang tepat guna, kurang 

koordinasi, dan administrasi tidak lengkap. 

3. Titik Kritis P3L 

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani 

ketahanan pangan, telah memantau beberapa aspek kegiatan dan 

tahapan yang perlu diperhatikan pada pengendalian intern kegiatan 

P3L meliputi bidang administrasi pengadaan barang/peralatan bantuan 

pemerintah, pencairan bantuan, proses pengadaan barang/peralatan 

bantuan pemerintah, proses produksi, dan pertanggung jawaban 
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kegiatan, yaitu antara lain: 

a. Kelengkapan administrasi terdiri dari Keputusan Penetapan 

Penerima Manfaat P3L, pengadaan barang/peralatan bantuan 

pemerintah, Pencairan Bantuan Pemerintah, Berita Serah Terima 

Bantuan Pemerintah, Laporan Semester, dan Laporan Akhir. 

b. Proses pencairan, pemanfaatan dan pertanggung jawaban dana 

Bantuan Pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman 

Bantuan Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016. Dana bantuan 

pemerintah yang diterima oleh kelompok harus dimanfaatkan sesuai 

dengan RKKA yang telah disusun oleh kelompok pada tahun 

berjalan. 

c. Barang yang diadakan harus sesuai dengan kebutuhan untuk 

memproduksi bahan pangan yang diinginkan dan kemungkinan 

tidak ada di pasaran, sehingga perlu rekayasa teknis terlebih dahulu. 

d. Pada proses produksi perlu diperhatikan penyediaan bahan baku, 

kualitas, dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat/pasar. 

 

 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 
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Penyusunan Laporan Tugas Akhir memiliki tujuan antara lain yaitu: 

1) Untuk mengetahui mekanisme kegiatan pengembangan pangan pokok lokal 

(P3L) di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mulai 

dari pelaksanaan kegiatan, pencairan dan pemanfaatan dana bantuan hingga 

pengendalian dan pengawasannya. 

2) Sebagai persyaratan akademik di program Diploma III Fakultas Vokasi    

Universitas Airlangga. 

3) Untuk mengetahui dunia kerja di bidang keuangan Dinas Pertanian Dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. 

1.5 Manfaat Tugas Akhir  

Manfaat Tugas Akhir antara lain yaitu: 

1. Bagi Penulis 

a. Menjadi sarana belajar bagi penulis dalam mengaplikasikan teori yang 

diperoleh selama kuliah 

b. Menambah keterampilan dan sikap professional dalam bekerja 

c. Menambah wawasan dan pengalaman mengenai dunia kerja khususnya 

pada bidang keuangan di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi 

Jawa Timur 

d. Mengetahui apakah mekanisme kegiatan P3L yang diterapkan sudah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 
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2. Bagi Almamater 

a. Sebagai tolak ukur dan bahan evaluasi mengenai kurikulum yang 

ditetapkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. 

b. Sebagai branding almamater khususnya program studi Diploma III 

Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga kepada perusahaan 

instansi Pemerintah. 

3. Bagi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur  

a. Sebagai sarana penghubung atau kerja sama antara instansi dengan 

perguruan tinggi khususnya program studi Diploma III Akuntansi Fakultas 

Vokasi Universitas Airlangga. 

b. Sebagai sarana untuk merekrut tenaga kerja sesuai dengan keahlian masing-

masing. 

4. Bagi Pembaca 

a. Sebagai bahan bacaan atau referensi untuk memperluas wawasan mengenai 

sistem penyaluran dana pemerintah 

b. Sebagai literatur yang dapat digunakan sebagai referensi atau acuan untuk 

kegiatan sejenis dimasa yang akan datang.  

 

 

 


