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         Muaro Sijunjung, 07 Februari  2023 

Nomor : 521.2/0310/UPTD-BPPP/2023  Kepada Yth : 

Sifat : Biasa  Kepala Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan SDM Pertanian  

Cq. Pusat Penyuluhan Pertanian selaku 

NPIU IPDMIP  

di 

  Tempat 

Lampiran : -  

Perihal : Usulan Hibah Kendaraan Roda 

Dua 

 

 

    

   Menindaklanjuti informasi dari NPIU IPDMIP untuk mengalokasikan 
pengadaan kendaraan Roda Dua yang akan dihibahkan ke Pemerintah Daerah, 
bersama ini kami sampaikan Usulan Hibah Kendaraan Roda Dua tersebut.  Kegiatan 
IPDMIP yang  telah dilaksanakan di Kabupaten Sijunjung  Provinsi Sumatera Barat 
memiliki dampak yang positif, baik bagi petani maupun penyuluh yang berada di 
lokasi proyek. Terdapat 2 BPP yang memiliki kinerja baik dalam pelaksanaan 
kegiatan IPDMIP, yaitu BPP Kamang Baru dan BPP Lubuk Tarok dan kedua BPP 
tersebut kami usulkan sebagai calon penerima hibah kendaraan roda dua tersebut, 
dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. BPP Kamang Baru, dengan adanya kegiatan Sekolah Lapang dan kegiatan 
IPDMIP lainnya, BPP Kamang Baru telah menerapkan teknologi jarwo yang 
berdampak secara signifikan pada peningkatan produksi padi, sehingga mampu 
menarik minat petani di luar proyek IPDMIP untuk menerapkan teknologi jarwo 
dan mengadopsi teknologi budidaya lainnya. 
 

2. BPP Lubuk Tarok, dengan adanya kegiatan Sekolah Lapang dan kegiatan 
Demonstration Event, BPP Lubuk tarok telah menerapkan teknologi jarwo dan 
mekanisasi pertanian yang berdampak secara signifikan pada peningkatan 
produksi padi dan efisiensi usaha tani, sehingga mampu menarik minat petani di 
luar proyek IPDMIP untuk menerapkan teknologi jarwo, mekanisasi pertanian, 
dan mengadopsi teknologi budidaya lainnya. 

 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan pertimbangan lebih lanjut dari 

Bapak, kami ucapkan terima kasih. 
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