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RINGKASAN PROPOSAL

E-Tani Dini merupakan salah satu inovasi dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertan
KP dan P) Kota Surakarta untuk memberikan alternatif dalam melaksanakan cara budidaya tanaman pada
anak didik di sekolah. Untuk melaksanakan inovasi ini, Dispertan KP dan P bekerja sama dengan sekolah-
sekolah baik SD maupun TK untuk melakukan outing class. Inovasi ini unik, karena sasaran pelaksanaan
kegiatan E-Tani Dini bukan petani tetapi anak didik sekolah yang disesuaikan dengan kondisi di perkotaan.

Outing class dikemas dalam bentuk kegiatan yang tidak formal, kreatif dan inovatif sehingga anak-anak bisa
bermain sambil belajar. Misi dari E-Tani Dini adalah mensosialisasikan pengetahuan pertanian pada anak
didik di Kota Surakarta.

Rencana di tahun 2018, E-Tani Dini juga dilaksanakan di Lahan milik Dispertan KP dan P dengan pembuatan
edupark mini, sehingga dapat dilaksanakan pembelajaran baik di sekolah maupun di dinas apabila sarana
dan prasarana edukasi sudah tersedia di tahun 2018

Dengan memperkenalkan kepada anak-anak pertanian sejak dini, dapat membuat anak didik mencintai
lingkungan, senang dengan bertani, menghargai jerih payah petani, menumbuhkan semangat kebersamaan
dan menjadikan tubuh menjadi sehat dan kuat. Dan kedepan, diharapkan anak-anak di Kota Suralkarta
mampu mengembangkan pertanian perkotaan.  

Link : 

https://www.youtube.com/watch?v=XU7IF-TDyzU

 

https://www.youtube.com/watch?v=XU7IF-TDyzU
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ANALISIS MASALAH

Uraikan situasi yang ada sebelum inovasi pelayanan publik ini dimulai

Kota Surakarta dengan luas 44 km2 hanya mempunyai lahan pertanian seluas 100 ha. Jumlah kelompok tani
tanaman pangan ada 7 kelompok, yang berada di 3 kecamatan di 6 kelurahan. Rata-rata kepemilikan
pekarangan rumah penduduk relatif sempit, sehingga untuk mengembangkan lahan pertanian di Kota
Surakarta dilakukan dengan urban farming dengan mengembangkan lahan sempit dan lahan-lahan yang
tidak terpakai (lahan tidur).

Sektor pertanian adalah sektor yang tidak diminat generasi muda. Profesi ini dianggap sebagai pekerjaan
yang tidak menguntungkan secara financial. Ada pula pemikiran bahwa pertanian hanya untuk masyarakat
pedesaan, terkesan tua, tradisional, dan membosankan.

Pemikiran tersebut tentu saja sesuatu yang memprihatinkan mengingat bahwa kebutuhan akan bahan
pangan produk pertanian selalu ada setiap hari dan generasi muda adalah pewaris utama keberlangsungan
negeri ini. Memperkenalkan anak-anak kepada pertanian sejak dini tentu menjadi sebuah cara alternatif
dalam mengatasi paradigma pemikiran yang kurang tepat tadi. Usaha mengenalkan pertanian akan
membangkitkan rasa kecintaan anak-anak pada alam dan penghargaan akan sebuah proses dalam
mendapatkan makanan yang memerlukan usaha keras dan waktu yang tidak singkat, serta pentingnya usaha
kerjasama dalam menyiapkan makanan yang siap saji.
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PENDEKATAN STRATEGIS

Ringkaslah tentang apa dan bagaimana inovasi pelayanan publik ini telah memecahkan masalah

Inisiatif inovasi e-tani dini berasal dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta
untuk memberikan alternatif dalam melaksanakan pembelajaran cara budidaya tanaman pada anak di
sekolah.

Program e - tani dini dilaksanakan melalui kerjasama antara Dinas Petanian, Ketahanan Pangan dan
Perikanan dengan sekolah baik PAUD, TK maupun Sekolah Dasar.
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KREATIF DAN INOVATIF

Jelaskan bahwa inovasi pelayanan publik yang diajukan ini bersifat unik dan mampu menyelesaikan
masalah dengan cara-cara baru dan berbeda dari metode sebelumnya serta berhasil diimplementasikan

Keunikan dari inovasi ini adalah target peserta bukan petani melainkan anak didik sekolah di perkotaan.
melalui pelaksanaan e-tani dini sekolah menjadi lebih berwawasan lingkungan dan anak didik dapat
menghargai proses dalam mendapatkan makanan yang berkualitas dan bergizi.

Misi e-tani dini adalah untuk mensosialisasikan pengetahuan pertanian pada anak di didik di Kota Surakarta,
serta menciptakan trend baru dalam dunia pertanian dan turut serta dalam membangun sumber daya
manusia di bidang pertanian.
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PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Uraikan unsur-unsur rencana aksi yang telah dikembangkan untuk melaksanakan inovasi pelayanan
publik ini, termasuk perkembangan dan langkah-langkah kunci, kegiatan-kegiatan utama serta
kronologinya

Dalam pelaksanaan inovasi e-tani dini, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta
bekerjasama dengan sekolah (SD dan TK) untuk melakukan outing class. Tim dari Dinas Pertanian
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta bertugas untuk memberikan pembelajaran ke anak didik
serta bantuan sarana dan prasarana pertanian. Sedangkan pihak sekolah bertugas untuk menyiapkan anak
didik serta menyediakan lahan untuk proses outing class.

Outing class e - tani dini bertujuanuntuk memperkenalkan dunia pertanian dan lingkungan alam sekitar
kepada anak-nak khususnya anak sekolah dasar. outing class dikemas dalam bentuk kegiatan yang tidak
formal, kreatif dan inovatif sehingga anak-anak bisa bermain sambil belajar. langkah - langkah strategis yang
dilaksanakan adalah pertama anak diberikan cerita tentang dunia pertanian. kemudian anak diajak langsung
untuk berkebun atau proses pertanian mulai dari pembibitan, pengolahan tanah di pot/polybag, menanam
serta memelihara tanaman. Anak-anak dilibatkan dalam pemeliharaan sampai panen. Meskipun sederhana,
ini dapat memupuk semangat anak-anak untuk cinta tanaman dan lingkungan serta merasakan kebahagiaan
atas hasil karyanya.

Tahun 2018, e-tani dini direncanakan di lahan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan
pembuatan edupark mini. Lahan di sekitar lingkungan dinas yang semula tidak dimanfaatkan, dijadikan kebun
mini untuk percontohan berbagai budidaya tanaman perkotaan.
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PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebutkan siapa saja yang telah berkontribusi untuk desain dan/atau pelaksanaan inovasi pelayanan
publik ini

Pemangku kepentingan yang terlibat yang terlibat dalam kesuksesan pelaksanaan inovasi ini adalah :

1. Walikota Surakarta sebagai pembuat kebijakan yang berorientasi pada pembangunan pertanian sedari dini
.

2. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta sebagai pelaksana teknis kegiatan
outing class

3. Kepala Sekolah dan Guru selaku pendukung utama dalam program e-tani dini

4. Anak didik penerima/sasaran pembelanjaran e-tani dini
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SUMBER DAYA

Sebutkan biaya untuk sumber daya keuangan, teknis, dan manusia yang berkaitan dengan inovasi
pelayanan publik ini

Sumber Daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan inovasi e-tani dini adalah sebagai berikut :

Pertama, Sumber Daya Manusia sebagai tim yang melaksanakan program inovasi yang berasal dari Dinas
Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta dan pihak sekolah.

Kedua, Sarana dan Prasarana untuk melaksanakan program inovasi seperti bibit tanaman sayur, media
tanam, pot/polybag, pupuk, cangkul, selang air/gembor dan sarana lainnya.

Ketiga, tersedianya anggaran dari APBD Kota Surakarta
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KELUARAN/OUTPUT

Sebutkan paling banyak lima keluaran konkret yang mendukung keberhasilan inovasi pelayanan publik
ini

Keluaran dari program inovasi ini adalah sebagai berikut :

Pertama, Adanya bantuan tanaman dan sayuran ke sekolah sejak tahun 2014

Kedua, pelaksanaan program outing class di sekolah dasar

Ketiga, Terciptanya kerjasama antara instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

Keempat, Terciptanya mini edupark di lahan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan 

Kelima, Terbangunnya kesadaran dan pemahaman anak usia sekolah akan pentingnya dunia pertanian.
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PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Uraikan bagaimana pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini dipantau dan dievaluasi

Pemantuan program inovasi e-tani dini dilakukan dengan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pertanian
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta. instrumen yang dievaluasi meliputi tingkat partisipasi
sekolah untuk menuju sekolah hijau, sarana dan prasarana untuk outing class. inovasi ini selalu dievaluasi
setiap selesai pelaksanaan outing class dan diadakan perbaikan dari setiap kekurangan yang ada.
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KENDALA DAN SOLUSI

Uraikan masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini beserta cara
penanggulangan dan penyelesaiannya

Masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan e- tani dini adalah keterbatasan dana untuk bahan
percontohan di sekolah. Idealnya dalam pelaksanaan outing class terdapat berbagai macam model vertikultur
yang bisa ditampilkan dan kurangnya keanekaragaman jenis tanaman untuk pembelajaran.

Solusinya adalah penambahan dukungan anggaran pelaksanaan program inovasi e-tani dini.
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MANFAAT

Uraikan dampak dari inovasi pelayanan publik ini, berikan beberapa pembuktian /data yang
menunjukkan dampak/manfaat dari inovasi pelayanan publik ini

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan inovasi ini adalah peningkatan kecintaan anak-anak terhadap
lingkungan, pemahaman dan kesenangan akan dunia pertanian semakin meningkat, menghargai jerih payah
dan kerja keras petani, menumbuhkan semangat kebersamaan dan menjadikan tubuh menjadi lebih kuat dan
sehat. Di zaman modern ini, manfaat terbesar adalah pembentukan karakter dan moral anak yang berpijak
pada hal-hal positif terbangun dengan baik serta kemampuan generasi muda dalam pengembangan
pertanian perkotaan.
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SEBELUM DAN SESUDAH

Uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi pelayanan publik ini dilakukan

Kondisi sebelum Inovasi 

Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan hanya memberikan bantuan tanaman dan prasarana ke
sekolah-sekolah adiwiyata tanpa memberikan bentuk pendampingan. Proses pelatihan dan pendampingan
tentang pertanian perkotaan hanya diberikan kepada masyarakat pertanian saja.

Kondisi Sesudah Inovasi 

Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan telah menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk
mendukung sekolah hijau melalui MoU. Setiap sekolah di Kota Surakarta yang mengajukan bantuan baik
tanaman maupun prasarana pertanian akan diajak untuk melakukan kegiatan outing class. Anak-anak
sebagai generasi muda diberi pelatihan dan pendampingan dalam pelaksanaan pendidikan pertanian.
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GALERI SEBELUM DAN SESUDAH
Sebelum Sesudah
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KESELARASAN

Apa saja dari kegiatan inovasi tersebut yang sejalan dengan satu atau lebih dari 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan? Jelaskan kegiatan inovasi tersebut selaras dengan pencapaian salah
satu atau lebih Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Program inovasi e-tani dini selaras dengan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pendidikan
karakter anak.  Anak sebagai generasi muda pewaris negeri diberi bekal akan wawasan dan pengetahuan
akan pentingnya pertanian dan penghijaun dalam ranga kelangsungan hidup manusia. Program ini
juga mendukung usaha penghijauan dan mengurangi pencemaran dengan dimanfaatkannya lahan kosong
dan lingkungan sekolah dengan berbagai tanaman hijau. 
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PEMBELAJARAN

Uraikan pengalaman umum yang diperoleh dalam melaksanakan inovasi pelayanan publik ini,
pembelajarannya, dan rekomendasi untuk masa depan

Untuk menunjang keberhasilan inovasi ini diperlukan dukungan dari berbagai pihak terkait, antara lain pihak
sekolah dan peserta didik. semua pihak yang terkait saling bekerjasama, sehingga permasalahan yang terjadi
di lapangan dapat diselesaikan. Pemilihan umur peserta didik sangat mempengaruhi dalam kesuksesan
pelaksanaan inovasi ini. Masa anak-anak adalah masa yang paling cepat untuk menerima dan merekam
segala sesuatu yang kelak dapat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan pola pikirinya. karakter
pada anak didik dapat kita bentuk dengan menyisipkan penanaman arti penting pertanian sejak usia dini,
sehingga ketika anak sudah masuk ke proses pematangan perkembangan tubuh dan otak, maka persepsi
anak yang salah tentang pertanian dapat diminimalisir.

Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta tidak menyediakan peralatan khusus
untuk melaksanaan inovasi ini, tetapi cukup menggunakan peralatan yang sudah dimiliki karena pada
dasarnya inovasinya ini sifatnya murah. Dengan pelaksanaan inovasi ini diharapkan pihak yang terkait dapat
membangun citra yang baik tentang pertanian khususnya di Kota Surakarta dengan mengenalkan pentingan
pertanian sejak dini, sehingga ke depan anak-anak sebagai generasi penerus dapat membawa pertanian ke
arah yang lebih baik.

E-Tani Dini Kota Surakarta

https://youtu.be/XU7IF-TDyzU
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KELANJUTAN DAN REPLIKASI

Uraikan bagaimana inovasi pelayanan publik ini sedang dilanjutkan, jelaskan apakah inovasi ini sedang
direplikasi (transfer of knowledge) atau didiseminasi untuk seluruh pelayanan publik di tingkat instansi,
daerah, nasional dan/atau internasional, dan jelaskan bagaimana inovasi pelayanan publik ini dapat
direplikasi

Inovasi e-tani dini dimulai pada wal tahun 2017 dan akan terus dijalankan. pada tahun 2017 kegiatan outing
class mendapatkan dukungan anggaran dari APBD Kota Surakarta sebesar Rp. 15.000.000,- sedangkan
pada tahun 2018 ini dukungan dana APBD Kota Surakarta adalah Rp. 17.000.000,- dan pembuatan mini
edupark dengan biaya sebesar Rp. 200.000,- . 

Inovasi e-tani dini akan berlanjut dengan menjalin kerjasama dengan skolah-sekolah sehingga dapat
dilaksanakan pembelajaran baik di sekolah maupun di dinas apabila sarana dan prasarana edukasi sudah
tersedia. Untuk saat ini program inovasi e-tani dini banyak diminati sekolah-sekolah baik yang sudah menjalin
kerjasama melalui MoU maupun yang belum menjalin kerjasama melalui MoU. hal ini berdasarkan pada
banyaknya surat permohonan untuk masuk ke dinas guna kegiatan outing class.

Dampak dari program e-tani dini adalah ke depan sekolah-sekolah di Kota Surakarta menjadi berwawasan
lingkungan dan pertanian perkotaan lebih berkembang di semua lini masyarakat. Harapan jangka panjang
dari program e-tani dini ini adalah keberhasilan dimana semua pihak yang ada di Kota Surakarta
memanfaatkan e-tani dini sebagai salah satu program pembelajaran di sekolah sehingga bisa menjadi
percontohan bagi sekolah di kota-kota lain.

e-tani dini Kota Surakarta

https://www.youtube.com/watch?v=qjYt1wM9jaM

https://www.youtube.com/watch?v=qjYt1wM9jaM

