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KATA  PENGANTAR 
 

Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur di 
lini IV ke petani dilakukan melalui sistem tertutup yang 
didasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani 
(RDKK) pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tanggal 14 
Pebruari 2011.  
Petunjuk pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif 
Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi ini disusun 
sebagai acuan bagi kelompok tani, petugas/aparat pertanian 
dan stake holder di daerah untuk menentukan rencana 
kebutuhan/pengadaan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani, 
pengecer resmi dan distributor dalam pengadaan pupuk 
bersubsidi. 
Dukungan Pemerintah Daerah dalam  pelaksanaan 
pengawasan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi 
sangat diharapkan guna menjamin ketepatan penyaluran pupuk 
bersubsidi kepada petani. 
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   Direktur Jenderal Prasarana dan 
              Sarana Pertanian 
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I. PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 
Pupuk merupakan sarana produksi yang    sangat 
penting dalam peningkatan produktivitas dan 
produksi komoditas pertanian dalam rangka 
mewujudkan ketahanan pangan nasional. Untuk itu 
pemerintah berkepentingan melakukan berbagai 
deregulasi kebijakan di bidang pupuk dengan 
maksud agar terwujud iklim yang kondusif bagi 
penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani 
mudah dalam mendapatkan pupuk sesuai dengan 
kebutuhannya.  
Agar pupuk yang diperlukan petani dapat memenuhi 
azas 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, 
tempat, mutu dan harga) serta sebagai upaya untuk 
meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk 
bersubsidi, maka penyusunan kebutuhan pupuk 
bersubsidi diajukan oleh petani, pekebun, peternak 
dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan 
RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh 
atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat. Agar   
RDKK yang disusun dapat akurat mencerminkan 
kebutuhan riil di lapangan, RDKK ini  perlu disusun 
secara musyawarah dan diselesaikan oleh masing-
masing kelompok tani 2 (dua) bulan sebelum musim 
tanam dimulai. RDKK yang disusun ini harus 
merupakan kebutuhan riil pupuk dari kelompok tani 
untuk satu periode tertentu dalam pengelolaan 
usahataninya. 
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Oleh karena penyusunan RDKK secara serentak dan 
tepat waktu merupakan kegiatan strategis yang 
harus dilakukan  oleh kelompok tani, maka perlu 
dilakukan suatu gerakan untuk mendorong petani 
/kelompok tani menyusun RDKK yang dibimbing oleh 
petugas teknis / penyuluh / Kepala Cabang Dinas 
setempat dan didukung oleh Kepala Desa sebagai  
Kepala Pemerintahan untuk menggerakkan 
kehadiran seluruh petani anggota kelompok tani 
menghadiri musyawarah kelompok tani. 
Dukungan pengawalan oleh Pemerintah Daerah 
dalam pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi 
dengan menggunakan RDKK sangat diharapkan 
sebagaimana kewenangan yang diberikan dalam  
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
Tahun Anggaran 2011 pasal 10 ayat 4. 
 

B. TUJUAN  
Tujuan  penyusunan RDKK adalah : 
1. Merencanakan kebutuhan riil pupuk bersubsidi 

untuk usaha tani  tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan rakyat / kecil, tanaman hijauan  
makanan ternak, dan pembudidaya ikan/udang 
sesuai azas 6 (enam) tepat yaitu tepat jumlah, 
tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat, 
dan tepat harga. 

2. Menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan 
peruntukannya. 
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3. Membina petani untuk berusahatani secara 
berencana. 

 
C. SASARAN 

Sasaran penyusunan  RDKK adalah : 
1. Terdatanya kebutuhan pupuk petani secara riil. 
2. Terpenuhinya kebutuhan petani tanaman pangan, 

petani hortikultura, pekebun rakyat/kecil, petani 
tanaman hijauan makanan ternak, pembudidaya 
ikan/udang, memperoleh pupuk bersubsidi sesuai 
azas 6 (enam) tepat. 

3. Tersalurkannya pupuk bersubsidi sesuai dengan 
peruntukan. 

4. Terbinanya petani dalam berusahatani secara 
berencana. 

  
D. PENGERTIAN-PENGERTIAN 

1. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani 
(RDKK) Pupuk Bersubsidi, adalah penyusunan 
kebutuhan pupuk kelompok yang disusun 
berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, 
mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifik 
lokasi yang akan dibeli oleh petani. 

2. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang 
mempunyai kesamaan kepentingan dalam 
memanfaatkan sumber daya pertanian untuk 
bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha 
tani dan kesejahteraan anggotanya dalam 
mengusahakan lahan usaha tani secara bersama 
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pada satu hamparan atau kawasan, yang 
pembentukannya dikukuhkan oleh Bupati/ 
Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 

3. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), adalah 
pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas 
pokok membimbing dan meningkatkan 
kemampuan petani / kelompok tani dalam wilayah 
binaannya untuk dapat akses kepada sistem 
agribisnis. 

4. Musim Tanam (MT) adalah periode pelaksanaan 
pertanaman tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan rakyat/kecil, tanaman hijauan 
makanan ternak dalam satu musim rendengan 
(penghujan) atau musim gadu (kemarau). 

5. Rekomendasi Paket Teknologi Pertanian adalah 
anjuran resmi pejabat yang berwenang tentang 
suatu paket teknologi yang sudah diuji dan layak 
untuk diterapkan. 

6. Sarana produksi pertanian adalah input yang 
dipergunakan dalam peningkatan produksi 
pertanian seperti benih, pupuk, pakan, pestisida, 
vaksin dan lain-lain. 

7. Dinas Pertanian yang dimaksud adalah Dinas 
Pertanian yang menangani tanaman pangan / 
hortikultura / perkebunan / peternakan. 

8. Mantri Tani (Mantan)/Kepala Cabang Dinas 
Pertanian Kecamatan (KCD) adalah pegawai 
negeri sipil pertanian yang bertugas di wilayah 
Kecamatan dan secara teknis bertanggung jawab 
tentang pelaksanaan proses produksi pertanian. 
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9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan 
dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga 
Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di 
penyalur/pengecer resmi atau kelompoktani. 

10. Distributor adalah usaha perorangan atau badan 
usaha baik yang berbentuk badan hukum atau 
bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen 
berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) 
untuk melakukan pembelian, penyimpanan, 
penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi 
dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya 
untuk dijual kepada petani dan/atau kelompok 
tani melalui Pengecer yang ditunjuknya. 

11. Penyalur/pengecer Resmi adalah perorangan, 
kelompok tani, dan badan usaha baik yang 
berbentuk badan hukum atau bukan badan 
hukum yang berkedudukan di Kecamatan 
dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor 
dengan kegiatan pokok melakukan penjualan 
Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya 
secara langsung hanya kepada petani dan/atau 
kelompoktani.  

12. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk 
Bersubsidi dari Produsen sampai dengan petani / 
kelompok tani sebagai konsumen akhir. 

13. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah 
pabrik dari masing-masing Produseni atau di 
wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. 

14. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah 
Ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk 
(UPP) atau diluar wilayah pelabuhan. 
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15. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau 
Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang 
ditunjuk/ditetapkan oleh produsen. 

16. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer 
di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang 
ditunjuk/ditetapkan oleh Distributor. 

 
II.    PELAKSANAAN PENYUSUNAN RDKK  
 

A. PENYUSUNAN RDKK 
 

1. Tahapan Penyusunan RDKK 
RDKK sebagai dasar rencana pengadaan dan 
penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur / 
pengecer resmi di Lini IV akan dibeli oleh 
petani/kelompok tani secara tunai. Tahapan 
penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi adalah 
sebagai berikut: 
a. Pertemuan pengurus kelompok tani yang 

terdiri dari Kontak tani/Ketua kelompok tani, 
Sekretaris, Bendahara dan Kepala-Kepala 
Seksi. 

b. Musyawarah anggota kelompok tani dipimpin 
oleh Kontak tani/Ketua kelompok tani untuk 
menyusun daftar kebutuhan pupuk riil yang 
akan digunakan dari tiap anggota kelompok 
tani dan menetapkan jumlah, jenis dan waktu 
pupuk tersebut dibutuhkan. Daftar yang 
disusun akan berfungsi sebagai pesanan 
petani/kelompok tani kepada penyalur/ 
pengecer resmi di Lini IV.   
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c. Pertemuan pengurus Kelompok tani untuk 
membahas dan merumuskan RDKK dengan 
menampung hasil musyawarah anggota 
Kelompok tani tentang rencana kebutuhan 
Kelompok tani. 

d. Meneliti kelengkapan RDKK dan 
penandatanganan RDKK oleh 
Kontaktani/Ketua Kelompok tani yang 
diketahui oleh Kepala Desa dan disetujui oleh 
Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD) atau 
Mantri tani (Mantan). 

  
2. Tahap Pengiriman RDKK 

Proses pengiriman RDKK dapat dilakukan 
dengan tahapan sebagai berikut : 
a. RDKK disusun sebagai instrumen pesanan 

pupuk bersubsidi di penyalur/pengecer resmi 
di Lini IV.   

b. RDKK disusun rangkap 3 (tiga) dan setelah 
ditandatangani, untuk lembar pertama segera 
dikirimkan ke penyalur/pengecer resmi 
sebagai pesanan pupuk, lembar kedua dikirim 
ke Mantri Tani/KCD/PPL dan lembar ketiga 
merupakan arsip di Kelompok tani. 

c. Pengecer resmi menyusun rekapitulasi RDKK 
berdasarkan RDKK yang diterima dari 
Kelompok tani yang menjadi binaannya untuk 
diajukan ke distributor pupuk yang ditunjuk 
oleh Produsen pupuk. 
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d. Penilaian atas rekapitulasi RDKK disesuaikan 
dengan rencana/sasaran areal tanam 
setempat oleh Mantri tani/KCD/PPL dan 
diketahui oleh Kepala Desa. 

e. Mantri Tani/KCD/PPL menyusun rekapitulasi 
RDKK dari Kelompok tani dan disampaikan 
kepada Dinas Pertanian Kabupaten / Kota 
sebagai dasar Dinas pertanian Kabupaten 
/Kota untuk melakukan penyesuaian dengan 
kuota/alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi 
yang ditetapkan dalam keputusan 
Bupati/Walikota. 

f. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyusun 
rekapitulasi RDKK dari Mantri Tani/KCD/PPL 
untuk dilaporkan dan dikoordinasikan dengan 
Dinas Pertanian Propinsi dalam melakukan 
kontrol, evaluasi dan tindak lanjut terhadap 
kuota/alokasi pupuk bersubsidi sesuai 
kebutuhan wilayah setempat mengacu kepada 
alokasi kebutuhan yang ditetapkan dalam 
keputusan Gubernur. 

 
3. Tahap Penyaluran 

Penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan 
oleh penyalur/pengecer resmi dan kelompok tani/ 
koperasi tani sepanjang terdaftar ditunjuk sebagai 
penyalur/pengecer resmi dengan tahapan 
sebagai berikut : 
a. Penyalur/pengecer resmi mengatur jadwal 

pertemuan dengan Ketua Kelompok tani  dan 
petani untuk menyalurkan pupuk bersubsidi. 
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b. Penyalur/pengecer resmi melakukan 
konfirmasi ulang terhadap data yang tercantum 
dalam RDKK guna mengantisipasi adanya 
perubahan usulan petani dan penyalahgunaan 
peruntukan pupuk bersubsidi 

c. Petani/kelompok tani   menerima pupuk dari 
penyalur/pengecer resmi dalam bentuk pupuk 
sesuai kesepakatan yang telah diputuskan 
bersama sebelumnya. 

 
B. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN RDKK 
 

Pengajuan RDKK digunakan untuk komoditi tanaman 
pangan, hortikultura, perkebunan rakyat/kecil, 
tanaman hijauan makanan ternak dan pumbudidaya 
ikan/udang dengan komponen RDKK sebagai 
berikut: Jumlah kebutuhan indikatif pupuk per hektar 
terdiri dari Urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk Organik. 
Kebutuhan indikatif pupuk merupakan kebutuhan 
pupuk riil di lapangan atas rekomendasi paket 
teknologi spesifik lokasi dari Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian. 

 
 
C. TATA CARA PENGISIAN RDKK PUPUK 

BERSUBSIDI 
 

Pengisian dan pengajuan RDKK untuk pupuk 
bersubsidi oleh petani, pekebun, peternak, dan 
pembudidaya ikan/udang  dilakukan melalui 
kelompok tani. Bagi yang belum mempunyai 
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kelompok tani di masa transisi dapat dilayani secara 
perorangan dengan menunjukkan identitas  dan 
mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian 
setempat.  
Formulir RDKK disediakan, diperbanyak dan 
diedarkan oleh Dinas Pertanian Propinsi dan 
Kabupaten/Kota melalui dana Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan, serta Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (APBD),  atau apabila dimungkinkan 
diharapkan dapat dibantu oleh produsen pupuk 
penanggung jawab di wilayah yang bersangkutan. 
Contoh format RDKK sebagaimana tertera pada 
lampiran 1.   
Adapun cara pengisian formulir RDKK sebagai 
berikut : 
1. Musim Tanam 
2. Propinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa 
3. Nama kelompok tani 
4. Komoditi: Untuk Tanaman Pangan, Hortikultura, 

Perkebunan rakyat/kecil, Tanaman hijauan 
makanan ternak. 

5. Nama Distributor/Pengecer Resmi: tulis dengan 
jelas 

6. Nama Petani: tulis petani yang akan 
membutuhkan/membeli pupuk bersubsidi sesuai 
kondisi usaha taninya 

7. Luas tanam: tulis luas areal tanam membutuhkan 
pupuk bersubsidi. 
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8. Jumlah kebutuhan pupuk: tulis jumlah pupuk yang 
dibutuhkan sesuai komoditi  dan luas areal tanam 
usaha tani, dan rekomendasi dosis pemupukan 
untuk wilayah setempat. 

9. Tanggal penggunaan: disesuaikan dengan jadwal 
tanam/penggunaan pupuk tersebut. 

Setelah RDKK diisi, ditandatangani oleh Kontak  
tani/Ketua kelompok tani yang disetujui oleh Kepala 
Cabang Dinas Pertanian (KCD) atau Mantri Tani 
(Mantan) dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah 
untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur. 
Skema sistem penyediaan dan pendistribusian pupuk 
bersubsidi secara lengkap disajikan dalam lampiran 
2. 

 
 

III.   PEMBINAAN GERAKAN PENYUSUNAN RDKK  
 

A. GERAKAN PENYUSUNAN RDKK  
Untuk mendukung penerapan teknologi anjuran 
diperlukan gerakan penumbuhan partisipasi 
petani/kelompok tani maupun aparat pembina dan 
stake holders lainnya. Kegiatan tersebut diarahkan 
untuk menumbuhkan kemampuan petani/ kelompok 
tani dalam mengadopsi teknologi. 
RDKK memuat kebutuhan pupuk petani, pekebun, 
peternak, dan pembudidaya ikan / udang dalam 
melaksanakan peningkatan produksi komoditas 
pertanian berupa sarana produksi pupuk bersubsidi 
yang akan digunakan/dibeli petani secara tunai. 
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Dalam penyusunan RDKK kelompok tani dibimbing 
dan dibina oleh petugas/aparat pertanian, sehingga 
pengisian RDKK akan menjamin penerapan 
teknologi sesuai dengan anjuran. Hal ini merupakan 
tugas para penyuluh dan pembina lainnya      untuk 
membuat skenario musyawarah kelompok tani, 
sehingga menghasilkan keputusan RDKK yang 
sesuai dengan rekomendasi anjuran teknologi 
spesifik lokasi. 
Latihan tentang penyusunan RDKK ini perlu 
dilakukan dalam bentuk simulasi dan lain-lain pada 
pertemuan teknis penyuluh pertanian atau 
pertemuan lainnya,  agar dalam praktek di lapangan 
dalam membimbing/membina Kelompok tani dapat 
berjalan lancar. 
RDKK selain berfungsi sebagai alat untuk 
perencanaan kebutuhan pupuk, juga dapat dijadikan 
sebagai penuntun perkiraan tanam dan panen di 
masing-masing wilayah. 
Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan RDKK 
terkait langsung dengan dukungan Kepala 
Desa/Lurah dan Mantan/KCD/PPL. Gerakan yang 
perlu dilaksanakan antara lain : 
1. Mengadakan pertemuan dengan kontak 

tani/ketua kelompok tani yang ada di desanya 
untuk mengatur dan menetapkan jadwal 
musyawarah kelompok tani. 

2. Menggerakkan petani / anggota kelompok tani 
supaya hadir dan aktif dalam musyawarah 
kelompok tani. 
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3. Secara pribadi atau mengutus pamong desa 
menghadiri musyawarah kelompok tani untuk 
menyusun RDKK. 

4. Memberikan nasehat / bimbingan kepada 
anggota kelompok tani yang seringkali / selalu 
tidak hadir. 

5. Melakukan pengawasan dengan memberikan 
koreksi (nasehat secara persuasif dan edukatif) 
kepada    anggota - anggota kelompok tani yang 
pelaksanaannya menyimpang dari hasil 
kesepakatan musyawarah penyusunan RDKK. 

 
 

B. PEMBINA GERAKAN 
Untuk mengoptimalkan penyusunan RDKK, maka 
diperlukan pembinaan yang dilakukan oleh: 
1. Dinas Pertanian / Mantan / KCD membina 

penyusunan RDKK untuk menerapkan teknologi 
usaha tani  yang dianjurkan (spesifik lokasi). 

2. BUMN produsen pupuk membina distributor, 
pengecer resmi pupuk yang ditunjuk yang ada di 
wilayahnya agar mampu melayani RDKK yang 
disusun oleh kelompok tani. 

3. Kepala Desa membina petani / kelompok tani 
agar gerakan penyusunan RDKK diwilayahnya 
berjalan lancar. 

 
 
 

 14         Pedoman Pelaksanaan Penyusunan RDKK Tahun 2011                           14 

C. JADWAL PEMBINAAN 
Jadwal pembinaan gerakan penyusunan RDKK 
secara umum dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum 
musim tanam. Untuk sub sektor tanaman pangan 
gerakan penyusunan RDKK pada musim penghujan 
dilakukan bulan Juli dan untuk musim kemarau 
dilakukan bulan Januari, sedangkan untuk sub sektor 
lainnya disesuaikan dengan kondisi setempat.  
Penyusunan RDKK oleh kelompok tani dilakukan 2 
(dua) bulan sebelum tanam. Jadwal pembinaan 
disesuaikan dengan kondisi daerah, kepentingan dan 
permasalahan yang ada dilapangan. 

 
 

IV.  PENUTUP 

Dengan diterbitkannya ”Petunjuk Pelaksanaan 
Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi”, maka pupuk 
bersubsidi diharapkan dapat diterima berdasarkan azas 
6 (enam) tepat, sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi 
(HET) dan peruntukannya.  

Melalui musyawarah anggota kelompok tani dalam 
penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi, diharapkan 
petani/kelompok tani mampu menyusun RDKK dengan 
baik,  benar  dan  tepat  waktu. 
Dengan tersusunnya petunjuk pelaksanaan 
penyusunan RDKK dapat digunakan sebagai acuan 
bagi petugas dan para anggota kelompok tani dalam 
merencanakan kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai 
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anjuran teknologi spesifik lokasi dan dilaksanakan 
secara berkelanjutan dibawah pembinaan para 
penyuluh dan instansi terkait. 
 
     

                   
Jakarta,     Maret 2011 
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  Lampiran 1 
 

Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan 
Kelompok (RDKK) 
 
RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) 

PUPUK BERSUBSIDI 
 
Musim Tanam  : ................................ 
Provinsi/Kabupaten/Kota : ................................ 
Kecamatan/Desa  : ................................ 
Nama Kelompoktani : ................................ 
Subsektor   : ................................      
Nama Kios    : ................................    
Distributor   : …….……… 
 

Urea SP‐36 ZA NPK Organik

1
2
3
4
Dst

Komoditi
Luas 
Tanam 
(Ha)

Kebutuhan Pupuk (kg)
Tgl     

Penggunaan
No

Nama 
Petani

 
  Menyetujui:                   Mengetahui:      
 
Mantan/KCD/PPL            Kepala Desa                Ketua                  

kelompok tani 
 
 
 (                       )            (                     )          (                     )     
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Lampiran 1a 
 

Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan 
Kelompok (RDKK) 
 

REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT 
KECAMATAN 

 
MUSIM TANAM   : ................................ 
KABUPATEN/KOTA  : ................................ 
KECAMATAN   : ................................ 
SUB SEKTOR   : ................................      
DISTRIBUTOR    : ................................    
 

Urea SP‐36 ZA NPK Organik

1
2
3
4
Dst

Komoditi
Luas 
Tanam 
(Ha)

Kebutuhan Pupuk (kg)
Tgl     

Penggunaan
No

Nama 
Petani

 
 
         Menyetujui:          Mengetahui:      
        Camat                                Mantri Tani/KCD             
  
 
 
 (                             )                           (                             )           
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Lampiran 1b 
 

Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan 
Kelompok (RDKK) 
 

REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT 
KABUPATEN 

 
MUSIM TANAM   : ................................ 
PROVINSI    : ................................ 
KABUPATEN/KOTA  : ................................ 
SUB SEKTOR   : ................................      
DISTRIBUTOR    : ................................    
KOMODITI    : ................................    
 

Urea SP‐36 ZA NPK Organik

1
2
3
4
Dst

Luas Tanam 
(Ha)

Kebutuhan Pupuk (kg)
Tgl 

Penggunaan
Ket.No Kecamatan

Jumlah Gabungan 
Kelompok Tani

Jumlah 
Kelompok Tani

 
                                                                 Menyetujui: 

Kepala Dinas Pertanian     
                                                           Kab/Kota               

    
 
 

                                                     (                             )              
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Lampiran 1c 
 

Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan 
Kelompok (RDKK) 
 

REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT 
PROVINSI 

 
MUSIM TANAM   : ................................ 
PROVINSI    : ................................ 
SUB SEKTOR   : ................................      
DISTRIBUTOR    : ................................    
 

Urea SP‐36 ZA NPK Organik

1
2
3
4
Dst

Jumlah 
Kelompok Tani

No Kabupaten
Jumlah Gabungan 
Kelompok Tani

Luas Tanam 
(Ha)

Kebutuhan Pupuk (kg)
Tgl 

Penggunaan
Ket.

 
 

     Menyetujui: 
             

          Kepala Dinas Pertanian
                Provinsi               
     
 
 

     (                             )              
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Lampiran 2 
 
MEKANISME PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN 
PENGAWASAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI 

 
 

 

 

MENTERI PERTANIAN 
DITJEN PRASARANA DAN 

SARANA PERTANIAN 

 
BUMN / PRODUSEN 

DINAS PERTANIAN 
KABUPATEN 

MENTERI PERINDUSTRIAN 
MENTERI PERDAGANGAN 

MENEG BUMN 

DINAS PERTANIAN 
PROPINSI 

PENGECER 
RESMI 

DISTRIBUTOR 

KCD / PENYULUH 

LINI   I 
           II 

PETANI / KELOMPOKTANI 

LINI IV 

LINI III 

Kondisi 
Tertentu Keterangan : 

                    Instruksi 
                    Koordinasi 
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