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TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN – Niat baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman 

dalam fasilitasi kepengurusan badan hukum bagi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)i) 

terpaksa harus dibatalkan. 

Pasalnya dalam evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sleman 2016, 

alokasi tersebut dicoret oleh Gubernur. 

Wakil Ketua DPRD Sleman, Sofyan Setya Darmawan mengatakan dalam penilaiannya, 

Gubernur menganggap alokasi anggaran fasilitasi kepengurusan badan hukum yang 

dianggarkan oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan (DPPK) Sleman sebesar Rp 

130 juta itu tidak representatif dengan program pemerintahan manapun. 

Bahkan meski dikaitkan dengan upaya mempermudah masyarakat untuk mendapatkan 

dana hibahii). 

“Gubernur menilai tidak ada korelasi antara program hibah yang dialokasikan pemerintah 

dengan program fasilitasi badan hukum bagi Gapoktan. Sehingga harus ditinjau kembali,” 

katanya, Minggu (3/1/2016). 

Menurutnya penilaian Gubernur tersebut sangat beralasan. Terlebih apabila program 

fasilitasi badan hukum diterapkan, maka berpotensi menjadi bidikan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). 

Selain itu, memiliki badan hukum merupakan kewajiban bagi calon penerima dana hibah 

dan bukan menjadi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasinya. 

“Jika memang ketentuannya seperti itu, maka memang harus dipenuhi oleh masyarakat itu 

sendiri. Bukan pemerintah,” paparnya. 

Diakuinya, di tahun lalu banyak dana hibah yang tidak terserap lantaran sebagian 

kelompok masyarakat yang menjadi calon penerimanya belum memiliki badan hukum. 

http://jogja.tribunnews.com/
http://jogja.tribunnews.com/tag/anggaran/
http://jogja.tribunnews.com/tag/pertanian/
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Hal tersebut sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur 

penerimaan dana hibah bagi masyarakat. 
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Catatan: 

 

Sektor pertanian mempunyai peranan strategis terutama sebagai penyedia pangan 

rakyat Indonesia, berkontribusi nyata dalam penyediaan bahan baku industri, bioenergi, 

penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga 

pelestarian lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian Tahun 2010 - 

2014 telah menetapkan visi, yaitu “Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan, Berbasis 

Sumberdaya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Ekspor dan 

Kesejahteraan Petani”. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan pelaku utama dan 

pelaku usaha yang berkualitas, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan 

organisasi bisnis. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu membangun usaha tani 

berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya.  

Oleh karena itu, kapasitas dan kemampuan mereka harus terus ditingkatkan, salah 

satunya melalui penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok dalam 

penyuluhan dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan 

penyuluhan. Pendekatan kelompok juga dimaksudkan untuk mendorong penumbuhan 

kelembagaan petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani).  

Hal ini dilakukan karena masih banyaknya jumlah petani yang belum bergabung 

dalam kelompok tani (poktan), terbatasnya jumlah tenaga penyuluh pertanian sebagai 

fasilitator, serta terbatasnya pembiayaan dalam pembinaan bagi poktan dan gabungan 

kelompoktani (gapoktan). 

 
i) Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman 

Pembinaan Kelompok Tani. 

a. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok 

tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 

b. Gabungan kelompok tani berfungsi untuk memfasilitas kegiatan-kegiatan usaha bersama mulai dari 

sektor hulu sampai hilir secara komersial dan berorientasi pasar. Pada tahap pengembangannya 

gapokan tersebut dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi dan permodalan kepada 

anggota kelompoknya serta menjalin kerjasama dengan pihak lain.  

ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah  

http://www.koransindo.com/
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a. Pasal 1 angka 10, Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari 

pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah 

ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. 

b. Pasal 2, Hibah daerah meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah dan Hibah dari Pemerintah 

Daerah. 

c. Pasal 3, Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang dan atau jasa. 

d. Pasal 4, Hibah kepada pemerintah dapat berasal dari Pemerintah, Badan, lembaga, atau organisasi 

dalam negeri, Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


