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.1

Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah konsisten untuk mendukung
upaya Kementerian Pertanian Repubik Indonesia dalam pencapaian
target swasembada pangan yang sudah menjadi program nasional dan

harus berhasil. Berkenaan dengan itu, mulai tahun 2015, pemerintah
melaksanakan Upaya Khusus (UPSUs) swasembada padi dengan target
produksi padi tahun 2019 mencapai 84 juta ton. Tetapi usaha di sektor
pertanian, khususnya usanatani padi dihadapkan pada risiko
ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang

merugikan petani.
Untuk mengatasi kerugian petani, maka pemerintah membantu

mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian,
sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelani, yang telah ditindaklanjuti
dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian RI No 40 Tahun 2015
tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.

Asuransi

pertanian sangat penting

bagi

para pelani

untuk

melindungi usahataninya. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko

yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugien usahatani sehingga
keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Melalui asuransi usahatani

padi memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir,
kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme
pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti

rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahataninya
Berkenaan dengan hal tersebu,

maka pada tahun 2019

Kementerian Pertanian masih akan mengembangkan pelaksanaan AUTP

dan memberikan bantuan premi kepada petani yang menjadi pecerta
AUTP. Seiring dengan kebijakan Pemerintah Pusat tersebut, Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Tengah menggulirkan Program Fasilit si Asuransi
Usaha Tani Padi untuk petani padi kategori miskin dan tinggal di daerah
miskin. Program Fasilitasi AUTP Provinsi Jawa Tengah ini diperuntukkan
bagi petani padi kategori miskin pada KabupateniKota di Jawa Tengah
dengan kategori miskin.
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Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyelanggaraan AUTP ini adalah untukmelindungi kerugian nilai
ekonomi usahatani padi akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal
kerja untuk pertanaman be rikutnya.
Tujuan penyelenggaraan f.UTP adalah untuk

a

Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen

b

sebagai akibat r1sikobanjir, kekeringan, dan seranuan OPT,
Mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan

OPT kepada p1hak lain melalui pertanggungan asu.ransi

Sasaranpenyelenggaraan asuransi usahatani padi adalah
a. Terlindunginya petani dari kerugian karena memperoleh ganti rugi jika
terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan atau

serangan OPT
Teralihkannya kerugian petani akibat risiko banjir, kekeringan, dan atau

b

serangan OPT kepada pihak lain

melalui skema pertanggungan

asuransi
Manfaat yang dapat diberikan petani melalui AUTP adalah
a.

Memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal

b.

kerja usahatani untuk pertanaman berikutnya
aksesibilitas
Meningkatkan
petani terhadap
pembiayaan;

C.

Mendorong

petani

untuk

menggunakan

input

Sumber-sumber
produksi

sesuai

anjuranusahatani yang baik.

1.3

Ruang Lingkup
Ruang

lingkup

kegiatan

AUTP

meliputi:

Pendahuluan,

Organisasi

Pelaksanaan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.4

Istilah dan Pengertian

Dalam pelaksanaan AUTP ini yang dimaksud dengan
a. Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertangg ung kepada
dengan pembayaran premi asuransi sehingga
penanggung
penanggung

berkewajiban

membayar

kerugian

yang

terjadi

dan

dijamin;

b. Asuransi Usahatani Padi adalah perjanjian antara petani dan pihak
perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan

risiko Usahatani Padi;
C.

Polis Asuransi adalah dokumen perikatan asuransi antara tertanggung
dan

penanggung,

ditandatangani oleh

penanggung,

yang

memuat

antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak dan merupakan
d.

bukti tertulis adanya perjanjian
ikhtisar Polis (policyschedule) adalah lembar lampiran pada Polis yang

asuransi

berisi informasi tentang tertanggung,

pokok-pokok pertanggungan,

harga pertanggungan dan perhitungan premi;
e.

Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung

dan dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian
menuntut
asurans dan memberikan hak kepada tertanggung untuk
f.

kerugian,
Klaim

adalah

tuntutan ganti

rugi

karena terjadinya

bencana yang

berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak

g

kepadanya untuk mengajukan tuntutan gantirugi kepada penanggung;
Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada

berkewajiban membayar premi sebagai harga risiko dan
mendapatkan hak nengajukan tuntutan klaim jika obyek
pertanggungan mengaiami kerugian yang dijamin polis;

penanggung,

h.

Penanggung

adalah

pihak

yang

menerima

pengalihan

risiko

dari

asuransi dan

tertanggung, menerbitkan polis dan menerima premi
berkewajiban membayar tuntutan klaim jika terjadi dan dijamin polis;
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iBiaya usahatani

adalah sejumlah

dikeluarkan petani untuk
uang yang
kegiatan usahatani, yang

rangkaian
membiayai proses produksi pada
lahan,
tenaga kerja pengolahan
terdiri dari biaya benih, pupuk dan
penanaman dan pemeliharaan;
tani yang
atau organisasi sosial
dibentuk
Kelompok Tani adalah kumpulan
tanaman pangan/usahatani
beranggotakan petani
dan
keakraban
dan

padi

yang

keserasian,

serta

berdasarkan

berkembang
kepentingan dalam

sumberdaya pertanian;
harian lepas yang
PNS maupun tenaga
oleh
Penyuluh Pertanian adalah
hak secara penuh
wewenang, dan
memanfaatkan

kesamaan

k.

diberi

tugas,

tanggungjawab,

lingkup pertanian

untuk

pada suatu organisasi
melakukan kegiatan penyuluhan
s e m u a organisme
(OPT) adalah
Organisme Pengganggu Tumbuhan
atau menyebabkan
pejabat yang berwenang

yang dapat
kematian

merusak,

pada

kehidupan

mengganggu

dan
didalamnya hama, penyakit,
tanaman, termasuk

gulma
m.

Tumbuhan-Pengamat

setiap

dilakukan

dua minggu
n.

o.

Hama

Pengganggu
Pengendali Organisme
tanggungjawab serta
adalah petugas yang diberi
Penyakit (POPT-PHP)
untuk melakukan
yang berwenang
oleh
pejabat
s
e
c
a
r
a
penuh
hak
OPT yang
kekeringan dan serangan
kegiatan pengelolaan banjir,
yang
ditetapkan sebagai wilayah kerjanya
bertugas di Kecamatan yang
secara berkala setiap
hari di lapangan dan dilaporkan
diberi

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
berwenang
secaia penuh oleh pejabat yang
tanggungjawab dan hak
POPT-PHP di wilayah kerja Kabupaten;
untuk mengkoordinasikan
ditunjuk oleh
Kerusakan adalah seseorang yang
Petugas Pemeriksa
untuk memeriksa kerusakan lahan;
adalah
Koordinator POPT-PHP

asuransi

pelaksana
iklim

p.

Perubahan

q.

Petani adalah

atau

iklim

ekstrim

adalah

keadaan

cuaca

yang

buruk
manusia yang berdampak
berubah-ubah diluar pengendalian
pada usahatani padi, seperti banjir,
langsung atau tidak langsung
kekeringan dan serangan OPT;
memiliki mata pencaharian pokok
seseorang yang
atau usahatani
untuk budidaya tanaman pangan
lahan
mengusahakan

padi;
r.

lahan pertanian selama
atau kebanjiran adalah tergenangnya
dan jangka waktu
tanaman dengan kedalaman
periode pertumbuhan
menurunkan
kerusakan pada tanaman dan
tertentu, sehingga berakibat

Banjir

tingkat produksi tanaman;
s.

tanaman selama

kebutuhan air
Kekeringan adalah tidak terpenuhinya
petumbuhan
tanaman yang mengakibatkan
periode pertumbuhan
menurunkan
kerusakan pada tanaman dan
tanaman tidak optimal,

tingkat produksi tanaman
t.

digunakan sebagai inan9
terserang adalah tanaman yang
kerusakan karena serangan OPT pada
OPT dan/atau mengalami
sesuai
kerusakan/serangan tertentu
tingkat populasi atau intensitas

Tanaman

jenis OPT-nya
u.

Intensitas serangan adalah

tingkat

serangan atau

tanaman yang disebabkan oleh OPT yang

atau kualitatif,

tingkat

dinyatakan

secara

kerusakan

kuantitatif

V.

Kerusakan dijamin polis adalah kerusakan tanaman pada setiap sawah

garapan

per

petani

tertanggung,

yang

diakibatkan

oieh

banjir,

kekeringan atau serangan OPT dengan intensitas kerusakan mencapai
275% dan atau luas kerusakan tersebut mencapai 275% pada setiap

luas petak alami.
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BAB II
ORGANISASI PELAKSANAAN

2.1

Pengorganisasian
1alam penyelenggaraan AUTP, diperlukan Tim untuk mendukung kelancaran

Droses administrasi dan kegiatan Pengorganisasian Tim AUTP disusun sebagai
erik.ut
Tim Asuransi Usaha Tani Padi Provinsi .

Pengarah
Ketua
Sekretaris

Anggota

Gubernur
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan.
Pertanian
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
1. Kepala Bida ig Tanaman Pangan.
Panen dan Bina Usaha
2. Kepala Bidang Penyuluhan Pasca
3. Kepala BPTPH

4 Penyuluh
Tugas dan Tanggung

Jawab

Pertanian Provinsi Jawa

Tim Asuransi Usaha

Tengah

Tani Padi Provinsi:

Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait;
b. Menyusun Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi

Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan,
Provinsi Jawa
monitoring dan evaluasi kegiatan asuransi usaha tani padi

Tengah
d

Menetapkan rekapitulasi Daftar

Peserta Definitif AUTP dari

tingkat

Kabupaten
Tim Teknis Asuransi Usaha Tani Padi Kabupaten/Kota.

1. Pengarah

Bupati

2. Ketua
3. Sekretaris

Kepala Dinas Pertanian
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Petanian
1. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan

4 Anggota

2. Kepala Bidang/ yang menangani penyuluhan
3. Koordinator POPT-PHP

4. Penyuluh Pertanian Kabupaten/ Kota
Tugas dan Tanggung Jawab Tim Asuransi Usaha Tani Padi Kabupaten
a Membuat usulan calon penerima bantuan premi asuransi usahatani padi,

b. Melaksanakan pembinaan, socsialisasi, pendampingan,

pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi kegiatan asuransi usaha tani padi Kabupaten

Kota

BAB III

PELAKSANAAN
3.1

elaksanaan Kegiatan
.1.1

Kriteria

peserta AUTP

Petani yang memiliki lahan sawah, dan melakukan
usaha budidaya
tanaman padi pada lahan paling luas 0,5
(nol koma lima) hektar per

a.

pendaftaran;

.

Petani yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk

Kependuduk (NIK).

.1.2 Kriteria Lokasi
Lokasi AUTP dilaksanakan pada sawah irigasi baik irigasi teknis, irigasi

setengah teknis, irigasi desa/sederhana yang telah memiliki sistem tata air
yang berfungsi dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumbersumber air (air permukaan dan air

tanah)

3.1.3

Risikc yang Dijamin
AUTP memberikan jaminan ataS kerusakan pada tanaman
yang
diasuransikan yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan
serangan

OPT dengan batasan-batasan sebagai berikut:
a.

Banjir

adalah

tergenangnya

lahan

pertanian

selama

periode
pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu

sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman;
b.

Kekeringan

adalah tidak

terpenuhinya kebutuhan

air tanaman selama

periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan prrtumbuhan
tidak optimal, sehingga menurunkan
tingkat produksi

tanaman

tanaman,
C.

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

adalah

organisme

yang

dapat mengganggu dan merusak kehidupan tananian atau
menyebabkan kematian pada tanaman pangan, termasuk di dalamnya:
(i) Hama Tanaman: Penggerek batang, Wereng
batang coklat,
Walang sangit, Tikus, Ulat grayak, dan Keong mas
() Penyakit Tanaman: Blast, Bercak coklat, Tungro, Busuk
batang.
Kerdil hampa, Kerdil Rumput/Kerdil
Kuning, dan Kresek.
:.1.4 Ganti Rugi
Ganti rugi diberikan

kekeringan

kepada peserta AUTP apabila terjadi banjir,

dan atau serangan OPT
yang mengakibatkan kerusakan
tanaman padi yang
dengan kondisi persyaratan:
a. Umur padi sudah
melewati 10 hari setelah tanam (HST).
b. Umur padi sudah melewati 30 hari

dipertanggungkan

c.

setelah tebar (teknologi
tabela)
275%
dan luas kerusakan
mencapai
mencapai
luas petak alami.

Intensitas kerusakan
275%

pada setiap

.1.5 Harga Pertanggungan
Dalam AUTP,

harga pertanggungan ditetapkan

sebesar Rp. 6.000.000musim
per
tanam. Harga pertanggungan
dan
batas
premi
maksimum ganti rugi.

(enam juta rupiah) per hektar

menjadi dasar perhitungan

i.1.6 Premi Asuransi Usahatani Padi
Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk

mendapatkan

perlindungan

asuransi.

Total

premi

asuransi

sebesar

Rp.180 000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) Ihektar/musim tanam.
Besaran bantuan premi dari pemerintah Rp.180.000,- (seratus delapan
puluh

ribu

rupiah)

/hektar/musim

tanam

Jika

luas

lahan

yang

diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) hektar, maka besarnya premi
(dan ganti rugi) dihitung secara proporsional
S.1.7 Jangka Waktu Pertanggungan
waktu
Polis asuransi diterbitkan untuk satu musim tanam dengan jangka
tanam dan berakhir puda
pertanggungan dimulai pada tanggal perkiraan

tanggal perkiraan panen.
3.2 Pndanaan

Siimber Pembiayaan

Simber pembiayaan pelaksanaan AUTP berasal dari Anggaran Pendapatan

B lanja

Daerah

(APBD)

Provinsi Jawa Tengah.

3.3 M :kanisme Pelaksanaan
P:laksanaan AUTP melibatkan berbagai pihaklinstansi. Secara umum, mekanisme

laksanaannya dapat dilihat paaa Gambar

pe

1.

Gambar 1. Proses Pelaksanaan AUTP
(8)

(1)

Sosialisasi & Koordinasi

Penetapan Peserta
Definitif (PD) Fom 2

Dinas Pertanian
5) Penyampuian
Provinsi

Penyampain

(6)

Venifikasi Kelayakan Data

7)

Peserta
Penyampaian Peserta

Data Pendaftaran

Usulan Data

Pendaftaran

lolos venfikasi
(9)

Penerbitan Polis

Dinas Pertanian

Kabupaten

TUsul:n

2,1tu

(2)

(10) Penyerahan Polis Asli

PT. Asuransi
Pelaksana

Sosialisasi & Pendampingan

(Penanggung)

P'end.

UPTD
Kecamatan/BPP
dan PPL

Kelompok Tani
(3)

Sosialisasi &Pendaltaran (Foml)

(Tertanggung)

3.4 Al kasi Areal Tanam
Kt giatan AUTP dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Luas lahan
e anaman padi pada 15 (lima belas) Kabupaten seluas 45.000 hektar (empat
Dl uh lima ribu hektar) lahan sawah.
3.5

Pendaftaran Peserta (Penjelasan dari mekanisme pelaksanaan)
a

Pendaftaran peserta asuransi dilakukan sebelum masa tanam atau selambat-

lambatnya umur 30 hari setelah tanam (HST), penilaian kelayakan menjadi
peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi pelaksana. Umur padi 30

HST dihitung saat data pendaftaran dari Dinas Pertanian Provinsi suiah
diterima oleh Asuransi Pelaksana
bKelompok Tani dapat didampingi oleh petugas pertanian dalam men isi formulir
pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AU1 P -1);
c CPTD/ Koordinator Penyuluh kecamatan membuat surat usulan pendaftaran
dari Kelompok Tani dilampirkan dengan data Form AUTP 1

Dinas Pertanian
d

Dinas

Kabupaten/ Kota

Pertanian

Kabupaten/

Kota

membuat

surat

disampaikan ke

usulan

dari

usulan

pendaftaran UPTD/ Koordinator Penyuluh Kecamatan dilampirkan dengan

Form

AUTP- 1 disampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi dan Perkebunan Provinsi

Jawa Tengah

data
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan
bentuk softcopy format excel
pendaftaran calon penerima bantuan AUTP dalam
akan
asuransi pelaksana dengan syarat lahan yang
Form-1 AUTP

e.

kepada

diasuransikan belum mengalami potensi gagal panen/gagal panen;

fAsuransi Pelaksana melakukan verifikasi kelayakan peserta atas data yang
konfirmasi seiambat-lambatnya 6

diajukan oleh Dinas Provinsi dan melakukar1
hari kerja kepada Dinas Provinsi atas peserta yang lolos verifikasi
Peserta
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah menetapkan
Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTP atas daftar calon peserta penerima

g

bantuan AUTP yang telah lolos verifikasi (Form AUTP - 2) dan menyerahkan

penetapan DPD tersebut kepada asuransi pelaksana

h

penerbitan polis berdasarkan daftar penerima
bantuan premi yang telah di tetapkan, selambat lambatnya 6 hari kerja sejak

Asuransi Pelaksana melakukan

data Peserta DPD Provinsi diterima oleh asuransi pelaksana.
3.6

Penyaluran Bantuan Premi

a

Penyaluran bantuan premi untuk dan atas nama petani melalui perusahaan
asuransi pelaksana, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi

1. Surat Permohonan Tagihan;
2. Surat Penugasan Pelaksana

3 Perjanjian Kerjasama,
4

Pakta Integritas

5. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM);
6

Kwitansi;

7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Asuransi Usaha Tani Padi;

8
9

Berita Acara Pembayaran;
Penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD) olehProvinsi

10.Polis Induk;
11.Rincian Peserta Penerima Bantuan Premi AUTP.

b. Tenggang waktu Pembayaran prem: 14 hari kerja setelah data tagihan diajukan

oleh Asuransi Pelaksana setiap tanggal 5 bulan berikutnya atas realisasi premi
Asuransi Usaha Tani Padi;
C. Apabila tenggang waktu pembayaran premi yang disebutkan dalam poin b pada

bab ini belum terlewati dan premi belum lunas, maka apabila terjadi kerugian
klaim
atau
yang dijamin dalam Polis, Asuransi Pelaksana tetap
bertanggungjawab

dan

berkewajiban

menanggung

dan

meniamin

klaim

tersebut sepanjang pembayaran premi tersebut tidak melebihi mi sa tenggang

waktu permbayaran preminya.
Kiaim akan dbayarkan oleh Asuransi pelaksana dengan syarat premi atas

kelompok tani telah dibayar lunas
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d Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan premi belum dilunasi,
Pelaksana berhak membatalkan pertanggungan yang
maka Asuransi
dari
bersangkutan secara otomatis dan Asuransi Pelaksana dibebaskan
tanggung jawab atas tuntutan klaim, namun dengan tetap memperhitungkan

kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk membayar premi
prorate atas periode yang telah dilalui.

3.7 Prosedur Penyelesaian Klaim
3.7.1 Ketentuan Klaim
Jika terjadi risiko terhadap

kerusakan tanaman
yang diasuransikan,
memenuhi
AUTP akan diproses jika
atau gagal panen dapat diklaim. Klaim
ketentuan sebagai berikut
kerusakan kepada
pemberitahuan kejadian
a. Tertanggung menyampaikan
indikasi terjadinya kerusakan (banjir,
petugas (PPL/POPT-PHP)tentang
kekeringan dan OPT):
hersama-sama dengan tertanggung mengisi
b. Petugas (PPL/POPT-PHP)
selambat-lambatnya
Form-3 dan melaporkan kepada Asuransi pelaksana
6 (enam) hari kerja;
bukti kerusakan
tidak diperkenankan menghilangkan
C. Tertanggung
dan penilai kerugian melakukan
tanaman sebelum petugas asuransi
tanaman

pemeriksaan. Tertanggung dapat
bukti foto open

d

disertai
melakukan penanaman kembali

koordinat
dengan menyertakan titik
eradikasi (pemusnahan);

camera

yang disebabkan
Saran pengendalian

kerusakan

diberikan

oleh

PPL/POPT-PHP

dan

asuransi

kerusakan yang lebih luas;
pelaksana dalam upaya menghindari
e. Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap

perlu

bersama-sama

dengan petugas

menghindari kerusakan
f.

Dinas Pertanian setempat untuk

tanaman yang lebih

luas;

dapat

dikendalikan

pelaksana,

melakukan

Jika kerusakan tanaman tidak

lagi,

PPLIPOPT-PHP

bersama petugas penilai kerugian (loss adjuster) yang ditunjuk oleh
perusahaan

asuransi

perhitungan kerusakan;
Kerusakan
g. Berita Acara Hasil Pemeriksaan

(Form

pemeriksaan
AUTP-

4)

dan

diisi oleh

Tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan (foto-foto kerusakan)
dari asuransi
ditandatangani oleh Tertanggung, POPT, dan petugas
pelaksana, serta diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

3 . 2 Persetujuan Klaim

a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan (Form AUTP- 4) merupakan

persetujuan nilai kerusakan klaim oleh asuransi pelaksana kepada

Tertanggurg

b. Jika dalam waktu15 (lima belas) hari kerja sejak pemberitahuan kejadian
kerusakan dan Form AUTP 4 telah ditandatangani pihak terkait, belum

terbit Berite Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan, maka nilai kiaim sesuai
luas kerusakan yang diajukan dinyatakan setuju atas nilai kerugian yang
diajukan oleh tertanggung kepada pihak asuransi pelaksana.
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3.7.3 Pembayaran Klaim
a. Pembayaran atas klaim yang diajukan akibat gagal panen diukur sesuai

dengan tingkat kerusakar yang terjadi;
b.Pembayaran klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
sejak surat persetujuan pembayaran klaim;
c. Pembayaran klaim dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening aktif
Kelompok Tani Tertanggung (Gambar 3).
GAMBAR 3. PROSES KLAIM AUTP
DINAS
PERTANIAN

(7) Pelaporan

PROVINS
)

DINAS
PERTANIAN

KAB/KOTA

ASURANsi

PETUGASs
PEMERIKSA
KERUSAKAN

Pelapo1an

PELAKSANA

(2)

(3)

Penmenksanaarn

can
nil
Keusakan (Fonn 7)

(4)

Persetujuan
& Pembavaran

Penyampaian Pemberilahuan

Kerusakan (Form 3)

(5) Pelaporan
POPT

PHP

dan PPL

Lahan Terserang

PETANIV
KELOMPOK TANI

1) Pemberilahuan Serangan
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BAB V

PENUTUP

dari
Sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi petani
mulai tahun
gagal panen maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

risiko
2019

mengimplementasikan Asuransi Usahatani Padi (AUTP).

kepada petani jika
padi diharapkan dapat memberikan perlindungan
kekeringan, dan serangan OPT,
terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir,
serta mampu

ASuransi usahatani

melalui pertanggungan asuransi,
mengalihkan kerugian kepada pihak lain
sistem usahatani
dalam mengelola risiko dan
memberikan pendidikan kepada petani

yang baik.

dalam pembayaran premi,
kegiatan untuk meringankan petani
memberikan bantuan premi
perluasan ujicoba AUTP diantaranya

Salah satu bentuk

pada tahap awal
kepada petani peserta AUTP.
asuransi
pelaksanaan kegiatan
Berkenaan dengan hal tersebut, maka agar
Menteri
berpedoman pada Keputusan
berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, Asuransi Usahatani Padi.
Felaksanaan
Pertanian Republik indonesia tentang

maka

Ungaran,
a.n.

April 2019

PERKEBUNAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Prasarana dan Sarana

MERIN
R

idang

PRO

DISTANBUN
-

TSisilario, MM

Pembina

ANRGs660502

199903 1 004
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