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A.   PENDAHULUAN 

Kegiatan Integrated Participatory Development Management of Irrigation Project 

(IPDMIP) meliputi kegiatan yang mencakup daerah-daerah irigasi (DI) yang akan 

direhabilitasi melalui proyek IPDMIP, baik DI kewenangan kabupaten maupun DI 

kewenangan provinsi dan DI kewenangan pusat yang ada di kabupaten lokasi Proyek 

IPDMIP. Kegiatan IPDMIP sangat memberikan manfaat bagi sektor pertanian di Kabupaten 

Banyumas. Salah satu manfaatnya yaitu sebagai sarana alih teknologi pertanian dari 

Penyuluh Pertanian ke Petani dan juga mengenalkan penyuluh dan petani akan teknologi – 

teknologi pertanian terbaru.  

 

Peran BPP sangat penting dan strategis dalam meberikan pelayanan dan pembinaan 

terhadap bidang pertanian dan ketahanan pangan. BPP sangat berperan dalam memberikan 

pelayanan dan pembinaan para pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang ada di 

wilayah Kecamatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana 

yang baik. Melalui program IPDMIP, beberapa waktu yang lalu BPP Kecamatan di 

Kabupaten Banyumas menerima bantuan hibah sarana IT dan Teleconference. Bantuan 

tersebut tentunya sangat bermanfaat dalam memksimalkan kinerja Penyuluh Pertanian saat 

melaksanakan tugasnya.  

 

Namun ketersediaan sarana dan prasarana yang masih terbatas juga masih menjadi 

kendala dalam proses penyuluhan dan penyampaian informasi kepada para petani, hal itu 

karena wilayah binaan Penyuluh Pertanian yang berada di pedesaan. Untuk itu diperlukan 

sarana transportasi agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal. Balai  Penyuluhan  

Pertanian  (BPP)  Kecamatan Kembaran  dan BPP Kecamatan Sumbang adalah dua dari 11 

BPP Pelaksana IPDMIP di Kabupaten Banyumas. Di Kecamatan Kembaran terdapat 6 yang 

masuk dalam Daerah Irigasi IPDMIP yaitu Desa Linggasari, Purbadana, Sambeng Kulon, 

Purwodadi, Karangtengah, dan Pliken. Sementara di Kecamatan Sumbang terdapat 2 Desa 

yaitu Desa Kedungmalang dan Karanggintung Dua BPP tersebut kami usulkan untuk 

mendapatkan bantuan Hibah Kendaraan Roda Dua. 

 

 




	surat usulan.pdf (p.1)
	proposal.pdf (p.2-4)
	hal 1 2.pdf (p.1-2)
	hal 3.pdf (p.3)


