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PERATURAN KEPALA DINAS 

KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  

KABUPATEN PROBOLINGGO 

NOMOR   : 005/      /426.1192/2017 

 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS  

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  

KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN  2018 

(RENSTRA DKP2) 

KEPALA DINAS 

Menimbang 

 

: a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 

pasal 19 ayat (4) Undang-Undang nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dipandang perlu menetapkan Rencana 

Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2018 dengan 

Peraturan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian Kabupaten Probolinggo 

b. bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

memandang perlu menyusun Rencana Strategis 

untuk menentuan arah kinerja Dinas Ketahanan 

Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo  

dalam rangka  mewujudkan visi dan misi Bupati 

Probolinggo terpilih periode 2013-2018 pada urusan 

pangan dan urusan pertanian; 

c. bahwa dalam Rencana Strategis  Dinas Ketahanan 

Pangan dan  Pertanian ditetapkan tujuan, sasaran, 

program, dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan 

dan Pertanian Kabupaten Probolinggo;  

 

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 
Website : www. dkpp.probolinggokab.go.id 

Jl.  Raya Dringu no. 81  Telp/ Fax (0335) 421834-PROBOLINGGO 
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Mengingat 

 

: 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 tentang 

Sistem Budidaya Tanaman; 

2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 nomor 47,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286); 

3. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; 

5. Undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang 

Hortiikultura; 

6. Undang-Undang  nomor 18 tahun 2012 tentang 

Pangan;  

7. Undang-undang Nomor 19 thn 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ; 

8. Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang 

Perkebunan;  

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 
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12. Peraturan Pemerintah nomor 08 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 

10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo;  

15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor    

Tahun 2017  tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo Tahun 

2018; 

16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor ...... Tahun 

2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi DINAS 

KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kabupaten 

Probolinggo. 

17. Landasan Operasional : Surat Edaran Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 

Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan RPJP 

Daerah dan RPJM Daerah. 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : RENCANA  STRATEGIS  DINAS KETAHANAN PANGAN 

DAN  PERTANIAN KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 

tahun 2017-2018 (RENSTRA DKP2) 
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Pasal 1 

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan  Pertanian Tahun 

2017-2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini; 

Pasal 2 

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2017-2018 merupakan acuan Dinas Ketahanan 

Pangan dan   Pertanian Kabupaten Probolinggo untuk penyusunan 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

periode 2017-2018. 

Pasal 3 

Sistematika Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kabupaten Probolinggo tahun 2017-2018 terdiri dari :  

Bab I : PENDAHULUAN; 

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN 

DAN PERTANIAN KABUPATEN PROBOLINGGO  

Bab III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN;   

Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR 

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN 

INDIKATIF;  

Bab VI   : INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 

PERTANIAN KABUPATEN PROBOLINGGO YANG MENGACU 

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD;  

Bab VII : PENUTUP; 

 

Pasal 4 

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Probolinggo. 
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Pasal 5 

Peraturan ini  berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan 

revisi sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di  Probolinggo 

Tanggal                                 2017 

 

KEPALA DINAS  

KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

KABUPATEN PROBOLINGGO 

 

 

 

 
Ir.  H. AHMAD HASYIM ASHARI, MM. 

Pembina Utama Muda 
NIP.  19640714 199202 1 002 

 
 

 





Rencana Strategis  

 DKP2 a 

 

 

 

 

 

 

 

 





Rencana Strategis  

 DKP2 a 

 

  



Rencana Strategis  

 DKP2 b 

 

  



Rencana Strategis  

 DKP2 c 

 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  Kabupaten Probolinggo, dalam 

menjabarkan visi dan misi bupati Probolinggo dengan bingkai renstra SKPD sebagai 

upaya untuk mengsinkronkan dengan situasi dan kondisi Ketahanan Pangan dan 

Pertanian.   Pada Renstra Dinas Pertanian ini disampaikan uraian latar belakang 

permasalahan yang dihadapi sektor pertanian sub sektor tanaman pangan dan 

hortikultura pada periode sebelumnya,  data-data  pendukung dan alasan penyebab 

penetapan  program diambil.  Untuk masa 2 tahun mendatang ini ditetapkan 

beberapa indikator kinerja pelayanan yang yang menggambarkan pencapaian 

pembangunan Urusan Pangan dan Urusan Pertanian telah diamanatkan kepada 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang mengerucut kepada  Peningkatan 

Ketahanan Pangan dan Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian.   

Merujuk kepada RPJMD Kabupaten Probolinggo maka ditetapkan bahwa 

program-program yang dilimpahkan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

adalah  

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

5. Peningkatan SDM dan Kelembagaan Petani 

6. Peningkatan Konsumsi Pangan 

7. Pengelolaan Cadangan Pangan 

8. Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan 

9. Peningkatan Sarana Pertanian 

10. Peningkatan Kualitas Bahan Baku 

11. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

12. Peningkatan Prasarana Pertanian 

13. Pengendalian Penanggulangan Bencana dan Perijinan Usaha 

 

Program-program tersebut dalam renstra ini diberikan batasan-batasan baik 

definisi,  indikator , maupun tujuan yang harus dicapai. 

Dalam melaksanakan program-program tersebut Dinas Pertanian didukung 

anggaran dari APBN, APBD Kabupaten, dan APBD Propinsi.   Untuk 

memperjelaskan arah capaian maka disusun juga input, output, outcome dari 
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program-program tersebut.  Pada program-program tersebut selanjutnya dijabarkan 

lagi menjadi kegiatan-kegiatan yang memperjelas identifikasi capaian input, output, 

dan outcome.   Outcome yang didapatkan ini diharapkan memberikan pengaruh 

peningkatan pada besaran Peningkatan Kinerja Ketahanan Pangan dan Peningkatan 

Produksi Tanaman  pertanian untuk setiap tahunnya. 

Untuk selanjutnya diharapkan renstra Dinas Ketahanan Pangan dan  Pertanian 

dapat diaplikasikan dan dijabarkan ke dalam Renja (Rencana Kerja) DKP2 untuk 

setiap tahunnya.  Dan dapat disinkronkan dengan dengan program dan kepentingan 

para stakeholder pada saat musrenbang di Kabupaten Probolinggo. 
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Glosarium 

 

Konsep dasar  

Program, instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 

dilaksanakan instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan 

tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat 

yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

Kegiatan, bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa 

satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 

program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 

baik yang bersifat personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 

sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran 

dalam bentuk barang / jasa. 

Renstra, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian serta berpedoman kepada RPJM 

Kabupaten Probolinggo dan bersifat indikatif- pasal 7 UU 25/2004. 

Indikator kinerja diartikan sebagai ukuran kuantitatif/kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran/tujuan yang telah 

ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat diukur 

sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-

ante), tahap pelaksanaan (on-going), maupun tahap setelah kegiatan 

selesai (ex-post). Indikator kinerja juga digunakan untuk meyakinkan 

apakah kinerja organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju 

tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. Tanpa indikator kinerja, maka 

akan sulit menilai kinerja kebijaksanaan/ program/kegiatan yang pada 

akhirnya bermuara pada kinerja organisasi. 

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi 

dalam satu atau beberapa instansi untuk mencapai tujuan dan sasaran 

kebijakan serta memperoleh alokasi anggaran. 

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh  satu atau 

beberapa  satuan kerja sebagai bagian pencapaian sasaran terukur 

pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 

sumberdaya (manusia, material, dana, teknologi) sebagai masukan 

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / 

jasa. 

Indikator Masukan (input) adalah jumlah sumberdaya seperti dana, SDM, 

peralatan, material dan masukan lain ; yang dipergunakan untuk 

melaksanakan suatu kegiatan dalam program. Dengan meninjau 
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distribusi sumberdaya yang dimiliki, akan diketahui apakah input telah 

sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 

Indikator Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran program dan kebijakan. 

Indikator Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan  

berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam suatu program. 

Indikator Manfaat (benefit) adalah gambaran manfaat yang diperoleh 

secara langsung dari indikator hasil. Manfaat baru nampak setelah 

beberapa waktu kemudian, dan bisa dicapai bila keluaran dapat 

diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi, tepat, waktu, 

dan tepat sasaran) 

Indikator Dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat 

yang diperoleh dari hasil kegiatan, dan baru dapat diketahui dalam 

jangka waktu menengah atau jangka panjang. 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan tahunan 

yang memuat kerangka makro dan program-program pembangunan 

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 

1 (satu) tahun. 

Musrenbang,  (Musyawarah Perencanaan Pembangunan),  forum antar 

pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan 

rencana pembangunan Daerah. 

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah 

dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota 

dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada 

desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan 

dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang 

menugaskan. 

Berdaya Saing,  dicirikan antara lain berorientasi pasar, meningkatnya 

pangsa pasar khususnya pasar internasional dan mengandalkan 

produktivitas dan nilai tambah melalui pemanfaatan modal (Capital 

driven), pemanfaatan teknologi (innovation driven) serta kreativitas 

sumberdaya manusia terdidik (skill driven) dan bukan lagi mengandalkan 

kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga kerja tak terdidik (factor 

driven) 

KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) adalah  serangkaian analisis yang sistematis, 

menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan 

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu 

wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program.  

Nilai Tukar Petani (NTP), merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk 

melihat perkembangan tingkat kesejahteraan petani (kemampuan daya 

beli) dari waktu ke waktu.  Disini diukur kemampuan tukar barang-barang 
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(produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang / jasa yang 

diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan untuk keperluan dalam 

menghasilkan produk pertanian. 

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto),  Total nilai tambah atas harga dasar  

barang dan jasa yang dihasilkan berbagai unit produksi  di suatu wilayah 

(regional) tertentu dalam waktu tertentu biasanya dalam satu tahun 

ditambah pajak atas produk neto. Tahun 2015 kontribusi PDRB di 

Kabupaten Probolinggo untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan  

dan perikanan sebesar 38,21 %.  

Agropolitan,  Siasat dalam pengembangan pedesaan  dengan memberikan 

pelayanan perkotaan di kawasan pedesaan. Pusat pelayanan diberikan 

baik dalam bentuk pelayanan teknik budidaya pertanian, kredit modal 

kerja, dan informasi pasar sehingga dapat menekan produksi dan biaya 

pemasaran. 

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah),  Rangkaian Sistematik dari 

berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan 

penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, 

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam 

rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 

pemerintah.  

Kinerja, adalah keluaran / hasil dari kegiatan/program yang telah atau 

hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 

kuantitas dan kualitas terukur. 

Agribisnis 

GAP (Good Agriculture Practice), merupakan prosedur yang disusun untuk 

diterapkan dalam perlakuan pasca panen pada komoditi pertanian 

spesifik dan lokasi (kawasan tertentu) agar dihasilkan kualitas dan 

keamanan pangan. 

SCM (supply chain management) adalah suatu jejaring organisasi yang saling 

tergantung dan bekerjasama secara menguntungkan melalui 

pengembangan sistem manajemen untuk perbaikan sistem penyaluran 

produk, informasi, pelayanan dan dana dari pemasok ke pengguna akhir 

(konsumen). 

GHP  (Good Handling Practice), merupakan prosedur yang disusun untuk 

diterapkan dalam perlakuan pengolahan hasil  pada komoditi pertanian 

spesifik dan lokasi (kawasan tertentu) agar dihasilkan kualitas dan 

keamanan pangan. 

Jaringan kerja (networking) Pembentukandan penguatan hubungan 

antara individu, kelompok,  dan organisasi dengan kepentingan dan 

tujuan yang sama. 

Kelembagaan Petani, adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, 

oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan 

kepentingan Petani (UU 19/2013). 
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Kelembagaan Ekonomi Petani, adalah lembaga yang melaksanakan 

kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna 

meningkatkan produktivitas Konsumsi Pangan 

Pemberdayaan Petani, adalah segala upaya untuk meningkatkan 

kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik 

melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, 

pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, 

kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta 

penguatan  kelembagaan Petani (UU 19/2013). 

Perlindungan Petani, adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam 

menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan 

sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktik 

ekonomi biaya tinggi, dan peruabahan iklim (UU 19/2013) 

Pertanian, adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan 

bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan managemen untuk 

menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam suatu agroekosistem 

(UU 19/2013). 

Petani,  orang perseorangan dan/ atau / beserta kelurganya melakukan 

usaha tani di bidang tanaman pangan dan hortikultura 

RC (Rasio of Cost), perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran 

dalam usaha tani,  RC ini bisa disamakan dengan NTP, perbedaannya 

adalah RC terbatas pada budidaya pertanian saja sedang NTP juga 

memperhitungkan kebutuhan hidup sehari hari. 

Usaha tani, adalah Kegiatan dalam bidang pertanian mulai dari sarana 

produksi, produksi / budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, 

pemasaran hasil, dan jasa penunjang (UU 19/2013). 

Lembaga Pembiayaan, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk 

memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani (UU 

19/2013). 

Kelompok tani, adalah kumpulan Petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk 

atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial 

ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk 

meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota (UU 19/2013). 

Gabungan Kelompok tani, adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang 

bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan 

efisiensi usaha (UU 19/2013). 

Asosiasi Komoditas Pertanian, adalah kumpulan dari petani, Kelompok Tani, 

dan / atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan 

kepentingan petani (UU 19/2013). 

Ketahanan Pangan 
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Cadangan Pangan,  Salah komponen penting dalam ketersediaan pangan, 

karena cadangan pangan merupakan pasokan untuk mengisi 

kesenjangan antara produksi  dan kebutuhan daerah dari waktu 

kewaktu. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah 

dan cadangan pangan masyarakat. 

Ketahanan Pangan, kondisi terpenuhinya pangan bagi bagi negara sampai 

dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang 

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. 

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 

mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan 

benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan 

manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. 

Ketersediaan Pangan, adalah kondisi tersediaanya pangan dari hasil produksi 

dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila 

kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan 

Pangan segar, adalah  pangan yang belum mengalami pengolahan yang 

dapat dikonsumsi langsung dan/ atau yang dapat menjadi bahan baku 

pengolahan pangan 

Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang 

dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu 

untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan 

kesehatan masyarakat. 

Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah yang dimakan oleh seseorang 

dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu 

Penganekaragaman konsumsi pangan adalah upaya memantapkan atau 

membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan 

seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna 

memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif, dan 

produktif 

Pola Konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan 

jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum 

dikonsumsi/ dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu. 

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang 

didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik 

secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi 

pangan. 

SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) adalah suatu rangkaian 

kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/ 

informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk 

penanganan masalah gangguan pangan dan gizi. 
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SPM (Standar Pelayanan Minimal),  adalah ketentuan tentang jenis dan mutu 

pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak 

diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya 

merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang 

diselenggarakan oleh daerah  

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan  adalah wilayah budidaya 

pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  dan/atau hamparan Lahan 

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan  serta unsur penunjangnyan 

dengan fungsi utama untuk mendukung ketahanan, kemandirian, dan 

kedaulatan pangan nasional. 

PLP2B (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) adalah sistem dan 

proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, 

memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan 

pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.  

Lahan Sawah, Lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh 

pematang (galengan),  saluran untuk menahan / menyalurkan air, yang 

biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana 

diperolehnya atau status tanah tersebut. 

Lahan Sawah Berpengairan (Irigasi),  Lahan sawah yang memperoleh 

pengairan dari sistem irigasi, baik yang bangunan penyadap dan 

jaringan-jaringannya diatur dan dikuasai Dinas PU Pengairan maupun 

dikelola sendiri oleh masyarakat 

Lahan bukan sawah,  Lahan bukan sawah adalah semua lahan selain lahan 

sawah seperti lahan pekarangan, ladang, huma, tegalan / kebun, lahan 

perkebunan, kolam, tambak, danau, padang penggembalaan / rumput, 

lahan sementara tidak diusahkan, rawa yang tidak bisa ditanami padi 

dan lainnya.  Lahan yang berdasarkan statusnya lahan sawah, tetapi 

sudah tidak berfungsi sebagai lahan sawah lagi, dimasukkan ke dalam 

lahan bukan sawah. 

Irigasi 

HIPPA / GHIPPA (Gabungan/Himpunan Petani Pemakai Air) atau P3A 

(Perkumpulan Petani Pemakai Air) adalah wadah perkumpulan dari 

petani atau kelompok tani yang mengelola air irigasi dalam suatu petak 

tersier atau daerah irigasi pedesaan. Wadah ini bersifat 

kegotongroyongan. 

Irigasi Pompa  adalah irigasi yang sumber airnya bersumber dari air tanah 

atau air permukaan yang dinaikan dengan menggunakan pompa 

beserta perlengkapannya dan tenaga penggerak. 

Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu-

kesatuan dan diperlukan untuk pengaturanair irigasi dimulai dari 
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penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan 

penggunaanya. 

Jaringan Tersier adalah  jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana 

pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa 

yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuarter 

dan saluran pembuang berikut seluruh bangunan turutan serta 

perlengkapannya termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal 

pelayanannya disamakan dengan area tersier. 

Pertanian Organik  

Pertanian organik (organic farming), suatu sistem pertanian yang mendorong 

kesehatan tanah dan tanaman melalui praktek seperti pendaurulangan 

unsur hara dari bahan-bahan organik (seperti kompos dan sampah 

tanaman), rotasi tanaman, pengolahan yang tepat dan menghindari 

pupuk sintetis serta pestisida (IASA, 1990). 

Organik, senyawa kimiawi apapun yang mengandung karbon atau berasal 

dari organisme hidup. 

Agent Hayati,  bahan yang dibuat untuk mengendalikan hama penyakit, 

dimana bahan-bahan agent hayati diambil dari lingkungan lokal. Agent 

hayati merupakan pengendalian secara alami dan non kimia. 

Pertanian berkelanjutan (sustaniable agriculture), Pengelolaan sumber daya 

pertanian untuk memenuhi perubahan kebutuhan manusia sambil 

mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan 

melestarikan sumber daya alam. 

APPO (Alat Pembuat Pupuk Organik), terdiri dari chopper  dan granulator 

Pengendalian Hama Penyakit 

Pengendalian hama terpadu (integrated pest management), Suatu strategi 

dalam konteks lingkungan pertanian dan dinamika populasi spesies 

hama yang memanfaatkan semua langkah yang cocok (biologi, genetik, 

mekanis, dan kimia) dengan cara yang paling sesuai untuk 

mempertahankan populasi hama hingga ke tingkatan yang tidak dapat 

menyebabkan kerugian ekonomis. 

Mikoriza (mycorrhiza), Gabungan simbiotik dari filamen seperti benang dari 

suatu jamur dengan akar tanaman yang lebih tinggi, yang dapat 

meningkatkan kemampuan tanaman menyerap unsur hara dari tanah. 

Resurjensi, Peningkatan populasi suatu hama setelah terbebas dari 

pengendalian alamiah, umumnya setelah penerapan suatu pestisida 

yang menghancurkan musuh alaminya. 

Sistem peringatan dini (Early warning sistem), suatu mekanisme untuk 

menghasilka atau diseminasikan informasi peringatan yang tepat waktu 

dan bermakna untuk memampukan orang, komunitas, dan organisasi 

yang terancam bahaya untuk bersiap-siap dan bertindak secara tepat 
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dan dalam waktu yang cukup untuk mengurangi kemungkinan 

kerusakan atau kerugian  

Adaptasi, penyesuaian dalam sistem alamiah atau sistem manusia, sebagai 

respon terhadap rangsangan atau dampak iklim yang aktual ataupun 

yang diperkirakan yang mengurangi kerusakan atau mengeksploitasi 

kesempatan yang menguntungkan. 

Mitigasi  adalah upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak bencana 

baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia maupun 

gabungan kedua dalam suatu negara atau masyarakat. Mitigasi berupa 

penyediaan informasi, sosialisasi, antisipasi,  regulasi,  dan penataan  

Bera;Bero (fallow), Lahan dibiarkan tidak diolah selama satu musim tanam 

atau lebih; seringkali ditumbuhi oleh vegetasi alami dan dapat dijadikan 

sebagai tempat penggembalaan. 

SOP / SPO, (Standart Operational Prosedure),   merupakan prosedur yang 

disusun untuk diterapkan dalam budidaya pertanian tanaman pangan 

dan hortikultura dengan spesifik varietas dan lokasi (kawasan tertentu) 

dengan maksud untuk menghasilkan kualitas tertentu. 

Produktivitas,  hubungan antara jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dan 

faktor-faktor yang dipakai untuk memproduksinya; produktivitas 

pertanian dapat diungkapkan sebagai output / keluaran per unit lahan, 

modal, waktu curahan tenaga kerja, energi, air, unsur hara, dan 

sebagainya. 

Tanaman (crop), tanaman tahunan atau perenial yang dibudidayakan untuk 

memberikan hasil yang dikehendaki untuk konsumsi manusia atau untuk 

diproses, misalnya gabah, sayuran, umbi-umbian, bunga, buah-buahan, 

serat, dan bahan bakar. 

Tujuan rumah tangga petani,  berkenaan dengan proses dan hasil usaha tani 

merupakan pusat sekaligus obyek pengambilan keputusan.  Tiap rumah 

tangga dan tiap individu di dalamnya memiliki kebutuhan dan keinginan 

khusus.  Berbagai macam tujuan yang bisa digolongkan sebagai berikut  

: produktivitas, keamanan, kesinambungan, dan identitas. 

Intensifikasi,  upaya meningkatkan produktivitas usahatani dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dan penerapan komponen 

teknologi yang dianjurkan secara spesifik lokasi dan efisien, dengan 

tujuan peningkatan produksi, pendapatan petani, perluasan 

kesempatan kerja dan mempertahankan kelestarian lingkungan / 

sumberdaya alam. 
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BAB I.   PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Perencanaan pembangunan urusan pangan dan  pertanian di 

Kabupaten Probolinggo untuk periode 2017-2018 menggunakan Rencana 

Strategis (RENSTRA),  sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – 

Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional.  RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  ini disusun secara 

paralel dengan RPJMD tahun 2018 Kabupaten Probolinggo,  dengan maksud 

agar  isi dari RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  sinkron 

dengan  RPJMD tahun 2018 Kabupaten Probolinggo. 

Proses perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian  Kabupaten Probolinggo 2017-2018 disusun melalui berbagai 

pendekatan perencanaan, antara lain:  

1. Perencanaan Teknokratik.  Pendekatan perencanaan ini 

menggunakan metode dan ilmu yang berkaitan dengan pertanian, 

antara lain tentang ilmu tanah pertanian, ilmu hama penyakit, ilmu 

budidaya tanaman , ilmu teknologi pertanian, ilmu sosial ekonomi 

pertanian, ilmu administrasi publik, kebijakan anggaran, kajian-kajian,  

dan hal-hal yang ilmiah lainnya; 

2. Perencanaan Politik.  Pendekatan perencanaan ini menggunakan Visi 

dan Misi Bupati Probolinggo yang dalam hal ini adalah    Terwujudnya 

Kabupaten Probolinggo yang Berdaya Saing; 

3. Perencanaan  Partisipatif. Pendekatan perencanaan ini 

memperhatikan dan mensinkronkan perencanaan dan kebijakan dari 

SKPD lainnya, antara lain Bappeda, Badan Ketahanan Pangan dan 

PPP,  Bappemas, Dinas PU Pengairan, dan SKPD-SKPD Lainnya.   Selama 

proses penyusunan Renstra,  Dinas Pertanian membentuk Tim Penyusun 

Renstra yang terdiri dari staf-staf dari SKPD lain; 
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4. Perencanaan Top down. Pendekatan perencanaan ini adalah 

mengacu kepada kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah 

provinsi, antara lain dari Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam 

Negeri, Bappenas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,  Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perkebunan 

Provinsi Jawa Timur; 

5. Perencanaan Bottom Up. Pendekatan perencanaan ini adalah 

memperhatikan aspirasi dan kepentingan dari masyarakat bidang 

pertanian di Kabupaten Probolinggo. 

 

Proses perencanaan tersebut diatas telah menghasilkan bahan-

bahan dan batasan yang digunakan untuk menentukan Rencana 

Strategis Dinas Pertanian. Dimana dari 5 Pendekatan Perencanaan 

diharapkan memberikan andil keterpaduan dan keserasian Renstra Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan kebijakan-kebijakan yang telah 

dibuat oleh Instansi lainnya. 

 

Perkembangan pembangunan urusan pangan dan urusan Pertanian  

Perkembangan Urusan pangan perlu mendapatkan perhatian yang 

lebih serius,  dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo yang 

begitu tinggi maka persoalan pangan bagi masyarakat perlu lebih hati-

hati dalam penanganannya.  Walaupun Kabupaten Probolinggo termasuk 

daerah dengan surplus padi yang cukup besar, namun perlu diperhatikan 

lagi aspek-aspek lainnya yang berpengaruh terhadap indikator 

kemiskinan.  Hal ini terutama di Kecamatan Tiris, Krucil, dan Maron. 

Perkembangan Sektor Pertanian (subsektor Tanaman Pangan , 

subsektor Hortikultura, dan subsektor perkebunan), sejak beberapa tahun 

terakhir mengalami banyak perubahan, dimana perubahan yang 

dimaksud adalah perubahan pola tanam, penerapan proses produksi 

tanaman pertanian, penggunaan lahan, dan perilaku pemasaran hasil 

pertanian.   
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Selama 3 tahun terakhir ini fokus pembangunan adalah infrastruktur. 

Sehingga anggaran pemerintah banyak dialokasikan kepada infrastruktur. 

Tidak terkecuali bidang pertanian, utamanya pada penyediaan sumber-

sumber air irigasi  (dam parit dan pembuatan sumur air). Berdasarkan data 

PENGUNAAN LAHAN dapat diketahui bahwa indeks penanaman padi 

mengalami kenaikan. 

Tabel.   Perbandingan frekuensi penanaman padi tahun 2013-2016 

Tahun  

Realisasi Dalam Satu Tahun  

Jumlah                
Ditanami Padi  Tidak ditanami padi 

Satu 

kali 

Dua 

kali 

≥ Tiga 

kali 

tanaman 

lainnya 

Tidak 

ditanami  

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tahun 

2013 
   16.698     10.318  

      

9.395  
       928              -    37.339  

Tahun 

2014 
   14.756       7.455  

      

9.036  
    1.156            15  

   

32.418  

Tahun 

2015 
   18.970       8.294  

      

8.874  
    1.111            15  

   

37.264  

Tahun 

2016 
   17.597       8.349  

    

10.255  
    1.055              -  

   

37.256  

Sumber  : Data statistik Pertanian 2013-2016 

Untuk satu tahun ke depan diperkirakan pembangunan lebih 

banyak dalam bidang infrastruktur,  dimana Kabupaten Probolinggo lebih 

banyak membangun prasarana bagi masyarakat umum, terutama 

pembangunan jalan.   Sedang untuk bidang pertanian di fokuskan kepada 

peningkatan produksi, terutama tanaman-tanaman yang dianggap 

sangat penting yaitu padi, jagung, tembakau, tebu, kopi, dan bawang 

merah. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Rencana Strategis (Renstra) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 

PERTANIAN Kabupaten Probolinggo disusun dengan memperhatikan : 
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1.2.1.  Landasan Konstitusional : 

 a) Undang-Undang nomor 12 tahun 1992  tentang 

Budidaya Tanaman; 

b) Undang-undang nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 

c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;  

e) Undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman; 

f) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

g) UU nomor 13 tahun 2010  tentang Hortikultura; 

h) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014  tentang 

Perkebunan; 

i) Peraturan Pemerintah nomor 68 Tahun 2002 tentang 

Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4254); 

j) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4585); 

k) Peraturan Pemerintah  nomor 38 tahun 2007  tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota;  
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l) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah;  

m) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah;  

n) Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007  tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten /Kota 

o) Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2011  tentang 

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

p) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2012 tentang 

Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

q) Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2012 tentang 

Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

r) Peraturan Pemerintah nomor 30  tahun 2012 

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan  

s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan di Daerah;  

t) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

nomor 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan 

atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 

u) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 

Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo;  
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v) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor :  08 

tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Kabupaten Probolinggo Tahun 2005 – 2025; 

w) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 07 

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018; 

x) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo nomor 03 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029; 

y) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 09 Tahun 2016 

tentang Uraian Tugas dan Fungsi DINAS KETAHANAN 

PANGAN DAN PERTANIAN Kabupaten Probolinggo. 

z) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

45/KPts/PD.200/1/2015 tentang Penetapan Kawasan 

Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional 

 

1.2.2 Landasan Operasional : 

 a) Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

54 Tahun 2010 - (Buku IV) Tahapan dan Tata Cara 

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD). 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud.  Penyusunan Renstra Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian 

TA 2017-2018 ini dimaksudkan untuk  Menjabarkan pelaksanaan visi 

dan misi Bupati Probolingo TA 2014-2018 sesuai dengan kemampuan, 

tugas pokok, dan fungsi Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kabupaten Probolinggo. 

Tujuan. Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian TA 

2017-2018 ini bertujuan memberikan arah dan pedoman dalam 

jangka menengah (2 tahun) bagi Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian Kabupaten Probolinggo dalam pelaksanaan 

pembangunan Urusan Pangan dan  pertanian di Kabupaten 

Probolinggo. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian TA 2017-2018 menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana berikut ini :  

BAB I. PENDAHULUAN 

 1.5. Latar Belakang 

1.6. Landasan Hukum 

1.7. Maksud dan Tujuan 

1.8. Sistematika Penulisan 

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 

PERTANIAN KABUPATEN PROBOLINGGO 

 2.5. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan 

Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo 

2.6. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan  Pertanian 

2.7. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian Kabupaten Probolinggo 

2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Dinas Ketahanan Pangan dan  Pertanian Kabupaten 

Probolinggo 

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 3.6. Identifikasi permasalahan  Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian 

3.7. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil 

Bupati Probolinggo periode 2013-2018 

3.8. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra 

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 

3.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis  

3.10. Penentuan Isu-isu Strategis  

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,  STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 4.4. Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 
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4.5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian 

4.6. Strategi dan Kebijakan 

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

BAB VI. INDIKATOR  KINERJA  DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 

PERTANIAN KABUPATEN PROBOLINGGO YANG MENGACU 

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  
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BAB II.  GAMBARAN PELAYANAN  

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PROBOLINGGO 

 

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

berhadapan langsung dengan masyarakat yang menerima manfaat  dan 

menilai langsung dari kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.  

Dalam hal ini masyarakat petani dan masyarakat umum menjadi penerima 

manfaat kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. 

Sedangkan untuk Urusan pertanian yang meliputi subsektor 

pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman 

perkebunan masih terfokus kepada peningkatan produksi tanaman.  

 Capaian-capaian  dan hambatan-hambatan tersebut dipengaruhi 

oleh faktor 

intern dalam 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan dan 

Pertanian 

sendiri dan 

faktor ekstren 

dari luar Dinas 

Pertanian 

Kabupaten 

Probolinggo.   

Berikut ini 

disampaikan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 

Probolinggo maupun perangkat dari instansi vertikal yang terlibat dalam 

pelaksanaan tugas pembangunan. 

   

Harapan Petani Terhadap Pembangunan Pertanian

 
Sumber  : Laporan evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (2016) 

 

 

 

 

 

 

No Harapan Tdk Menjawab Ya Tidak

Subsidi Pupuk

Subsidi bibit dan obat 

Bantuan permodalan

Stabilisasi harga

Perbaikan infrastruktur pertanian 

Penguatan KUD

Mengaktifkan PPL 

Penanganan hama terpadu

Pembangunan pasar induk

Pengembangan pertanian organik
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2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan  

Pertanian Kabupaten Probolinggo 

Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo dibentuk berdasarkan 

penetapan Perda Kabupaten no.     tahun 2016.  di sini dapat 

digambarkan  struktur organisasi sebagai berikut : 

 

A. Tugas  dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Sesuai Peraturan Bupati Probolinggo nomor  tahun 2016 maka  Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok Kepala 

Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian serta tugas 

pembantuan yang diberikan kepada daerah; 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

maka Kepala Dinas mempunyai fungsi : 

a. Penetapan perencanaan program pembangunan di bidang 

ketahanan pangan dan pertanian; 
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b. Pelaksanaan koordinasi peningkatan ketahanan pangan dan 

produksi pertanian; 

c. Pelaksanaan koordinasi peningkatan nilai tambah dan daya 

saing produksi komoditas pertanian 

d. Pelaksanaan koordinasi peningkatan Sumber Daya Manusia 

bidang pertanian; 

e. Pelaksanaan koordinasian penyelenggaraan administrasi 

umum; 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

 

Sekretariat 

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi umum, 

kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Sekretariat mempunyai  fungsi : 

a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, 

anggaran di bidang ketahanan pangan dan pertanian; 

b. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, 

anggaran di bidang produksi tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, serta penyuluhan pertanian; 

c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, 

arsip, dan dokumentasi; 

d. Penataan organisasi dan tata laksana; 
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e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan 

perundang-undangan; 

f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan 

g. Pelaksanaan fungsi  lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

Sub Bagian Perencanaan 

(1) Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas Melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan 

anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan 

pertanian. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan anggaran Sub bagian 

Perencanaan dan Evaluasi; 

b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, 

program di bidang ketahanan pangan pertanian; 

c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 

anggaran di bidang ketahanan pangan dan pertanian; 

d. Penyiapan bahan penyusunan dokumen rencana 

kegiatan jangkamenengah dan tahunan di bidang 

ketahanan pangan dan pertanian; 

e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya,  daftar 

isian pelaksanaan anggaran,petunjuk operasional 

kegiatan dan revisi anggaran; 

f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan 

statistik di bidang ketahanan pangan dan pertanian; 

g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan di bidang ketahanan pangan dan pertanian; 
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h. Penyusunan pelaporan kinerja di bidang ketahanan 

pangan dan pertanian; 

i. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian 

kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;  

j. Perencanakan penerapan kawasan pertanian terpadu; 

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 

Sub Bagian Keuangan 

(1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas Melakukan 

penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik 

Negara. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan urusan akutansi, verifikasi keuangan; 

b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan 

penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan 

penerbitan surat perintah membayar; 

c. Pelaksanaan  urusan gaji pegawai; 

d. Pelaksanaan  administrasi keuangan; 

e. Penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan 

dokumen keuangan; 

f. Penyusunan laporan keuangan; 

g. Penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan 

hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan 

perbendaharaan dan ganti rugi; 

h. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) 

dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); 
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i. Penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi 

barang; 

j. Penyiapan bahan administrasi pengadaan,penyaluran, 

penghapusan dan pemindah tanganan barang milik 

Negara; 

k. Penyiapan penyusunan laporan dan administrasi 

penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor; 

l. Penyusunan laporan dan pendokumentasian  kegiatan 

Subbagian Keuangan dan Aset; dan 

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas 

Melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, 

kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Subbagian Umum  dan Kepegawaian mempunyai 

fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum 

dan kepegawaian; 

b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan, 

pengembangan pegawai; 

c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan 

pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai; 

d. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin 

pegawai dan evaluasi kinerja pegawai; 

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan; 

f. Pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan 

kebersihan; 
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g. Pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat 

dan protokol; 

h. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan 

ketatalaksanaan. 

i. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian 

kegiatan Sub bagian Umum dan kepegawaian; dan 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bidang Ketahanan Pangan 

(1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu 

kepala Dinas Mengkoordinasikan Sebagian Tugas Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian di bidang Ketahanan 

Pangan; 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi : 

a. Pengkoordinasian Penyusunan dan Perumusan Program 

dan Kegiatan di Bidang  Ketahanan Pangan dan 

Pengolahan pangan;  

b. Pelaksanaan verifikasi ketersediaan dan konsumsi 

pangan serta pengelolaan cadangan pangan; 

c. Pengkoordinasian pengendalian dan perumusan 

kebijakan harga komoditas pangan strategis; 

d. Pengkoordinasian Pembinaan Gerakan Peningkatan 

Mutu Konsumsi Pangan dan Penganekaragaman 

Pangan; 
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e. Pengkoordinasian Pengawasan dan Pengendalian 

Sistem Kewaspadaan Pangan, gizi serta norma dan 

standar bahan pangan; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan 

(1) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan,  Mempunyai tugas 

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,  pemantapan, 

serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan 

evaluasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi 

pangan 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, 

mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang 

ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan 

pangan; 

b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan 

daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi 

pangan dan kerawanan pangan; 

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang 

ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan 

pangan; 

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan 

pangan; 
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e. Penyiapan pemantapan program dibidang 

ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan 

pangan; 

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi 

pangan dan kerawanan pangan; 

g. Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, 

pengaturan, pengendalian dan evaluasi dibidang 

ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan 

pangan; 

h. Penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran 

pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka 

stabilisasi pasokan dan harga pangan; 

i. Penyiapan pengelolaan cadangan pangan 

pemerintahan kabupaten dan menjaga keseimbangan 

cadangan pangan pemerintahan kabupaten; 

j. Penyiapan bahan perumusan kebijakan harga minimun 

pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah 

pusat; 

k. Penyiapan data informasi pasokan dan harga pangan 

serta pengembangan jaringan pasar. 

l. Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, 

pengaturan, pengendalian dan evaluasi dibidang 

ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan 

pangan, dan  

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

bidang ketahanan pangan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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Seksi  Konsumsi dan Keamanan Pangan 

(1) Seksi  Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai tugas  

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,  pemantapan, 

serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan 

evaluasi di bidang konsumsi pangan dan bidang keamanan 

pangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai 

fungsi: 

a. Pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragaman pangan, dan  keamanan pangan; 

b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah  di 

bidang konsumsi pangan, penganekaragaman 

pangan, dan keamanan pangan; 

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragaman pangan, dan keamanan 

pangan; 

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan 

keamanan pangan; 

e. Pelaksanaan pemantapan program di bidang 

konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan  

keamanan pangan; 

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragaman pangan, dan keamanan 

pangan; 

g. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi 
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penganekaragaman konsumsi pangan; 

h. Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, 

pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang 

konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi 

pangan, dan keamanan pangan;  

i. Penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang 

Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis 

sumber daya lokal  

j. Penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi 

pangan non beras dan non terigu  dan; 

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Seksi Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan 

(1) Seksi Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan, 

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi, 

pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,  

pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, 

pemantauan, dan evaluasi di bidang Pengolahan dan 

bidang penganekaragaman konsumsi pangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Seksi Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan, 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan 

dan Penganekaragaman Pangan; 

b. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi 

pengolahan dan penganekaragaman pangan, dan 

pengembangan pangan lokal; 

c. Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan 
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pelaksanaan kebijakan dalam rangka  promosi 

pengolahan dan penganekaragaman pangan, dan 

pengembangan pangan lokal; 

d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi 

dalam rangka promosi pengolahan 

penganekaragaman pangan, dan pengembangan 

pangan lokal; 

e. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan dalam rangka promosi 

penganekaragaman konsumsi pangan, dan 

pengembangan pangan lokal; 

f. Penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan 

untuk ketahanan pangan keluarga; 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura  Melaksanakan 

penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian 

bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang 

tanaman pangan dan hortikultura.; 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 

mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan perbenihan, 

produksi, perlindungan, di bidang tanaman pangan 

dan hortikultura; 
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b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di 

bidang tanaman pangan dan hortikultura; 

c. Pembinaan  teknik perbenihan di bidang tanaman 

pangan dan hortikultura; 

d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan 

produksi, dan mutu dan pasca panen di bidang 

tanaman pangan dan hortikultura; 

e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, 

penanggulangan bencana alam,  dan dampak  

perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan 

hortikultura; 

Seksi Tanaman Pangan 

(1) Seksi Tanaman Pangan, mempunyai tugas Melakukan 

penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi 

produksi di bidang tanaman pangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Seksi Tanaman Pangan, mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran 

Seksi Tanaman Pangan; 

b. Penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan 

peredaran benih di bidang tanaman pangan; 

c. Penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian 

sumber benih di bidang tanaman pangan; 

d. Penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan 

pengeluaran benih yang beredar; 

e. Penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan di 

bidang tanaman pangan; 

f. Penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di 
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bidang tanaman pangan; 

g. Pelaksanaan bimbingan peningkatan produksi, mutu, 

dan   pasca panen di bidang tanaman pangan; 

h. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi 

budidaya  di bidang tanaman pangan; 

i. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian 

kegiatan Seksi  Tanaman Pangan;  

j. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian 

kegiatan Seksi Tanaman Pangan; dan 

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Seksi Tanaman Hortikultura 

(1) Seksi Tanaman Hortikultura, mempunyai tugas Melakukan 

penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi 

produksi di bidang tanaman Hortikultura. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Seksi Tanaman Hortikultura, mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran 

Seksi Tanaman Hortikultura; 

b. Penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan 

peredaran benih di bidang tanaman Hortikultura; 

c. Penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian 

sumber benih di bidang tanaman Hortikultura; 

d. Penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan 

pengeluaran benih yang beredar; 

e. Penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan di 

bidang tanaman Hortikultura; 

f. Penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di 
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bidang tanaman Hortikultura; 

g. Pelaksanaan bimbingan peningkatan produksi, mutu, 

dan  pasca panen di bidang tanaman Hortikultura; 

h. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi 

budidaya  di bidang tanaman Hortikultura; 

i. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian 

kegiatan Seksi Tanaman Hortikultura; dan 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Seksi Pelindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(1) Seksi Pelindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis 

dan pemantauan serta evaluasi produksi di bidang 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, 

mempunyai fungsi : 

a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, analisis, 

peramalan dampak perubahan iklim dan serangan OPT 

tanaman Pangan dan hortikultura; 

b. Penyiapan bahan pengendalian serangan organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan dan 

hortikultura; 

c. Penyiapan bahan pengamatan OPT tanaman pangan 

dan hortikultura 

d. Penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan 

OPT, bimbingan operasional pengamatan dan 

peramalan OPT; 
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e. Pengelolaan data OPT; 

f. Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT; 

g. Penyiapan sekolah lapang pengendalian hama 

terpadu; 

h. Penyiapan bahan penanganan dampak perubahan 

iklim; 

i. Penyiapan bahan penanggulangan bencana alam; 

j. Penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan 

perlindungan di bidang tanaman pangan dan 

hortikultura; 

k. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian 

kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura;  

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Tanaman pangan dan hortikultura sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bidang Perkebunan 

(1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas Melaksanakan 

penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian 

bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang 

perkebunan; 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi dan 

perlindungan, di bidang perkebunan; 

b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di 

bidang perkebunan; 
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c. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang 

perkebunan; 

d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan 

produksi  di bidang perkebunan; 

e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, 

penanggulangan bencana alam,  dan dampak  

perubahan iklim di bidang perkebunan; 

f. Pemberian bimbingan produksi, mutu ,dan 

pascapanen di bidang perkebunan; 

g. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Seksi Tanaman Perkebunan Semusim 

(1) Seksi Tanaman Perkebunan Semusim, mempunyai tugas 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan 

serta evaluasi produksi di bidang tanaman Perkebunan 

Semusim. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Seksi Tanaman Perkebunan Semusim, mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran 

Seksi Tanaman Perkebunan semusim; 

b. Penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan 

peredaran benih di bidang tanaman Perkebunan 

semusim; 

c. Penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian 

sumber benih di bidang tanaman Perkebunan 

semusim; 



Rencana Strategis  

 DKP2 26 

 

d. Penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan 

pengeluaran benih yang beredar; 

e. Penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan di 

bidang tanaman Perkebunan semusim; 

f. Penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di 

bidang tanaman Perkebunan semusim; 

g. Pelaksanaan bimbingan peningkatan produksi, mutu, 

dan  pasca panen di bidang tanaman Perkebunan 

semusim; 

h. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi 

budidaya  di bidang tanaman Perkebunan semusim; 

i. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian 

kegiatan Seksi  Tanaman Perkebunan semusim;  

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Seksi Tanaman Perkebunan Tahunan 

(1) Seksi Tanaman Perkebunan Tahunan, mempunyai tugas 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan 

serta evaluasi produksi di bidang tanaman Perkebunan 

Tahunan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Seksi Tanaman Perkebunan Tahunan mempunyai 

fungsi:  

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran 

Seksi Tanaman Perkebunan tahunan; 

b. Penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan 

peredaran benih di bidang tanaman Perkebunan 

tahunan; 
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c. Penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian 

sumber benih di bidang tanaman Perkebunan 

tahunan; 

d. Penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan 

pengeluaran benih yang beredar; 

e. Penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan di 

bidang tanaman Perkebunan tahunan; 

f. Penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di 

bidang tanaman Perkebunan tahunan; 

g. Pelaksanaan bimbingan peningkatan produksi, mutu, 

dan pasca panen di bidang tanaman Perkebunan 

tahunan; 

h. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi 

budidaya  di bidang tanaman Perkebunan tahunan; 

i. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian 

kegiatan Seksi  Tanaman Perkebunan tahunan;  

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan 

(1) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan 

serta evaluasi produksi di bidang Perlindungan Tanaman 

Perkebunan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan, 

mempunyai fungsi  :  
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a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, analisis, 

peramalan dampak perubahan iklim dan serangan OPT 

tanaman Perkebunan; 

b. Penyiapan bahan pengendalian serangan organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan; 

c. Penyiapan bahan pengamatan OPT tanaman 

perkebunan 

d. Penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan 

OPT, bimbingan operasional pengamatan dan 

peramalan OPT; 

e. Pengelolaan data OPT; 

f. Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT; 

g. Penyiapan sekolah lapang pengendalian hama 

terpadu; 

h. Penyiapan bahan penanganan dampak perubahan 

iklim; 

i. Penyiapan bahan penanggulangan bencana alam; 

j. Penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan 

perlindungan di bidang tanaman perkebunan; 

k. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian 

kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; 

dan 

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Tanaman perkebunan sesuai dengan 

tugasnya. 

 

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian 

(1) Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas 
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Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan 

pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan 

evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana, dan 

sarana pertanian; 

b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian; 

c. Pengembangan  potensi dan pengelolaan lahan  

dan irigasi pertanian;   

d. Penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, 

pestisida, serta alat dan mesin pertanian; 

e. Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana 

dan pertanian; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Seksi Lahan dan Irigasi   

(1) Seksi Lahan dan Irigasi  mempunyai tugas Melakukan 

penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi 

produksi di bidang Lahan dan irigasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Seksi Tataguna Lahan dan Irigasi, mempunyai fungsi  

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran 

Seksi Lahan Dan Irigasi; 

b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan,  di bidang 

pengembangan lahan dan irigasi pertanian; 

c. Penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, 
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dan jaringan irigasi tersier; 

d. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, 

konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan 

pertanian; 

e. Penyiapan bahan pengembangan tata  ruang dan 

tata guna lahan pertanian; 

f. Penyusunan  laporan dan pendokumentasian 

kegiatan Seksi Lahan Dan Irigasi;  dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Seksi Alat dan Mesin Pertanian 

(1) Seksi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas Melakukan 

penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi 

produksi di bidang Alat dan Mesin Pertanian. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Seksi Alat dan Mesin Pertanian, mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran 

Seksi Alat dan Mesin Pertanian; 

b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di 

bidang alat dan mesin pertanian; 

c. Penghitungan penyediaan  alat dan mesin pertanian; 

d. Pengawasan peredaran dan pendaftaran alat dan 

mesin pertanian; 

e. Penjaminan mutu alat dan mesin pertanian; 

f. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian  

kegiatan  Seksi  Alat dan Mesin Pertanian; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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 Seksi Pupuk dan Pestisida,  

(1) Seksi Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas Melakukan 

penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi 

produksi di bidang Pupuk dan Pestisida. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Seksi Pupuk dan Pestisida, mempunyai fungsi:  

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran 

Seksi Pupuk, Pestisida; 

b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di 

bidang pupuk dan pestisida; 

c. Pelaksanaan penghitungan penyediaan  pupuk dan  

pestisida; 

d. Pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan 

pestisida; 

e. Pelaksanaan penjaminan mutu pupuk dan pestisida; 

f. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian  

kegiatan  Seksi  Pupuk dan   Pestisida; dan 

g. Pelaksanaan  tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pelaksana Penyuluhan dan Bina Usaha Tani  

(1) Bidang Pelaksana Penyuluhan dan Bina Usaha Tani 

mempunyai tugas Mengkoordinasikan pengembangan 

Programa dan Informasi penyuluhan, pengembangan 

kelembagaan dan sumber daya penyuluhan  serta 

pemberdayaan petani dan bina usaha tani ; 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bidang Pelaksana Penyuluhan dan Bina Usaha Tani 
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mempunyai fungsi : 

1. Penyelenggaraan pengelolaan informasi penyuluhan 

pertanian 

2. Pelaksanaan verifikasi kebijakan teknis, rencana dan program, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta informasi 

pelaksanaan kegiatan penyuluhan 

3. Pelaksanaan evaluasi pengembangan kelembagaan dan 

ketenagaan penyuluhan 

4. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi  pemberdayaan dan 

pengembangan kelembagaan petani dan bina usaha tani 

5. Pelaksanaan koordinasi  dan evaluasi   bimbingan dan fasilitasi 

pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan 

perkebunan; 

6. Pelaksanaan koordinasi  bimbingan pendampingan, fasilitasi, 

dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian; 

7. Pelaksanaan  tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 

Seksi Programa dan Informasi 

(1) Seksi Programa dan Informasi, mempunyai tugas Melakukan 

penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi 

produksi di bidang Programa dan Informasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Seksi Programa dan Informasi, mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran 

Seksi programa dan informasi; 

b. Penyusunan  dan perencanaaan programa penyuluhan 

ditingkat desa,  kecamatan dan kabupaten 
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c. Pengembangan  mekanisme tata kerja dan metode 

penyuluhan 

d. Penyusunan pengumpulan, pengolahan, pengemasan 

dan penyebaran infromasi dan materi penyuluhan 

e. Penyusunan  penyusunan pelaporan dan 

pendokumentasian kegiatan Seksi Programa dan 

Informasi; dan 

f. Pelaksanaan  tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pelaksana Penyuluhan dan Bina Usaha Tani 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

.Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan 

(1) Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan, mempunyai tugas 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan 

serta evaluasi produksi di bidang Kelembagaan dan 

ketenagaan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)  Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan, mempunyai 

fungsi :  

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran 

Seksi kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan; 

 

b. Penyusunan dan pengelolaan database di bidang 

ketenagaan penyuluhan pertanian; 

c. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan 

penyuluhan 

d. Pembinaan dan pengembangan tenaga, sarana serta 

prasarana penyuluhan pertanian 
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e. Penyusunan dan pengembangan kapasitas penyuluh 

melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan  

f. Penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan 

pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian; 

g. Penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang 

kelembagaan penyuluhan pertanian; 

h. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan,  di bidang 

kelembagaan. ketenagaan dan metode penyuluhan.  

i. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian 

kegiatan Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan 

Penyuluhan; dan 

j. Pelaksanaan  tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pelaksana Penyuluhan  sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 

.Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Tani 

(1) Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Tani, mempunyai tugas 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan 

serta evaluasi produksi di bidang Kelembagaan dan Bina 

Usaha Tani. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Tani, 

mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan dan Menyusun pelaksanaan bimbingan, 

pendampingan dan pengawasan usaha tani  

b. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi 

dan akreditasi kelembagaan petani; 

c. Penyusunan pembinaan dan pengembangan 

pendidikan serta pelatihan petani 
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d. Perencanaan dan Menyusun pembinaan dan 

peningkatan kelembagaan petani  

e. Perencanaan, Menyusun dan Mengembangkan 

pembinaan bina usaha tani dan rekomendasi perijinan 

f. Pemberian bimbingan dan fasilitasi pemasaran hasil di 

bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; 

g. Pelaksanaan bimbingan pendampingan, fasilitasi, dan 

supervisi pembiayaan dan investasi pertanian; 

h. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian 

kegiatan Seksi kelembagaan dan bina Usaha Tani;  

i. Pelaksanaan  tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pelaksana Penyuluhan  dan bina usaha tani 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Kelompok Jabatan Fungsional 

(1) Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus 

sesuai bidang keahliannya dan kebutuhan ; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai 

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; 

(3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang 

ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ; 

(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai dengan beban 

kerja ; 

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan fungsi operasional 

teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), UPTD mempunyai fungsi : 

a. Pengendalian dan pengkoordinasikan pelaksanaan 

kegiatan pembangunan pertanian                    ditingkat 

kecamatan ; 

b. Pelaksanaan pemberian pelayanan dan informasi 

pembangunan pertanian ditingkat kecamatan melalui 

identifikasi dan kaji terap ; 

c. Pelaksanaan dan bimbingan penerapan teknologi 

produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian ; 

d. Pelaksanaan pelaporan hasil pembangunan pertanian 

(penanaman, panen, produktifitas dan produksi) ; 

e. Pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD ; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Disamping susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian di atas,  maka di lingkungan Kantor Dinas Ketahanan 

Pangan dan Pertanian terdapat perangkat yang bekerjasama 

secara terus menerus  yaitu  UPT PSBTPH Dinas Provinsi Jawa Timur 

dan Pengamat Hama dan Panyakit (PHP) Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan POPT Balai Besar 

Proteksi Perkebunan Jombang. 
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UPT  PSBTPH- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa 

Timur 

Misi  

 Memberikan pelayanan prima bagi para produsen dan penyalur 

benih serta petani konsumen benih  

 Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia Perbenihan  

 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produsen 

dan penyalur benih agar dapat memproduksi serta 

mengedarkan benih bermutu dari varietas unggul sesuai dengan 

ketentuan  

 Mendukung Program pemerintah daerah dalam upaya untuk 

meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan 

hortikultura 

Tugas Pokok 

 Melaksanakan kegiatan penilaian kultivar, sertifikasi benih, 

pengujian benih laboratoris, Pengawasan peredaran benih, 

ketatausahaan, pelayanan teknis, dan kegiatan sarana 

prasarana. 

Fungsi 

 Penilaian kultivar dan sertifikasi benih tanaman pangan  

 Penilaian kultivar dan sertifikasi benih hortikultura  

 Pengujian benih laboratoris  

 Pengawasan Peredaran benih  

 Ketatausahaan  

 Pelayanan Teknis  

 Sarana Prasarana 

PENGAMAT HAMA DAN PENYAKIT Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan  Jatim 

Tugas pokok 

Melaksanakan pengamatan OPT di wilayah kerjanya dan 

menginformasikan hasil-hasilnya kepada unit-unit kerja yang 

memerlukannya. 

Fungsi 

a) Pengamatan keliling untuk mencari sumber serangan OPT dan 

mengevaluasi keadaan OPT secara umum; 

b) Mengamati populasi hama; 
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c) Mengamati intensitas serangan OPT pada petak contoh ; 

d) Mewancarai petani untuk mengetahui aktivitas petani di 

bidang perlindungan tanaman ; 

e) Memantau faktor-faktor iklim dan bencana alam 

f) Memantau pestisida yang beredar dan digunakan, serta 

kasus keracunan pestisida 

g) Mengikuti pertemuan dan latihan yang dilaksanakan di 

laboratorium PHP atau di Dinas 

h) Menganalisis hasil pengamatan dan membuat laporan tengah 

bulan, laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan 

musiman atas hasil-hasil pengamatan 

i) Membuat laporan peringatan dini dan memberikan 

informasi dan acuan rekomendasi pengendalian serangan 

OPT. 

 

 

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian 

Sumber daya Dinas Pertanian terdiri dari :   

1. Sumber daya manusia,  

Untuk SDM 

selama ini Dinas 

Ketahanan Pangan 

dan Pertanian 

Kabupaten 

Probolinggo sangat 

terbatas sekali. 

Terutama tenaga-

tenaga 

pelaksanaan/ 

fungsional yang 

kompeten. 

    

Tabel Komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan 

dan Pertanian th. 2017 

No Jabatan Keterangan 

1 Eselon II Kepala Dinas  

2 Eselon III Sekretaris 
Kepala 
Bidang 

= 
= 

1  orang 
5  orang 

3 Eselon IV Kasubag  
Kasi 
Ka UPTD 

= 
= 
= 

3  orang 
15  orang 
19  orang 

4 PPL PNS 

Non PNS 
= 

= 
92 orang 

90 orang 
5 Staf PNS             

PNS UPTD   
PNS Kebun 
Non PNS     
Non PNS 
UPTD 

= 
= 
= 
= 
= 

16  orang 
8  orang 
3  orang 
9  orang 
2  orang 

6 Staf Provinsi 
Jatim/Jombang 

UPT PSB 
PHP 

= 
= 

2  orang 
18  orang 

Sumber : Sekretariat DKP2 (2017) 

 



Rencana Strategis  

 DKP2 39 

 

2. Aset / permodalan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 

Probolinggo mempunyai beberapa aset yang digunakan 

untuk menunjang kinerjanya, baik aset tetap maupun aset 

bergerak.   

Setelah penggabungan 3 SKPD pada tahun 2016 maka 

terjadi penggabungan aset. Selain aset yang dimiliki oleh 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian maka terdapat 

belanja-belanja yang perdanaan dari APBD dan APBN yang 

digunakan untuk menunjang kinerja Dinas Ketahanan Pangan 

dan Pertanian.  Beberapa di antaranya adalah hibah-hibah 

kepada kelompok-kelompok masyarakat / petani. 

Hibah-hibah tersebut antara lain jaringan irigasi, sumur air, 

jalan usaha tani,  alat dan mesin pertanian,  dan tanaman 

pertanian  (benih tanaman) 

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kabupaten Probolinggo 
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Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diukur  

dari keberhasilan  dalam mengawal Peningkatan Ketahanan 

Pangan dan produksi tanaman pertanian melalui intervensi-

intervensi yang dilakukan dengan program kegiatan. 

Kondisi-kondisi  di Kabupaten Probolinggo yang berkaitan dengan 

kinerja Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian antara lain 

masalah kemiskinan utamanya masalah pangan.   

Untuk urusan Pangan maka Dinas Pertanian Pangan dan 

Pertanian wajib untuk melayani kelompok masyarakat yang miskin 

(utamanya desil 1), hal ini berhubungan dengan masalah 

Neraca Dinas Pertanian - per 30 Juni  2017 

URAIAN Per 30 Juni 2017 2016 

ASET 
  

ASET LANCAR     
Piutang pendapatan 
Piutang Lainnya 
Penyisihan Piutang 
Persediaan 

0 
(175.174.362,00) 

0 
368.359.200  

4.866.666,66 
0 

(4.866.666,66) 
368.359.200  

JUMLAH ASET LANCAR 193.184.838,00  368.359.200,00  
ASET TETAP     

Tanah 5.409.633.941,00  5.544.633.941,67  
Peralatan dan Mesin 3.605.255.500,63  17.780.838.318,84  
Gedung dan Bangunan 6.531.619.000,00  24.280.211.050,00  
Jalan,  Jaringan dan Instalasi 1.255.664.000,00  5.579.276.000,00  
Aset Tetap Lainnya 95.630.684,37  2.877.719.965,00  
Akumulasi Penyusutan (16.112.485.155,67) (16.112.485.155,67) 

JUMLAH ASET TETAP 39.955.194.119,84  39.950.194.119,84  
ASET LAINNYA     

Aset tidak berwujud 
Aset Lain-lain 

130.045.600,00 
116.976.400,00  

130.045.600,00 
116.976.400,00  

JUMLAH ASET LAINNYA 247.022.000,00  247.022.000,00 

 JUMLAH ASET 40.395.400.957,84  40.565.575.319,84  

KEWAJIBAN     
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

Utang beban 
  

7.307.261,00 
 

 7.307.261,00 
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 7.307.261,00  7.307.261,00  

JUMLAH KEWAJIBAN 7.307.261,00 7.307.261,00 

EKUITAS      
EKUITAS      

Ekuitas 40.388.093.696,84  40.558.268.058,84  
JUMLAH EKUITAS  40.388.093.696,84  40.558.268.058,84  

JUMLAH EKUITAS 40.388.093.696,84 40.558.268.058,84  
    

 JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS DANA 40.395.400.957,84  40.565.575.319,84  

Sumber : Subbag Keuangan  DKP2 Kab Probolinggo (2017) 
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kerawanan pangan.  Untuk masyarakat miskin ini banyak terdapat 

di kawasan pertanian. Terdapat beberapa kecamatan yang 

penduduknya mengalami kemiskinan, dimana untuk Kecamatan 

Krucil, Tiris, dan Maron menempati ranking terbesar jumlah 

penduduk miskinnya. 

Pendekatan melalui penguasaan luas lahan, untuk penguasaan < 

0,5 Ha adalah termasuk petani Gurem. Untuk Kecamatan Tiris = 

75,34% (11.907 Rumah Tangga Petani) , Krucil = 72,70%  (9.440 RTP), 

dan Maron = 85,31%  (7.218 RTP). 

 

Tabel   Jumlah RTP yang bekerja berdasarkan matapencaharian  

perkecamatan. 

Nama  
Kecamatan 

Jumlah kepala rumah tangga yang bekerja 
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 p
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P
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SUKAPURA 249 1.094 53 2 0 230 15 575 2.218 

SUMBER 489 2.811 48 3 1 569 12 544 4.477 

KURIPAN 1.314 36 64 16 0 2.977 23 913 5.343 

BANTARAN 1.914 22 27 22 2 2.257 14 1.668 5.926 

LECES 2.110 295 214 35 2 1.339 23 3.461 7.479 

TEGALSIWALAN 2.294 554 124 19 1 851 2 1.137 4.982 

BANYUANYAR 3.892 227 130 44 1 703 132 2.439 7.568 

TIRIS 2.575 113 2.555 5 1 3.480 494 2.926 12.149 

KRUCIL 4.933 1.396 867 6 1 1.383 301 1.536 10.423 

GADING 3.742 8 473 39 0 1.196 30 2.097 7.585 

PAKUNIRAN 3.749 27 138 27 2 783 138 1.895 6.759 

KOTAANYAR 426 5 3.558 74 1 205 123 1.875 6.267 

PAITON 1.135 9 3.603 349 16 200 102 2.884 8.298 

BESUK 2.501 11 2.331 32 3 327 40 3.347 8.592 

KRAKSAAN 2.037 66 497 1.121 40 33 5 3.559 7.358 

KREJENGAN 2.637 5 1.969 25 8 54 3 1.625 6.326 

PAJARAKAN 1.390 22 98 292 41 30 5 1.948 3.826 

MARON 5.217 104 187 16 6 106 131 4.416 10.183 

GENDING 2.375 406 11 195 39 52 7 1.849 4.934 

DRINGU 968 1.429 10 501 5 350 7 2.102 5.372 

WONOMERTO 1.030 125 487 27 2 1.228 6 1.879 4.784 

LUMBANG 182 310 29 15 2 2.544 92 1.281 4.455 

TONGAS 2.306 3 282 421 25 2.545 9 4.045 9.636 

SUMBERASIH 2.688 50 18 1.115 7 276 4 3.224 7.382 

Kabupaten 52.153 9.128 17.773 4.401 206 23.718 1.718 53.225 162.322 

Persentase 32,13% 5,62% 10,95% 2,71% 0,13% 14,61% 1,06% 32,79% 100% 
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Karakter kemiskinan per desa (local spesifik) di Kecamatan Tiris, Krucil, 

dan Maron. 

Berdasarkan data perbandingan wilayah Kecamatan Tiris, Krucil, 

dan Maron 

Nama Desa 

Jumlah kepala rumah tangga yang bekerja 
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TIRIS ~ total populasi  penduduk = 17.743 rumah tangga (sensus 

penduduk  BPS 2010)   ------ Desil 40% =  + 68,47 % 
TLOGOSARI 36 12 251 0 182 105 128 714 

ANDUNGSARI 17 2 436 1 23 0 78 557 

TLOGOARGO 0 0 258 0 35 0 15 308 

ANDUNGBIRU 61 1 673 0 9 14 33 791 

TIRIS 68 7 157 0 404 26 291 953 

RANUAGUNG 37 9 439 3 396 21 321 1.226 

SEGARAN 136 30 191 0 18 4 49 428 

RANUGEDANG 128 19 10 1 456 77 201 892 

JANGKANG 211 0 3 0 420 3 43 680 

WEDUSAN 184 4 1 0 453 6 147 795 

RACEK 401 10 1 0 188 71 115 786 

PESAWAHAN 117 0 16 1 322 84 511 1.051 

PEDAGANGAN 493 0 90 0 9 8 421 1.021 

REJING 426 4 6 0 277 54 162 929 

TEGALWATU 193 15 7 0 92 19 307 633 

TULUPARI 67 0 16 0 196 2 104 385 

Jumlah 2.575 113 2.555 6 3.480 494 2.926 12.149 
Persentase 21,20% 0,93% 21,03% 0,05% 28,64% 4,07% 24,08% 100%          

KRUCIL ~ total populasi  penduduk = 14.066 rumah tangga (sensus 

penduduk  BPS 2010)    -----   Desil 40% =  +  74,10 % 
SUMBERDUREN 415 18 94 1 111 7 35 681 

ROTO 526 2 104 0 54 27 80 793 

KERTOSUKO 342 4 75 0 225 28 116 790 

TAMBELANG 232 287 18 2 229 11 257 1.036 

KRUCIL 239 148 7 0 132 10 195 731 

BERMI 130 323 7 0 219 11 183 873 

KALIANAN 33 582 201 0 118 5 77 1.016 

WATUPANJANG 331 1 124 1 69 1 29 556 

GUYANGAN 288 26 115 0 9 1 7 446 

BETEK 742 2 2 1 26 0 257 1.030 

KROBUNGAN 459 0 12 0 8 80 161 720 

SENENG 557 0 4 2 79 44 19 705 

PANDANLARAS 250 0 0 0 17 0 42 309 

PLAOSAN 389 3 104 0 87 76 78 737 

Jumlah 4.933 1.396 867 7 1.383 301 1.536 10.423 
Persentase 47,33% 13,39% 8,32% 0,07% 13,27% 2,89% 14,74% 100% 
         

MARON ~ total populasi  penduduk = 17.429 rumah tangga (sensus 

penduduk- BPS 2010)  ----  Desil 40% =  + 58,42 % 
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SUMBERPOH 104 6 0 0 27 0 172 309 

SUMBERDAWE 328 0 1 2 21 3 222 577 

BRABE 214 0 126 2 3 0 585 930 

MARON KIDUL 559 0 1 1 3 5 454 1.023 

GERONGAN 292 0 0 0 16 0 88 396 

SATREYAN 438 2 41 2 2 6 449 940 

BRANI WETAN 582 0 0 1 2 0 284 869 

BRANI KULON 252 0 7 1 1 0 385 646 

MARON WETAN 136 1 1 0 0 0 300 438 

MARON KULON 188 0 1 1 0 0 171 361 

KEDUNGSARI 124 30 4 2 2 52 153 367 
PEGALANGAN 

KIDUL 157 0 0 0 2 63 164 386 
BRUMBUNGAN 

KIDUL 386 64 0 0 0 0 8 458 

WONOREJO 646 0 1 3 4 2 406 1.062 

PUSPAN 163 0 0 1 0 0 124 288 

GANTING WETAN 263 0 0 2 10 0 55 330 

GANTING KULON 198 1 0 0 0 0 240 439 

SUKO 187 0 4 4 13 0 156 364 

Jumlah 5.217 104 187 22 106 131 4.416 10.183 
Persentase 51,23% 1,02% 1,84% 0,22% 1,04% 1,29% 43,37% 100% 

Ketiga kecamatan tersebut mempunyai karakteristik yang 

berbeda, dimana kecamatan Tiris kemiskinan banyak dialami oleh 

petani tanaman pangan, perkebunan, dan peternak, sedang 

untuk kecamatan Krucil banyak dialami oleh petani tanaman 

pangan, sementara kecamatan Maron didominasi petani 

tanaman pangan dan masyarakat non pertanian.  

Sedang subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan 

perkebunan selama periode 2013-2016 mengalami perubahan 

yang cepat untuk setiap tahunnya, Dimana perubahan iklim  dan 

harga pasar sangat menentukan besaran luas tanam dan 

produksi  masing-masing komoditi. 

Komoditi unggulan seperti bawang merah, cabe, dan tembakau 

mengalami perubahan yang cepat baik turun dan naiknya untuk 

setiap tahunnya.  Untuk selama tahun 2015 dan tahun 2016 terjadi 

kemarau basah sehingga menyebabkan kerusakan tanaman 

bawang merah, cabe dan tembakau, akibatnya menyebabkan 
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penurunan produksi terutama tahun 2015.   Hal inilah yang 

menyebabkan kenaikan harga yang cukup drastis terutama pada 

tanaman bawang merah dan cabe. 

Untuk tanaman padi mengalami kenaikan, dimana hal tersebut 

dipengaruhi oleh iklim kemarau basah, dimana tanaman yang 

bisa adaptasi adalah tanaman padi.  Untuk tanaman jagung 

mengalami penurunan pada tahun 2015, dimana penyebabnya 

ketakutan para petani  adalah serangan bulai pada jagung yang 

biasanya muncul pada saat iklim basah. 

Pada tahun 2015 untuk tanaman bawang merah mengalami 

penurunan yang drastis dibanding tahun sebelumnya, penyebab 

utama adalah kerusakan tanaman bawang karena musim basah 

sehingga penangkar  tidak bisa menghasilkan benih yang baik.  

Tahun 2015-2016 benih bawang merah mengalami kenaikan yang 

sangat tinggi (mencapai Rp 65.000,-/kg), akibatnya petani tidak 

bisa membeli benih bawang merah, dan sebagai ganti tanaman 

bawang merah adalah tanaman padi dan jagung. Pada Tahun 

2016 dan diperkirakan hingga tahun 2017 petani lebih banyak 

menunggu kondisi alam dan harga pasar untuk melakukan 

penanaman tanaman pertanian.  Sebagian besar mereka tidak 

mendapatkan keuntungan yang cukup untuk memupuk 

permodalan bagi usaha taninya.  

Tabel 3.6.  Produksi Tanaman Pertanian  (ton) di Kabupaten 

Probolinggo 

NO U R A I A N 
TAHUN 

2013 
TAHUN 

2014 
TAHUN 

2015 
TAHUN 

2016 

1.  Padi (GKG) 329.391 335.233 354.121  365.659  

2.  Jagung 294.977 251.004 247.316  255.913  

3.  Ubi Kayu 117.111 119.578 102.870  93.219  
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4.  Ubi Jalar 263 27 1  -  

5.  Kedele 331 388 477  92  

6.  Kacang Tanah 5.031 1.690 2.010  1.960  

7.  Kacang Hijau 625 440 358  168  

8.  Sorghum 36 22 5  19  

9  Bawang Merah 46.998 61.154 43.564  44.734  

 10 Bawang Putih 0 5 72  30  

 11 Bawang Daun 27.955 17.839 14.213  39.080  

 12 Kentang 64.563 40.090 40.294  32.949  

 13 Kubis 28.872 15.920 17.893  33.132  

 14 Petsai / Sawi 79 688 1.106  1.582  

 15 Wortel 4.564 2.871 2.956  2.914  

 16 Cabe Besar 4.432 2.131 1.581  1.412  

 17 Cabe Rawit 3.427 4.315 1.389  2.160  

 18 Tomat 2.595 1.641 1.361  1.978  

 19 Terung 244 185 322  136  

 20 Timun 48 32 73  41  

 21 Labu Siam 7.280 6.953 3.802  5.178  

 22 Alpukad 4.690 4.234 4.441  3.622  

 23 Blimbing 67 136 88  263  

 24 Langsep 10 7 8  15  

 25 Durian 1.094 1.226 1.705  1.294  

 26 Jambu Biji 242 445 41  309  

 27 Jambu Air 81 125 39  103  

 28 Jeruk Keprok 433 158 170  148  

 29 Jeruk Besar 14 39 15  13  

 30 Mangga 20.172 21.434 25.074  22.911  

 31 Manggis 240 373 399  204  

 32 Nangka 1.336 1.606 2.182  1.327  

 33 Nenas 0,3 3 10  1  

 34 Pepaya 771 1.882 769  860  

 35 Pisang 11.022 8.781 12.495  14.223  

 36 Rambutan 109 614 323  175  

 37 Salak 9 10 27  24  

 38 Sawo 224 467 317  239  

 39 Sirsak 175 207 124  71  
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 40 Sukun 147 349 190  138  

 41 Anggur 31 35 18  7  

 42 Semangka 691 241 502  1.183  

Sumber  : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo 

 

Tabel 3.7. Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Probolinggo 

NO U R A I A N  SATUAN 
TAHUN 

2013 
TAHUN 

2014 
TAHUN 

2015 
TAHUN 

2016 

1. Padi (GKG) Kw/Ha 54,03 54,13 54,8  54,9  

2. Jagung Kw/Ha 42,55 41,35 42,7  42,8  

3. Ubi Kayu Kw/Ha 152,01 187,49 156,8  209,7  

4. Ubi Jalar Kw/Ha 93,93 67,50 0,08  -  

5. Kedele Kw/Ha 12,83 23,52 0,97  10,1  

6. Kacang Tanah Kw/Ha 13,75 8,67 0,97  9,9  

7. Kacang Hijau Kw/Ha 13,10 13,97 1,34  1,40  

8. Sorghum Kw/Ha 11,61 11,58  1,13  11,7  

9  Bawang Merah Kw/Ha 86,09 85,47 78,47  80,9  

 10 Bawang Putih Kw/Ha 0 22,50 72,00  147,5  

 11 Bawang Daun Kw/Ha 110,89 112,48 63,94  143,7  

 12 Kentang Kw/Ha 142,18 125,16 102,79  8,44  

 13 Kubis Kw/Ha 170,54 180,70 102,79  11,82  

 14 Petsai / Sawi Kw/Ha 98,75 84,94 89,19  7,12  

 15 Wortel Kw/Ha 134,63 136,71 187,10  10,99  

 16 Cabe Besar Kw/Ha 46,70 83,57 33,60  6,30  

 17 Cabe Rawit Kw/Ha 9,78 36,48 13,62  1,16  

 18 Tomat Kw/Ha 86,50 162,48 95,90  17,50  

 19 Terung Kw/Ha 42,07 142,31 51,20  10,48  

 20 Timun Kw/Ha 68,57 106,67 42,70  5,84  

 21 Labu Siam Kw/Ha 248,46 302,30 93,60  82,19  

 22 Alpukad kg/ph 51,89 74,53 33,44 32,79 

 23 Blimbing kg/ph 12,37 35,48 12,17 36,16 

 24 Duku kg/ph 14,20 13,86 14,03 14,15 

 25 Durian kg/ph 14,72 17,88 18,35 14,91 

 26 Jambu Biji kg/ph 16,15 26,09 9,24 25,07 

 27 Jambu Air kg/ph 15,47 35,55 7,68 19,08 

 28 Jeruk Keprok kg/ph 73,54 25,68 13,74 12,50 

 29 Jeruk Besar kg/ph 17,46 83,33 16,85 17,37 

 30 Mangga kg/ph 46,79 64,61 38,82 33,21 

 31 Manggis kg/ph 37,65 77,21 39,75 21,92 

 32 Nangka kg/ph 55,41 74,04 48,99 29,99 

 33 Nenas kg/rmpn 1,01 1,28 3,49 3,46 
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 34 Pepaya kg/ph 23,88 151,29 10,47 13,59 

 35 Pisang kg/ph 13,76 7,47 10,57 11,19 

 36 Rambutan kg/ph 9,11 20,05 11,46 11,82 

 37 Salak kg/rmpn 1,20 2,62 2,39 2,04 

 38 Sawo kg/ph 40,39 165,90 46,37 28,62 

 39 Sirsak kg/ph 36,05 37,79 13,26 11,62 

 40 Sukun kg/ph 63,86 129,69 52,53 36,55 

 41 Anggur kg/ph 46,97 46,48 12,23 11,86 

 42 Semangka ton/ha 75,11 38,25 156,75 140,79 

  Sumber  : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  Kabupaten Probolinggo 

 

Tabel 3.10. Luas Areal  Tanaman Perkebunan di Kabupaten Probolinggo 

NO U R A I A N SATUAN 
TAHUN 

2013 

TAHUN 

2014 

TAHUN 

2015 

TAHUN 

2016 
       

1. Tembakau Ha 11.107,95  12.311,30  13.000,00  8.692,00  

2. Tebu Ha 3.662,37  4.212,14  4.015,33  4.019,02  

3. Jarak Ha 24,10  24,10  19,87  18,97  

4. Kapas Ha 72,75  -  -  -  

5. Jahe Ha 198,92  298,50  461,02  490,65  

6 Kelapa Ha 1.433,89  1.756,87  1.697,85  2.101,22  

7 Kopi Ha 3.486,38  3.702,92  4.002,34  4.130,32  

8 Aren Ha 361,96  361,92  239,96  247,06  

9 Asem Ha 117,37  89,49  101,01  94,57  

10 Cengkeh Ha 760,05  745,05  654,15  691,40  

11 Lada Ha 1,43  1,43  -  -  

12 Kapok Randu Ha 1.290,47  1.154,82  1.137,39  491,87  

13 Jambu Mete Ha 17,73  17,73  17,73  17,73  

14 Pinang Ha 272,36  269,50  288,70  110,75 
       

  Sumber  : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  Kabupaten Probolinggo 
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Tabel         Pencapaian  Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2016  

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SATUAN 
TARGET 

2015 
REALISASI 

CAPAIAN                         

% 

1. Mengembangkan cadangan 

pangan masyarakat  

1 Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok  ton 198.796 204.208 100 

2 Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten ton 60 60 100 

2. Meningkatkan pola pangan 

yang beragam, bergizi, 

seimbang dan aman  

1 Nilai Skor PPH (Pola Pangan Harapan)  % 83 84 100 

2 
Ketersediaan informasi harga pangan 

strategis 
X (kali) 1 1 100 

3 

Persentase pembinaan dan penanganan 

keamanan pangan Persentase pembinaan 

dan penanganan keamanan pangan 

% 5 5 100 

3. Menurunkan status kerawanan 

pangan desa  

1 Persentase desa terbina yang turun status 

rawan pangan  
% 5 5 100 

4. Meningkatkan pengetahuan 

dan kesejahteraan petani  

1 Persentase kelompok tani yang terbina  
% 3 3 100 

5. Meningkatkan pengembangan 

usaha agribisnis  

1 Persentase Gapoktan penerima modal dan 

pembinaan usaha  
% 50 50 100 

6. Meningkatkan revitalisasi 

penyuluhan pertanian dan 

pemberdayaan penyuluh 

pertanian   

 

1 

 

Persentase BPP yang dilengkapi sarana dan 

sistem teknologi yang memadai  

% 92 95 100 

  Sumber  : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian  Kabupaten Probolinggo (2016) 
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Sedangkan pola tanam komoditi pertanian, ternyata sangat 

dipengaruhi oleh permintaan dari pasar, utamanya jumlah dan harga 

komoditi.  Pada komoditi padi dan jagung yang mendapatkan 

intervensi dari pemeritah secara langsung selama 5 tahun ini mengalami 

peningkatan secara stabil,   Namun untuk komoditi lain ternyata 

mengalami penurunan produksi,  banyak yang terjadi selama 5 tahun 

ini.  Fluktuasi harga komoditi hortikultura terjadi dengan intensitas yang 

tinggi  menjadi salah satu hal yang ikut mempengaruhi penurunan 

produksi hortikultura.   

Selama 5 tahun terakhir terjadi perubahan sosial ekonomi 

masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat di luar sektor pertanian 

yang ajeg dan lebih tinggi telah menarik masyarakat pertanian untuk 

melakukan perubahan profesi pertanian menjadi non pertanian.  

Sehingga harga tenaga kerja pertanian semakin lama akan semakin 

mahal.   Dalam beberapa tahun terakhir peran teknologi informasi 

sangat mempengaruhi pengambilankeputusan petani dalam 

melakukan penanaman.   Peran data statistik menjadi rujukan banyak 

pihak dalam pengambilan keputusan, dimana rekomendasi 

pemerintah ataupun tuntutan dari para pengusaha atas impor komoditi 

dipengaruhi oleh data statistik.  

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian 

Kabupaten Probolinggo 

a. Tantangan  

PDRB sektor pertanian tumbuh melambat 

PDRB sektor pertanian sub sektor tanaman pangan dan 

hortikultura untuk saat ini menyumbang angka terbesar PDRB 

Kabupaten  Probolinggo, namun laju pertumbuhan sektor pertanian 

sendiri di bawah rata-rata pertumbuhan Kabupaten Probolinggo.   
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Ketersediaan Sarana dan Prasarana Semakin Terbatas 

Sarana dan prasarana produksi pertanian semakin hari akan 

semakin terbatas,  percepatan pertumbuhan kebutuhan sarana dan 

prasarana oleh sektor non pertanian juga semakin meninggi.  Ini ditandai 

oleh semakin tingginya harga-harga sarana dan prasarana tersebut.  

Misalnya harga pupuk, bahan bakar minyak, air, atau lahan mempunyai 

kecenderungan yang semakin tinggi.   

Jumlah Petani Gurem yang besar & Alih fungsi lahan pertanian ke lahan 

non pertanian,  

Berdasarkan angka Sensus Pertanian tahun 2013 dapat diketahui 

bahwa jumlah Rumah Tangga Pertanian gurem di Kabupaten 

Probolinggo mencapai 77,76% dari seluruh rumah tangga pertanian.  

Rumah tangga ini dalam penguasaan lahan pertaniannya dapat 

melalui kepemilikan sendiri maupun menyewa lahan pertanian.   

Penguasaan lahan pertanian yang kecil ini otomatis juga 

memberikan imbal hasil yang kecil,  dari segi kebutuhan konsumsi 

pangan sehari-hari, maka hal ini dapat membantu karena hasil panen 

bisa digunakan untuk kebutuhan sekeluarga.  Hal ini bisa menghindari 

terjadinya kerawanan pangan dalam wilayah-wilayah produksi pangan 

(beras), tapi tidak untuk wilayah-wilayah non beras.   Terjadinya 

pemupukan modal dari hasil pertanian berlahan kecil ini tentu saja sulit 

terjadi,  karena itulah maka petani padi biasanya juga mempunyai 

usaha sampingan untuk meningkatkan taraf hidupnya, misalnya 

dengan berternak, berdagang, budidaya hortikultura lainnya. 

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dengan kondisi 

sekarang ini dikuatirkan akan semakin marak.  Dengan semakin kecilnya 

lahan kepemilikan dan kecilnya daya dukung sarana prasarana 

pertanian  dalam berbudidaya tanaman   maka hasil panen 

didapatkan akan dirasakan sangat berat untuk menunjang kehidupan 

keluarga,  hingga terdapatnya keputusan untuk menjual lahan 
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pertanian atau mengubah fungsi lahan pertanian ke usaha non 

pertanian. 

 

Perubahan  sosial ekonomi  dan angka kemiskinan yang tinggi,     

Fenomena semakin berkurangnya tenaga kerja di sektor 

pertanian.  Dimana buruh tani mengembangkan profesinya untuk 

mencukupi kebutuhannya,  mereka bisa beroperasi dimana saja (bisa 

lintas daerah/kabupaten),   mereka berupaya mendapat income 

secara kontinyu disepanjang hari mereka,  kenyataan ini ternyata bisa 

menaikkan posisi tawar mereka di hadapan petani/pengelola lahan.    

Ongkos buruh yang semakin tinggi inilah yang ternyata menjadi salah 

satu keluhan dari 

para petani.  

Angka 

kemiskinan di 

Kabupaten 

Probolinggo tinggi 

dibanding dengan 

rata-rata angka 

kemiskinan di  

Provinsi Jawa Timur.  

Kemiskinan ini 

terjadi pada kantong-kantong sektor pertanian,   sektor pertanian 

diharapkan menjadi lokomotif bagi kondisi sosial ekonomi setempat.  

Upaya peningkatan produktivitas  tanaman yang berjalan dengan 

lambat belum bisa menjadi penghela bagi kesejahteraan masyarakat.    

Untuk itulah diperlukan upaya-upaya yang lebih untuk meningkatkan 

nilai tambah bagi perekonomian masyarakat yang pada akhirnya 

dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di kabupaten 

Probolinggo.    
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b. Peluang 

Kebutuhan terhadap produk pertanian semakin tinggi  

Dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat, 

maka tuntutan terhadap konsumsi juga semakin meningkat juga, baik 

dari segi kuantitas maupun kualitas. Kesadaran konsumen atas 

penggunaan standar mutu  komoditi pertanian menjadi 

kecenderungan di masa akan datang.  Konsumen melihat darimana, 

bagaimana, siapa pembuat barang tersebut.  Standar barang yang 

diakui oleh pemerintah menjadi acuan bagi masyarakat,  dengan 

standar-standar tersebut barang-barang produk masyarakat masuk 

perlindungan wilayah hukum,  sehingga menjadi jaminan bagi semua 

masyarakat. 

Beberapa komoditi hortikultura, antara lain cabai dan bawang 

merah sempat mengalami lonjakan harga yang sangat tinggi, yang 

mana hal tersebut dikarenakan peningkatan permintaan yang sangat 

tinggi.  Untuk tanaman cabai sendiri untuk beberapa tahun ini telah 

mengalami tingkat harga yang tinggi secara stabil,   komoditi cabai 

sendiri telah menjadi bahan baku industri secara ajeg.  
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BAB III.     ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

 

a) Identifikasi permasalahan  Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

 

Selama tahun 2008-2013 ini fokus utama pembangunan 

pertanian subsektor tanaman pangan dan hortikultura lebih banyak 

kepada pembangunan onfarm (budidaya),  dimana penggunaan 

anggaran dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kabupaten 

Probolinggo yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian lebih 

banyak terserap untuk peningkatan produksi pertanian.    

Permasalahan yang dihadapi adalah hal-hal yang dapat 

menghambat pencapaian kinerja  Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian Kabupaten Probolinggo, utamanya dalam peningkatan 

produksi tanaman pangan dan hortikultura.   Upaya pemerintah 

Kabupaten Probolinggo cq Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Tabel           Harapan Responden Terhadap Pembangunan Pertanian 

No Harapan 
Tdk Men-

jawab 
Ya Tidak 

1 Subsidi Pupuk 5,2% 88,4% 6,4% 

2 Subsidi bibit dan obat  5,2% 84,8% 10,0% 

3 Bantuan permodalan 5,2% 83,6% 11,2% 

4 Stabilisasi harga 5,2% 88,0% 6,8% 

5 Perbaikan infrastruktur pertanian  5,2% 76,0% 18,8% 

6 Penguatan KUD 5,2% 58,0% 36,8% 

7 Mengaktifkan PPL  5,2% 55,6% 39,2% 

8 Penanganan hama terpadu 5,2% 67,6% 27,2% 

9 Pembangunan pasar induk 5,2% 55,6% 39,2% 

10 Pengembangan pertanian organik 5,6% 54,0% 40,4% 

Sumber : Laporan evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (2016) 
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dalam menyokong peningkatan produksi tanaman strategis (padi dan 

jagung)  telah dilakukan dengan berbagai metode. 

Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Pertanian 

ternyata masih banyak kendala yang dirasakan oleh para petani,  yang 

mana permasalahan tersebut timbul karena kebijakan pemerintah 

maupun oleh adanya faktor dari luar yang menghambat.   Terdapat 

beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur beberapa  

permasalahan, baik dari 

tingkat capaian dari 

target kinerja awal 

maupun dari survei-survei 

yang dilakukan. 

Kelembagaan kelompok 

tani masih lemah Pada 

tahun- tahun sebelum ini, 

kelompok-kelompok tani 

masih belum dapat 

memberikan peran yang 

lebih besar untuk 

meningkatkan 

kesejahteraan para 

petani, Kelompok-

kelompok ini sebagian 

besar pada saat ini lebih 

banyak berperan sebagai 

penghubung program 

pemerintah dan para 

petani.  Memang 

sebagian sudah ada 

memulai menjadi wadah 

mandiri bagi petani.    

Itulah maka perlu adanya metode untuk menggerakkan kelompok-

Tabel   Jumlah Gabungan Kelompok Tani & 
kelompok tani Kabupaten Probolinggo 

No 
Nama 

Kecamatan 
Jumlah 

Gapoktan 
Jumlah 
Poktan 

1 Sukapura 12 26 

2 Sumber 9 51 

3 Kuripan 7 33 

4 Bantaran 10 45 

5 Leces 10 27 

6 Tegalsiwalan 12 45 

7 Banyuanyar 14 53 

8 Tiris 16 75 

9 Krucil 14 295 

10 Gading 19 76 

11 Pakuniran 17 107 

12 Kotaanyar 13 59 

13 Paiton 20 140 

14 Besuk 17 52 

15 Kraksaan 18 45 

16 Krejengan 16 48 

17 Pajarakan 12 44 

18 Maron 18 88 

19 Gending 13 40 

20 Dringu 14 48 

21 Wonomerto 11 48 

22 Lumbang 10 44 

23 Tongas 14 56 

24 Sumberasih 13 63 

    329 1608 
Sumber : Bidang Penyuluhan dan Binas Usaha Tani   (2017) 
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kelompok ini dengan adanya usaha secara bersama-sama oleh para 

petani. 

Dalam beberapa tahun terakhir, mulai terlihat  adanya pola kerja 

dari kelompok-kelompok tani tersebut sebagai kelompok-kelompok usaha,   

diharapkan dimasa akan datang  dapat menjadi embrio kelompok-

kelompok profesi sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada pada 

diri mereka.  Kebijakan dan perundang-undangan yang ada 

memungkinkan untuk pengembangan kelompok-kelompok tani ini 

menjadi organisasi usaha dengan profesi di bidang pertanian. 

 

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Sektor Pertanian  

Pertumbuhan subsektor pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura tidak sepesat pertumbuhan sektor lain,  hal ini bisa dilihat dari 

angka PDRB Kabupaten Probolinggo,  sekalipun angka PDRB Pertanian 

termasuk yang tertinggi, namun terdapat kecenderungan  pertumbuhan 

PDRB sektor Pertanian dibawah angka rata-rata pertumbuhan PDRB 

Kabupaten Probolinggo.    

 

Tabel 5.  Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Kabupaten 

Probolinggo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2016 (%) 

Kategori Uraian 2011 2012 2013 2014 2015* 2016** 

A 
Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

6,79 5,62 6,76 6,86 6,91 4,01 

B Pertambangan dan Penggalian  2,03 1,86 1,40 7,47 5,97 3,69 

C Industri Pengolahan 7,38 4,21 4,50 5,60 5,82 3,80 

D Pengadaan Listrik dan Gas -4,32 -6,16 -1,23 5,65 13,08 4,75 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

3,07 6,16 5,49 5,17 3,98 4,66 

F Konstruksi 4,99 5,02 4,35 8,65 3,15 6,12 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

5,82 3,02 5,32 3,81 4,88 6,06 

H Transportasi dan Pergudangan  5,72 4,57 8,43 8,47 5,89 4,01 

I 
Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

7,44 7,69 7,48 9,17 5,85 5,58 
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J Informasi dan Komunikasi 0,89 0,51 0,06 0,10 3,36 2,65 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 8,33 8,74 6,12 7,57 5,18 4,22 

L Real Estate 3,31 1,72 5,29 1,08 9,30 3,06 

M,N Jasa Perusahaan 8,99 9,61 7,90 4,14 5,18 4,56 

O 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

5,15 8,36 5,10 3,34 4,05 5,21 

P Jasa Pendidikan 5,71 7,63 7,27 8,99 3,01 1,62 

Q 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

2,86 3,52 6,10 2,94 7,65 2,28 

R,S,T,U Jasa lainnya 3,94 0,64 3,25 6,94 8,44 2,05 

 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 6,05 4,66 5,39 5,97 5,89 4,21 

Sumber  : BPS Kabupaten Probolinggo (2017) 

*angka sementara 

*angka sangat sementara 

 

 

Pola Tanam Tanaman Pertanian   

Data statistik Pertanian menunjukkan tanaman utama yang strategis 

(Padi)  secara terus menerus mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan dan mantap,  namun pada tanaman lain justru mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun, seperti halnya pada tanaman bawang 

merah, kentang, kubis, kedelai, dan lain-lain. Jika ditelusuri lebih jauh 

ternyata banyak permasalahan yang menjadi kendala peningkatan 

produksi selain masalah dalam budidaya tanaman. Banyak hal yang saling 

terkait satu sama lain, dari permasalahan persiapan tanam hingga 

pemasaran hasil pertanian. Permasalahan-permasalahan ini memberi 

andil bagi pelemahan kemampuan para petani, 

Tingkat produksi tanaman juga tergantung dari penunjang yang 

bersifat offarm, seperti pengelolaan pasca panen, pemasaran, 

pengolahan, pembiayaan, dan sarana prasarana. Dari beberapa 

keterangan beberapa pelaku usaha bidang pertanian didapatkan 

kenyataan bahwa yang menjadi permasalahan utama adalah 

pemasaran, dimana harga jual kebanyakan dari hasil pertanian ini tidak 

memuaskan para petani. 
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Nilai Tukar Petani (NTP) 

Selama ini Nilai Tukar Petani digunakan untuk mengukur 

kesejahteraan para petani.  Dari perbandingan beberapa tahun yang 

telah lalu hingga sekarang ternyata terdapat perkembangan yang 

mengembirakan,  karena NTP untuk Provinsi Jawa Timur cenderung 

mengalami kenaikan.  Ini setidaknya menggambarkan biaya operasional 

dalam budidaya untuk saat ini masih bisa ditutup oleh hasil panen yang 

diterima.   Perbaikan peroleh dari  hasil panen untuk saat ini secara umum 

ternyata mengalami peningkatan.  Sehingga diharapkan masih ada 

peningkatan kesejahteraan bagi petani tanaman pangan dan 

hortikultura. 

Komoditi Padi 

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir produksi padi cenderung 

naik,  dimana kenaikan luas panen dan produktivitas menunjukkan 

kenaikan tersebut    Keberpihakan  pemerintah pusat dan daerah melalui 

intervensi bantuan saprodi, sekolah lapang,  dan pembelian gabah petani 

telah memberi petani keuntungan dalam  berbudidaya padi.  

Permasalahan pengembangan komoditi padi 

 Penggunaan pupuk dan pestisida masih di atas yang di 

rekomendasikan oleh pemerintah; 

Tabel Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur 
(year on year) 

Subsektor Des.  
2013 

Des.  
2014 

Des  
2015 

Des 
 2016 

Tanaman Pangan 
 Indeks yang diterima 
 Indeks yang dibayar 
 NTP 

 

 
108,24 
104,83 
103,25 

 
113,63 
114,12 

99,57 

 
122,90 
122,45 
100,34 

 
132,19 
129,53 
102,05 

Hortikultura 
 Indeks yang diterima 
 Indeks yang dibayar 
 NTP 

 

 
107,86 
104,95 
102,77 

 
118,21 
112,72 
104,87 

 
125,28 
120,63 
103,85 

 
131,62 
126,88 
103,73 

Perkebunan 
 Indeks yang diterima 
 Indeks yang dibayar 
 NTP 

 
136,99 
104,92 
104,73 

 
151,22 
112,17 
103,72 

 
152,03 
120,54 
101,28 

 
126,78 
126,76 
100,02 

Sumber  : BPS Provinsi Jawa Timur (2016)  
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 Unsur bahan organik (BO) masih dibawah 2%,  kurang optimal 

 Serangan OPT masih terjadi dengan intensitas yang dapat 

menurunkan produktivitas secara signifikan; 

 Di banyak wilayah penanaman masih mengandalkan faktor hujan,  

dimana ketiadaan ketersediaan air menjadikan penanaman padi  

hanya satu kali saja; 

 Pengelolaan lahan oleh petani padi rata-rata adalah kurang dari 

0,5 ha, sehingga kelayakan usaha menjadi sulit tercapai. 

Sedangkan keuntungan bersih 1 Ha padi sawah  adalah  Rp 

8.192.600,- (Sumber data : Bidang Usaha Tani Diperta 2012).   Karena 

itulah jika luas pengelolaan tersebut adalah 0,2 atau 0,3, atau 0,4  

maka bisa dihitung minimnya penghasilan mereka,  belum lagi jika 

terjadi resiko kegagalan panen akibat bencana atau serangan OPT. 

 Kehilangan hasil akibat perlakukan pasca panen yang salah masih 

tinggi,  diatas 11%.  Kehilangan hasil panen akibat pasca panen 

terjadi, antara lain disebabkan oleh cara pemanenan yang 

ceroboh, kerusakan hasil panen akibat sistem pengeringan yang 

ketiadaan peralatan pengeringan, budaya panen,  pengolahan 

hasil panen,   sarana pemanenan yang masih kurang,   peralatan 

panen yang sudah rusak dan kuno, sarana penyimpanan yang tidak 

memadai,  dan lain sebagainya. 

 Kelembagaan petani masih belum kuat dan mandiri;  kelembagaan 

petani yang ada sekarang belum bisa menyokong anggota,  

karena petani lebih sering tergantung pada pihak luar untuk 

menyokong produksinya.  Belum ada lembaga petani yang bisa 

menyokong permodalan  dan meningkatkan aksesbilitas 

pemasaran hasil pertanian. 

 Indeks Penanaman Padi di Kabupaten Probolinggo sangat 

dipengaruhi oleh ketersediaan air untuk penanaman.  Namun 

selama periode 5 tahun yang telah lalu telah terjadi peningkatan IP 

padi, terdapat peningkatan prasarana penyedia air, baik pompa 

air dan irigasi yang dapat menunjang proses produksi padi.  Namun 
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hal tersebut juga dipengaruhi oleh adanya panjang dan pendek 

waktu hujan.  

Tabel     Frekuensi tanam padi  dalam satu tahun  

Pemanfaatan  lahan 

(Ha) 

Tahun 

2013 

Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Luas baku sawah 37.338 37.263 37.264 37.255 

Tanam padi 3 x 9.395 9.264 8.874 10.255 

Tanam padi 2 x 10.318 8.859 8.294 8.349 

Tanam padi 1 x 16.697 18.070 18.970 17.597 

 Sumber  :  Data statistik Penggunaan Lahan  (2016) 

 

Sarana dan Prasarana Pertanian  

Penggunaan alat dan mesin pertanian di Kabupaten Probolinggo 

sudah cukup banyak, kebutuhan alsintan di tiap-tiap daerah berbeda-

beda.  Dibandingkan dengan cakupan wilayah pertanian yang sangat 

luas, jumlah alat dan mesin pertanian tersebut masih sangat kurang baik 

dalam kuantitas maupun jenis peralatannya. 

Banyak alat dan mesin pertanian tersebut yang berumur sangat tua 

sehingga dalam penggunaannya sudah tidak effisien dan efektif lagi.   

Dalam masyarakat sendiri telah ada inisiatif untuk memanfaatkan 

teknologi di luar pertanian untuk kepentingan pertanian.   

Bencana  alam 

Di Kabupaten Probolinggo selama tahun 2014-2016 terdapat 2 

macam bencana alam yang menyerang subsektor pertanian tanaman 

pangan, hortikultura, dan perkebunan.  Keberadaan bencana itu telah 

menimbulkan kerusakan ataupun puso tanaman pertanian ratusan hektar 

dengan kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah 

Ketidakpastian iklim yang telah terjadi akhir-akhir ini juga membuat 

perencanaan tanam dan panen petani menjadi terganggu,  musim 

penghujan sering mengalami mundur dari jadwal yang normal sehingga 

terjadi penurunan atau kenaikan produksi tanaman padi yang tajam.  

Selama periode 5 tahun yang lalu terdapat gangguan pencapaian 
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peningkatan produktivitas pada tanaman padi dan palawija,  

Penggunaan benih unggul  ternyata belum membawa kenaikan 

produktivitas.   

Pemasaran menjadi permasalahan utama 

Pada masa sekarang ini terdapat kecenderungan harga komoditi 

pertanian mengalami kenaikan yang cukup signifikan.   Dengan semakin 

mudahnya aksesbilitas informasi maka semakin banyak pihak yang 

memasuki perdagangan komoditi pertanian.   Di Kabupaten Probolinggo, 

fenomena ini nyata pada komoditi cabe, bawang merah, kentang,  dan 

tomat.  Meskipun hukum pasar tentang suply-demand menentukan harga, 

namun ternyata semakin jelas bahwa permintaan pasar terhadap 

komoditi pertanian semakin tinggi sedang kapasitas produksi tidak 

mengalami peningkatan yang signifikan. 

Di Kabupaten Probolinggo terdapat upaya untuk meningkat kan 

daya saing produk pertanian.   Daya saing berhubungan investasi  bagi 

dari domestik maupun dari luar daerah.  cara nya adalah peningkatan 

mutu produk (standarisasi)   pembentukan brand image bagi produk 

pertanian.   Namun upaya ini masih sedikit sekali cakupan wilayahnya, dan 

memerlukan waktu yang lama untuk mencapai hasil memuaskan secara 

luas.  Namun brand image tentang komoditi Probolinggo cukup terdengar 

positif di tingkat nasional, misalnya Mangga Probolinggo, Alpokat 

Probolinggo, dan Bawang Merahnya. 

Terdapatnya keluhan petani tentang pemasaran hasil pertanian 

tidak memuaskan, maka terdapat hal-hal yang perlu dilakukan di masa 

akan datang,  antara lain  Perbaikan mutu melalui budidaya hingga 

pengolahan hasil  dan   managemen rantai pasok (SCM).   Hal ini tentu saja 

persoalan yang sulit, namun bermodalkan kondisi saat ini dimana 

kebutuhan akan komoditi pertanian sangat tinggi, maka kedua hal 

tersebut harus segera dilakukan.   
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b) Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo 

periode 2013-2018 

Dengan memperhatikan Misi pertama berupaya untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat,  dimana dengan tujuan 

peningkatan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan  dan 

daya saing daerah.  Untuk itulah sub sektor Tanaman Pangan dan 

Hortikultura, dan perkebunan  yang notabene menjadi 

matapencaharian mayoritas Kabupaten Probolinggo dapat menjadi 

subyek yang vital.    Pada periode yang lalu ketiga  subsektor ini 

berkontribusi sebanyak +25 % dari total PDRB. 

Meningkatnya perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan,  

jika memperhatikan tujuan tersebut maka perekonomian yang di rakyat 

tidak boleh dihilangkan malahan ada kewajiban untuk meningkatkan.  

Dengan memperhatikan Otoritas dan kapasitas Pemerintah Kabupaten 

Probolinggo  cq. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian  maka hal yang 

perlu dilakukan adalah selalu mengikutsertakan peran masyarakat  

petani dan meningkatkan partisipasi masyarakat pertanian dalam 

setiap pelaksanaan pembangunan. 

  

c) Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian 

Provinsi Jawa Timur, 

a. Renstra Kementerian Pertanian RI (2015-2019), 

Visi: Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan 

Lingkungan, dan Berakhlak Mulia. 

Misi Tujuan Sasaran 
Mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat melalui 
peningkatan daya saing 
daerah, pertumbuhan ekonomi 
berbasis kerakyatan, dan 
optimalisasi pengelolaan 
sumber daya berkelanjutan. 
 

Meningkatnya perekonomian 
daerah yang berbasis kerakyatan. 

 Peningkatan perekonomian daerah  
 Peningkatan dan pemerataan 

pendapatan masyarakat 

Meningkatnya daya saing daerah  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.  
 Peningkatan kualitas infratruktur daerah 
 Peningkatan kualitas lingkungan hidup 

Mewujudkan masyarakat yang 
berakhlak mulia melalui 
peningkatan kualitas 
pelaksanaan otonomi daerah 
dalam penyelenggaraan 
kepemerintahan yang baik dan 
bersih. 

Meningkatnya kualitas kehidupan 
masyarakat yang berlandaskan nilai-
nilai agama 

 Peningkatan kualitas pelayanan 
pendidikan, kesehatan  dan kondisi sosial 
masyarakat 

 Peningkatan kualitas sanitasi, perumahan 
& pemukiman 

Meningkatnya penyelenggaraan 
kepemerintahan yang baik dan 
bersih 

 Peningkatan partisipasi aktif masyarakat. 
 Peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas publik. 
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Dengan memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian RI 

(2009- 2014), maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kabupaten Probolinggo dapat melakukan penyelarasan.   

Program yang telah dilakukan berupaya untuk menaikkan produksi 

dan produktivitas  tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan .  

Pada  saat periode akhir-akhir ini upaya lebih difokuskan kepada 

kawasan-kawasan komoditi existing yang luas dan mempunyai 

dampak besar bagi masyarakat setempat.   Di Probolinggo 

terdapat kawasan padi, jagung, kentang, bawang merah, alpokat, 

mangga, tembakau, kopi, dan tebu yang telah mendapatkan 

fasilitasi dari APBN,  hal ini tentu saja sudah menjadi pemetaan 

secara nasional.  Dimasa akan datang  hal ini kecenderungan bagi 

program kegiatan  dari pihak Kementerian Pertanian RI.  Selain itu 

khusus kabupaten Probolinggo telah ditetapkan sebagai kawasan 

Bawang Merah Nasional melalui SK Menteri Pertanian RI No 

830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang LOKASI PENGEMBANGAN 

KAWASAN PERTANIAN NASIONAL. 

 

 

Renstra Kementerian Pertanian RI  (2015-2019) 

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka 

kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 

TUJUH STRATEGI UTAMA PENGUATAN PEMBANGUNAN 

PERTANIAN UNTUK KEDAULATAN PANGAN (P3KP) 

sebagai berikut : 

1) Peningkatan Ketersediaan dan Pemanfaatan lahan 

2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian 

3) Pengembangan dan perluasan logistk benih / bibit 

4) Penguatan kelembagaan petani 

5) Pengembangan dan penguatan pembiayaan 

pertanian 

6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan 

bioenergi 

7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian 
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b. Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, 

Ambisi Provinsi Jawa Timur Cq. Dinas Ketahanan Pangan 

dan Pertanian Provinsi 

Jawa Timur melalui 

Renstranya beberapa 

tahun ini memang 

memperlihatkan bahwa 

program-programnya 

secara keseluruhan 

memihak kepada sektor 

pertanian.  Secara 

nasional memang Provinsi 

Jawa Timur memberikan 

kontribusi yang dominan 

bagi ketersediaan komoditi.  Apalagi hingga saat ini PDRB sektor 

pertanian dengan turunan telah memberikan kontribusi lebih dari 50 

%. 

Kabupaten Proboliggo selama terus meneruskan 

melakukan koordinasi dan membantu visi dan misi Provinsi Jawa 

Timur.   Program dan kegiatan yang ada di Kabupaten Probolinggo 

dapat sinkron dan saling melengkapi dengan yang ada di Provinsi 

Jawa Timur. 

Renstra Diperta Provinsi Jatim 2009-2014 

Visi :     Jawa Timur sebagai Pusat Agribisnis Tanaman Pangan 

dan Hortikultura Terkemuka , Berdaya saing, dan 

Berkelanjutan 

Misi :  

1. Mengembangkan pertanian tanaman pangan dan 
hortikultura  dengan memanfaatkan  potensi 
sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang sesuai 
lokalita dan dikelola melalui manajemen profisional  
berbasis agribisnis mulai dari pengembangan hulu on 
farm hilir dan didukung unsur penunjang; 

2. Menumbuhkembangkan  dan  memberdayakan 
kelembagaan petani yang profesional dan berdaya saing 
kuat; 

3. Meningkatkan peran swasta yang berpihak pada 
kepentingan bersama. 
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d) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis  

 

 

Pengaturan ruang dan rencana prasarana yang cukup luas 

untuk sektor pertanian dalam RTRW Kabupaten Probolinggo  

setidaknya dapat menjamin keberlanjutan pembangunan.     Untuk 

20 tahun  mendatang pembangunan pertanian sub sektor tanaman 

pangan dan hortikultura telah diakomodasi ruangnya,  selain itu 

arah pengembangannya tidak akan mengalami perubahan yang 

mencolok.  

Namun terdapat hal-hal perlu diperhatikan secara serius yaitu 

Penetapan luasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan karena hal tersebut harus ditindaklanjuti dengan 

adanya RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) LP2B,  diperkirakan hal 

tersebut akan melibatkan masyarakat petani secara keseluruhan.   

Adannya 2 kawasan Agropolitan tentunya diharapkan 

memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada 

kawasan lainnya.  Secara subsektor maka kedua kawasan tersebut 

terdapat perpaduan subsektor tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan, dan peternakan.  Ini tentu saja bagi Dinas Ketahanan 

Pokok-pokok RTRW Kabupaten Probolinggo (Perda 03  Tahun 2011 tentang RENCANA TATA 

RUANG WILAYAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2010-2029) berhubungan dengan sektor 

pertanian,  antara lain  : 

 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,  disini ditetapkan seluas 38.692  Ha.  

 Kawasan Hutan Lindung (22.621 Ha di kecamatan Sumber, Sukapura, Tiris, Krucil, Lumbang, 

Kuripan,  dan Gading) sebagai kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan di 

bawahannya, yaitu menjaga ketersediaan air irigasi bagi budidaya pertanian 

 Perkotaan Tongas sebagai PKlp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) di kawasan Agropolitan dan 

PKLp perkotaan Gading sebagai kawasan Agropolitan 

 Perencanaan jaringan irigasi  

 Peningkatan jaringan irigasi sederhana  dan irigasi setengah teknis + 37.125 Ha yang terdiri 

dari 293 daerah irigasi; 

 Peningkatan sarana dan prasarana pendukung jaringan irigasi; 

 Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air; 

 Pengembangan embung/waduk baru, bendungan dan cek dam pada kawasan potensial; 

 Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi; 

 Pelibatan masyarakat pengguna HIPPA  dalam pengelolaan jaringan irigasi; 

 Rehabilitasi dan pemeliharaan kerusakan jaringan irigasi; 

 Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air. 
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Pangan dan Pertanian harus lebih memperhatikan tentang masalah 

subsektor hortikultura  di 2 kawasan agropolitan tersebut. 

 

a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Keberlangsungan budidaya pertanian sangat 

tergantung kepada kebaikan lingkungan hidup,  selama ini 

belum terdapat persoalan yang mencolok dari kegiatan di 

bidang pPPertanian terhadap kualitas lingkungan hidup.  

Persoalan daya dukung 

lingkungan di Kabupaten 

Probolinggo terhadap 

budidaya pertanian 

semakin berat,  ketersediaan air yang semakin menurun  dan 

kesuburan lahan yang menurun (BO kurang dari 2%)   selama ini 

telah ikut “mengganggu dan menaikkan resiko” para petani 

dalam budidaya pertanian. Para petani harus menyediakan 

biaya yang lebih banyak dalam budidaya pertanian,  sehingga 

harga komoditi pertanian menjadi lebih mahal padahal 

keuntungan  petani menjadi terbatas.  Kenaikan angka 

penggunaan pompa air dan penggunaan pupuk kimia yang 

berlebihan  menunjukkan hal tersebut di atas. 

Pembangunan pertanian yang dipromosikan oleh Dinas 

Ketahanan Pangan dan  Pertanian dimasa akan datang perlu 

lebih mengedepankan pembangunan yang ramah lingkungan, 

upaya yang telah dilakukan seperti penggunaan/ pembuatan 

pupuk organik, Pengendalian Hama Terpadu, pemupukan yang 

spesifik lokasi, dan penggunaan agent hayati harus diperluas ke 

seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo. 

Beberapa hal yang diperlukan  dalam KLHS 

 Kapasitas daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup untuk pembangunan;  

 Perkiraan mengenai dampak dan resiko 

lingkungan hidup;  

 Kinerja layanan/jasa ekosistem;  

 Effisiensi pemanfaatan sumber daya alam;  

 Tingkat kerentanan dan kapasitas; 

adaptasi terhadap perubahan iklim;  

 Tingkat  ketahanan  dan potensi 

keanekaragaman hayati 

 

Keluhan petani terhadap 

ketersediaan air irigasi  

(contoh kekeringan di desa 

Randu pitu Gending per 

tanggal Nopember 2012  

Radar Bromo).Ada 

plengsengan tidak ada air. 
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Kemudian selama 5 tahun terakhir selalu terjadi puso 

akibat serangan hama penyakit maupun bencana alam lainnya 

terdapat kecenderungan peningkatan peristiwa bencana alam 

pada beberapa tahun terakhir ini.   Peningkatan ini sudah 

mencakup area yang semakin luas.   Kerusakan lingkungan di 

daerah hulu telah membawa kerusakan di daerah dibawahnya 

 

 

e) Penentuan Isu-isu Strategis  

Isu-isu strategis ini disarikan dari beberapa hal yang telah disebutkan 

sebelumnya, dimana hal ini diperkirakan akan tetap terjadi di masa 

akan datang.  Isu-isu strategis tersebut antara lain. 

a. Para petani menginginkan ketersediaan saprodi yang sesuai 

kebutuhan (waktu, jumlah, kepastian perolehannya, harga).  

Saprodi yang perlu mendapatkan perhatian adalah pupuk dan 

pestisida. 

b. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dengan 

adanya kebijakan pemerintah pusat dan kondisi yang sangat 

mendesak maka perlu adanya upaya penyusunan kebijakan 

Rekomendasi Penggunaan Teknologi 

TEKNOLOGI ADAPTASI  TEKNOLOGI MITIGASI  

a. Budidaya tanaman sehat 
b. Penggunaan varietas adaptif (ta-

han kekeringan, umur genjah)  
b. Penyesuaian pola tanam  

Kalender tanam.  
c. Pemanenan air menggunakan 

resapan dan embung. 
d. Penggunaan pupk organik  
e. Efisiensi pemanfaatan  
f. SRI  

a. Varietas tanaman rendah 
emisi.  

b. Pemupukan berimbang 
dengan penggunaan pupuk 
organik.  

c. Olah tanah minimal untuk 
mengurangi penggunaan 
bahan bakar traktor.  

d. Pengairan secara intermittent 
pada sawah. 

e. Pengurangan penggunaan pes-
tisida melalui penerapan 
Integrated Pest Management 
(IPM). 

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur (2017) 
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Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang lebih 

bersifat operasional dan dapat diterima semua pihak. Diperkiraan 

akan banyak kesulitan karena masalah lahan dan biaya masa akan 

datang akan melibatkan banyak stakeholder. 

c. Ketersediaan prasarana  (air, drainase, jalan usaha tani).  

Ketersediaan Prasarana dan sarana pertanian yang baik akan 

meningkatkan daya saing  komoditi pertanian  dan meringankan 

beban para petani dalam proses produksi.  

d. Kantong-kantong kemiskinan berada di wilayah pertanian.    Di 

Kabupaten Probolinggo di wilayah-wilayah pertanian terdapat 2 

macam yaitu petani dan buruh tani.  Petani cenderung memiliki 

permodalan untuk proses produksi sedang buruh tani tergantung 

kepada ketersediaan lapangan kerja yang ada di wilayah tersebut.   

Buruh tani sendiri tidak berada kelompok-kelompok, sehingga  Dinas 

Pertanian menjadi sulit untuk disentuh secara langsung.   

e. Kehilangan hasil pertanian masih tinggi,  perlu adanya pembinaan 

disemua wilayah pertanian,  pembinaan mulai dari pasca panen 

hingga pengolahan hasil bagi profesi pendukung (para pemanen 

hingga penggilingan) 

f. Kondisi iklim yang tidak menentu, bencana alam dan serangan OPT.   

Kondisi tersebut sangat sulit untuk dihindari karena itulah maka yang 

diperlukan upaya untuk mengantisipasi dampak kerusakan agar 

tidak meluas dan cepat segera diselesaikan, sehingga perlu disusun 

mitigasi bencana bidang pertanian. 
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BAB IV.   TUJUAN, SASARAN,  STRATEGI & KEBIJAKAN 

 

a) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian 

Tujuan  adalah   

1. Meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk kesejahteraan 

petani; 

2. Meningkatkan ketahanan pangan bagi Kabupaten Probolinggo 

 

Sasaran adalah  

1. Meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk kesejahteraan 

petani; 

2. Meningkatkan ketahanan pangan bagi Kabupaten Probolinggo 
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Tabel       KINERJA UTAMA   PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TA 2017-2018 

KINERJA 
UTAMA  
TUJUAN 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

FORMULA / PENJELASAN 
UNIT TERKAIT DAN 

SUMBER DATA 

Peningkatan 
produksi tanaman    Produksi (tahun ini)-Produksi (tahun n-1) x100%   

Data statistik Bidang 

tanaman pangan, 

hortikultura 

Padi Produksi (tahun n-1)         

Jagung Ubi                                 

Ubi kayu Produksi merupakan jumlah hasil panen tanaman pertanian yang  memberikan kontribusi PDRB.  

Dalam RPJMD ditargetkan terdapat peningkatan  sebesar 10% dalam waktu 5 tahun. 
Bawang merah 
Kentang 
Cabe Dipilihnya 9  komoditi tersebut, diharapkan memberikan daya dongkrak peningkatan PDRB dimana 

oleh masyarakat  dibudidayakan dalam skala luas dan telah memiliki jaringan pemasaran yang pasti.  
Tebu 
Tembakau 
Kopi 

Ketersediaan dan 
Cadangan Pangan 

  

  

PS = Pr - ᐃSt + Im - Ek 
  BPS, Dinas bidang 

pertanian, Bulog, 

Dewan Gula 

Nasional, 

peternakan, 

Perikanan 

  

PS = Total penyediaan dalam negeri Ek  : Ekspor  

ᐃSt = stock akhir - stock awal Pr = Produksi       

Im :  Impor     % Ketersediaan energi dan protein per kapita ; 
 

Nilai Capaian Bidang Kabupaten =(Jumlah Cad. Pangan Kabupaten/100ton) x 100% 
BPS, Bappeda, Desa 

  Penguatan Cadangan Pangan (cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat) 

 Penganekaragaman 
dan Keamanan 
Pangan 

(%) 

AKG= 
Energi masing-masing komoditas x100% 

Skor Pola Pangan Harapan 

(PPH) 

Dinas Kesehatan, 

BPS, Bappeda 

 Angka Kecukupan Gizi  

 Pangan aman = 
=Jumlah sampel pangan  aman dikonsumsi x 100 % 

  
Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan 

    Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan  
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b) Strategi dan Kebijakan 

i. STRATEGI yang digunakan adalah dengan penerapan Revitalisasi 

Pertanian pada kawasan komoditi terfokus.  Kawasan terfokus 

dimaksud merupakan wilayah dimana terdapat komoditi-komoditi 

yang secara nyata dibudidaya secara massal di Kabupaten 

Probolinggo. Pada kawasan-kawasan ini komoditi pertaniannya 

sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pertanian di kawasan 

tersebut. 

Komoditi-komoditi yang menjadi fokus adalah : 

1. Tanaman padi 

2. Tanaman jagung 

3. Tanaman kentang 

4. Tanaman bawang merah 

5. Tanaman mangga 

6. Tanaman alpokat 

7. Tanaman tebu 

8. Tanaman  kopi 

9. Tanaman tembakau 

 

Dengan Revitalisasi Pertanian,  metodologi yang digunakan adalah 

merevitalisasi 7 (tujuh) item di bidang pertanian tanaman pangan 

dan hortikultura. Ke 7 item tersebut adalah  [1] lahan, [2] perbenihan, 

[3] inftrastruktur dan sarana, [4]sumber daya manusia, [5] 

pembiayaan petani, [6] kelembagaan, [7] teknologi dan industri 

hilir.   Dimana dalam pelaksanaannya, akan mensinergikan 

kemampuan yang ada di pemerintah pusat dan daerah  dengan 

kemampuan yang ada di masyrakat.  Sebagaimana yang telah 

dicanangkan dahulu tentang GEMA REVITALISASI PERTANIAN,  yang 

mengedepankan tentang gerakan massa, maka strategi tersebut 

akan diterapkan untuk lima tahun mendatang  (2014-2018). 
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Ciri dari upaya Gema revitalisasi pertanian di Dinas Ketahanan 

Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo antara lain : 

1. Gema revitalisasi pertanian ini pada pokoknya adalah 

meningkatkan upaya bidang pertanian sehingga upaya 

produksi pertanian bisa lebih efektif dan effisien  dari onfarm 

hingga offarm. 

2. Mengingat cakupan area revitalisasi pertanian  yang sangat 

luas dan kompleks maka mengharuskan melibatkan 

kelompok-kelompok pertanian yang sudah ada  dari 

perencanaan hingga evaluasi;  

3. Dalam perencanaan menggunakan pendekatan 

perencanaan teknokratik, partisipasi, top down, dan bottom 

up.   

Mengingat tujuan dan sasaran sudah ditentukan dari awal 

maka mekanisme perencanaan yang digunakan dengan 

urutan sebagai berikut :    

Tahap (a) Perumusan awal adalah dengan 

perencanaan teknokratik dengan memperhatikan 

evaluasi kinerja tahun yang lalu; 

Tahap (b) Perencanaan  teknokratik  berupa 

disosialisasikan  ke pada pemangku kepentingan,  

sebagai bahan dalam musrenbang maupun forum-

forum SKPD. 

Tahap (c) Pada  pemangku kepentingan 

(stakeholder) dapat melakukan membawa bahan 

perencanaan (bottom up atau partisipatif)  berupa 

usulan kegiatan atau dokumen perencanaan  lainnya. 

Tahap (d) Dilakukan koordinasi stakeholder untuk 

sinkronisasi bahan perencanaan teknokratik, bottom 

up, partisipatif,  dan top down. 
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Tahap (e) Hasil perencanaan dari sinkronisasi  

dirumuskan dalam RENJA Dinas Pertanian sebagai 

bahan RKPD Kabupaten Probolinggo. 

4. Untuk evaluasi menggunakan data-data dari BPS, Dinas 

Pertanian Kabupaten Probolinggo, Badan Ketahanan 

Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Bappeda, 

Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan instansi 

lainnya.  Evaluasi bisa berupa LAKIP,  Laporan tahunan, 

Monitoring Evaluasi rutin, kajian ilmiah,  maupun laporan 

lainnya. 

5. Meningkatkan keberdayaan kelembagaan-kelembagaan 

berdasarkan profesi-profesi di pertanian yang sudah ada; 

6. Kelompok-kelompok yang ada bisa terintegrasi dengan 

subsisten pertanian yang telah terbentuk; 

7. Melibatkan kelembagaan-kelembagaan pertanian yang 

sudah berbadan hukum atau berpotensi berbadan hukum; 

8. Kelembagaan-kelembagaan pertanian tersebut bisa 

dilibatkan dalam pengadaan barang jasa di pemerintahan. 

9. Ketujuh item yang direvitalisasi pertanian tersebut diyakini 

dapat meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian di 

Kabupaten Probolinggo; 

10. Revitalisasi pertanian difokuskan pada kawasan-kawasan 

berdasarkan potensi komoditi yang diprediksi memberi 

dampak besar bagi peningkatan PDRB dan kesejahteraan 

petani. 

 

Ketujuh item revitalisasi pertanian tersebut dapat dijabarkan sebagaimana 

berikut ini  : 

1. Revitalisasi Lahan. Revitalisasi lahan ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemampuan lahan pertanian dengan maksud 

untuk meningkatkan produksi pertanian.  selama ini terdapat 

permasalahan dengan penggunaan lahan pertanian di 
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Kabupaten Probolinggo yang mengancam upaya peningkatan 

produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura,  antara 

lain  : unsur BO yang kurang 2%, debit air irigasi semakin 

berkurang,  alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian 

semakin tinggi,  kepemilikan / pengelolaan lahan sawah yang 

kurang dari 0,5 ha,  penanaman padi masih banyak yang 1 kali 

dalam satu tahun karena terletak di lahan tadah hujan. 

a. Perbaikan kualitas lahan pertanian melalui pemberian 

pupuk organik, 5% lahan adalah bahan organik; Secara 

teknis kekurangan pupuk organik rata-rata adalah 20 ton 

pupuk organik per hektar. Untuk lahan sawah   pertanian 

seluas 37.331 Ha, maka diperlukan sekitar 373.310 ton 

bahan/pupuk organik 

b. Membangun jalan usaha tani di sawah-sawah masyarakat 

sehingga dapat meningkatkan effisiensi usaha tani; 

c. Menjamin ketersediaan  air pada lahan persawahan 

sehingga Indeks Pertanaman rata-rata mendekati angka 3 

(3 kali pertanaman /tahun); 

d. Mengubah keberadaan lahan persawahan tadah hujan 

menjadi lahan sawah beririgasi; 

2. Revitalisasi Perbenihan.   Salah satu upaya untuk meningkatkan 

produksi adalah meningkatkan produktivitas  dengan 

menggunakan benih unggul bersertifikat. Di Kabupaten 

Probolinggo revitalisasi perbenihan ditujukan kepada 

peningkatan pemakaian benih padi, kentang, mangga, 

alpokat, dan bawang merah, antara lain dengan : 

a. Memperbanyak penangkar padi, bawang merah, 

tembakau, dan kentang; 

b. Memperbanyak produksi benih berlabel  di Kabupaten 

Probolinggo; 

c. Menyusun SOP tata cara pemuliaan 
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d. Mengembangkan varietas unggul lokal probolinggo yang 

telah diakui untuk menjadi komoditi unggulan di kawasan  

(Alpokat Rengganis/Mentera dan Manggis Cemani di 

kawasan Tiris dan Krucil;  bawang merah Biru Lancor di 

kawasan Dringu, Tegalsiwalan, Leces,  Banyuanyar, 

Gending. 

e. Meningkatkan  penggunaan benih unggul berlabel 

tanaman kentang.   Penggunaan benih kentang unggul 

berlabel di kecamatan Sukapura dan Sumber  masih 

kurang, sehingga produktivitas belum optimal.   

f. Produksi benih kentang unggul berlabel dari Unit 

Pembenihan Kentang Cepoko, masih terlalu sedikit 

dibandingkan dengan kebutuhan petani kentang.  Karena 

itulah perlu memperbesar kapasitasnya dengan teknologi 

yang ada 

g. Memperbanyak jumlah penangkar benih padi dan benih 

kentang G0, G1, G2,G3, dan, G4. 

 

 

3. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana (mendukung upaya 

peningkatan proses produksi, ketersediaan saprodi, 

penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran). 

a. Memperbanyak jalan usaha tani di persawahan, dengan 

maksud untuk mempermudah para petani/ pelaku usaha, 

hal ini untuk menekan biaya yang tidak perlu, meningkatkan 

efektivitas, dan efisiensi usaha petani. 

b. Membangunan jaringan penyedia air irigasi (Embung, Sumur 

Air Tanah, dan lain-lain) 

c. Memperbanyak sarana pasca panen,  untuk meningkatkan 

mutu produksi, antara lain  : 

i. Pedal tresher/Power thesher 

ii. Pemipil jagung 
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iii. Alas terpal untuk panen 

iv. Kotak pengemas untuk kentang 

d. Pembinaan  penggilingan padi,  hal ini untuk meningkatkan 

meningkatkan kualitas beras yang dihasilkan.  Pembinaan 

diberikan secara teknis dan permodalan. 

4. Revitalisasi Sumberdaya manusia 

a. Melakukan kerjasama dengan pihak BKPPPP, dimana Dinas 

Pertanian menyediakan informasi dan teknologi pertanian,  

yang akan disampaikan  kepada kelompok tani melalui 

Petugas Penyuluh Lapangan (PPL); 

b. Menyusun SOP  bagi kerja kelompok-kelompok masyarakat 

pertanian dalam melaksanakan program-program 

pemerintah;  (contoh  SOP Gerakan Massa 

Penanggulangan Serangan OPT;  SOP tentang mitigasi 

bencana). 

5. Revitalisasi Pembiayaan Petani 

a. Mengembangkan pola kerjasama kelompok tani dengan 

lembaga-lembaga yang memanfaatkan hasil pertanian,  

misalkan DOLOG dengan kelompok tani padi,  Puspaagro 

dengan kelompok tani hortikultura; 

b. Meningkatkan intensitas komunikasi antara kelompok tani 

dengan pihak penyandang dana,  diharapkan terdapat 

sinkronisasi pola kerja antara kedua belah pihak menuju 

kerjasama yang permanen; 

c. Memberikan hibah bagi organisasi yang dapat menfasilitasi 

kerjasama antara kelompok-kelompok bidang pertanian. 

 

6. Revitalisasi kelembagaan Petani 

Kelembagaan petani ini diperkuat dalam kerangka 

Cooperative Farming (CF),  dalam kondisi mayoritas petani di 

Kabupaten Probolinggo (92%) adalah petani gurem, maka 

diperlukan upaya bersama-sama diantara para kelompok 
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usaha pertanian.  Disini diharapkan terdapat perputaran uang 

(adanya nilai tambah) diantara pelaku pertanian di desa-

desa.   Kelompok usaha (profesi pertanian) diharapkan 

menjadi cikal bakal kelompok-kelompok profesi yang 

menunjang peningkatan produksi pertanian dan 

kesejahteraan masyarakat; 

a. Memperluas kelompok tani sesuai dengan bidang usaha,  

antara lain  kelompok pengendalian hama terpadu, PPAH, 

Pembuat Pupuk Organik,  HIPPA/GHIPPA,  LM3,  KUB,  

Kelompok penangkar, Kelompok Pengelola Jasa Alsintan; 

b. Penyusunan  SOP,  mekanisme kerjasama antara lembaga 

petani dengan Dinas Pertanian; 

c. Memperkuat permodalan usaha kelompok-kelompok 

dengan pemberian/ penyediaan prasarana dan sarana 

produksi hingga pasca panen  melalui kerjasama 

ketersediaannya untuk pemanfaatan secara effisien dan 

efektif; 

d. Memberikan bantuan penataan management, kegiatan 

yang diperlukan adalah pelatihan management,  

monitoring dan evaluasi management kelembagaan,  

bantuan legalitas (badan hukum) kelembagaan,  struktur 

organisasi Kelembagaan petani; 

e. Memperkuat administrasi kelembagaan kelompok tani 

sehingga dapat memperbaiki management kelembagaan; 

f. Memperkuat jaringan kelembagaan petani melalui 

peningkatan aksesbilitas informasi dan teknologi. 

g. Memberdayakan UPJA,  dengan cara  :  

i. Kerjasama pengelolaan handtraktor  dan sarana 

lainnya; 

ii. Menjadikan UPJA sebagai perbengkelan bagi alat 

mesin pertanian di wilayah kerja UPJA dimaksud 

h. Memberdayakan  Kelompok organik dengan cara  : 
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Terdapat beberapa kelompok tani yang mendapat 

bantuan peralatan pembuatan pupuk organik, banyak 

diantara yang sudah berproduksi secara konsisten, dimasa 

akan datang kebutuhan akan pupuk organik akan semakin 

tinggi, karena itulah maka diperlukan pemberdayaan 

secara terus menerus bagi mereka agar dapat membantu 

kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam 

meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten 

Probolinggo. 

Tabel    Data dan Kelompok Produsen dan Produksi 

Pupuk Organik di Kabupaten Probolinggo 

No Kecamatan 
Jumlah 

Produsen 

Produksi 2012 

(Ton) 

1 Sukapura 3 3 

2 Sumber 3 2 

3 Kuripan 3 3 

4 Bantaran 3 42 

5 Leces 5 82,5 

6 Tegalsiwalan 5 124,3 

7 Banyuanyar 3 54 

8 Tiris 6 17,5 

9 Krucil 6 53,55 

10 Gading 3 10,5 

11 Pakuniran 5 7,8 

12 Kotaanyar 3 8 

13 Paiton 7 133,5 

14 Besuk 6 115 

15 Kraksaan 4 3 

16 Krejengan 4 160 

17 Pajarakan 3 3 

18 Maron 3 14 

19 Gending 3 4 

20 Dringu  3 5 

21 Wonomerto 4 105 

22 Lumbang 3 3 

23 Tongas 3 181 

24 Sumberasih 3 54 

   Jumlah 94 1.188,65 
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Untuk itu maka yang akan dilakukan adalah :  

i. Kerjasama dalam menyuplai kebutuhan bahan 

pupuk organik. 

i. Memberdayakan kelompok penangkar dengan cara  : 

i. Menyusun mekanisme perijinan usaha penangkaran 

benih,  utamanya tentang hak dan kewajibannya. 

ii. Menyusun  mekanisme ijin produksi usaha 

penangkaran benih, utamanya tentang hak dan 

kewajibannya. 

iii. Kerjasama dalam menyuplai kebutuhan benih 

unggul  

 

j. Memberdayakan HIPPA dengan cara  : 
 

JUMLAH  HIPPA  KABUPATEN PROBOLINGGO 

NO 
NAMA 

KECAMATAN 

Jumlah 

HIPPA 

BAKU 

LAHAN 

(Ha) 

BADAN 

HUKUM 

Sudah Belum 

1 SUKAPURA 1 4  1 

2 SUMBER 2 20  2 

3 KURIPAN 5 702  5 

4 BANTARAN 10 770  10 

5 LECES 6 655  6 

6 
TEGAL 

SIWALAN 
8 1.107  8 

7 BANYU ANYAR 6 1.224 2 4 

8 TIRIS 8 494  8 

9 KRUCIL 13 1.310 2 11 

10 GADING 19 3.273  19 

11 PAKUNIRAN 17 1.751  17 

12 KOTA ANYAR 13 1.564 1 12 

13 PAITON 20 2.298  20 

14 BESUK 17 2.600  17 

15 KRAKSAAN 17 2.014 13 4 

16 KREJENGAN 17 2.619  17 

17 PAJARAKAN 10 1.097 7 3 

18 MARON 18 2.583 3 15 

19 GENDING 13 1.900 3 10 
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20 DRINGU 14 1.891 2 12 

21 WONOMERTO 9 835  9 

22 LUMBANG 8 383  8 

23 TONGAS 13 1.299 8 5 

24 SUMBER ASIH 11 1.612  11 
 Jumlah 275 34.005 41 234 

 

i. Kerjasama dalam pemeliharaan irigasi; 

ii. Kerjasama dalam pengelolaan irigasi permukaan; 

k. Memberdayakan KUBE  dengan cara  : 

i. Membantu penyediaan sarana pengolahan hasil 

pertanian  

ii. Memfasilitasi usaha pemasaran hasil pengolahan 

hasil pertanian  

l. Memberdayakan RPH  dengan cara  : 

i. Kerjasama dalam pengendalian hama penyakit 

diwilayah  

ii. Kerjasama mitigasi bencana  

 

m. Memberdayakan kelompok-kelompok tani dengan cara   

i. Kerjasama dalam penyediaan beras Bulog 

ii. Melakukan perbaikan administrasi pembukuan 

kepada kelompok. 

n. Memberdayakan kelompok-kelompok profesi lainnya : 

i. Memberikan pelatihan bagi para buruh tani / 

kelompok kerja untuk melakukan cara penanaman 

secara benar (misal jajar legowo)  atau cara 

pemanenan dengan cara yang lebih baik. 

 

7. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir. 

a. Mengembangkan teknologi informasi yang menunjang 

kebutuhan informasi dan teknologi pertanian bagi petani 

dan stakeholder pertanian.  
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b. Meningkatkan penggunaan teknologi pasca panen,  

terutama penyimpanan komoditi hortikultura,  sehingga 

komoditi hortikultura yang sifatnya perrissible   dapat lebih 

bertahan lama.  Diharapkan hal ini bisa menaikkan nilai 

tawar petani hortikultura. 

c. Memperbanyak penggunaan teknologi offsession dalam 

budidaya tanaman buah mangga  dan alpokat. 

d. Meningkatkan promosi komoditi Kabupaten Probolinggo 

unggul. 

 

ii. KEBIJAKAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dirumuskan  

dari penjabaran yang tersebut diatas, dimana disini terdapat target 

pencapaian dari masing-masing kebijakan Dinas Ketahanan Pangan 

dan Pertanian sebagai pengukur keberhasilan. 

 

No Kebijakan  Dinas Pertanian Target Pencapaian 

1 Penerapan SOP/GAP Komoditi 

Unggulan 

50 primatani, 50 registrasi 

2 Peningkatan jumlah penangkar/ 

jumlah benih dan jenis benih 

100  penangkar/lembaga 

/ 3000 ton/ 10000 batang 

3 Serangan OPT menurun 2% /tahun 

4 Penggunaan agens hayati 

meningkat/ penerapan PHT 

dikawasan unggulan 

800 kelompok pengguna ; 

produksi agens hayati 

50.000 liter 

7 Penyusunan dan penerapan upaya-

upaya penurunan kehilangan hasil 

panen pertanian  

Seluruh wilayah 

Kabupaten Probolinggo 

11 Menjamin ketersediaan prasarana 

dan sarana produksi pertanian (air 

irigasi, pupuk, pestisida, dan alat 

mesin pertanian) 

Ketepatan ketersediaan 

jumlah, mutu,harga,dan 

waktu;ketepatan 

pemakaian 
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12 Pengembangan penggunaan 

pupuk organik 

Pemberdayaan 83 

kelompok; 24 kecamatan; 

kerjasama dengan RPH 

15 Perkuatan dan penumbuhan 

kelembagaan berdasarkan profesi-

profesi yang di bidang pertanian 

 Profesi penangkaran 

 Profesi pembuat pupuk 

organik 

 Profesi PPAH 

 Profesi HIPPA  

 Profesi pengolah hasil 

pertanian 

 Profesi UPJA 

 RPH 

 Profesi penanaman dan 

pemanenan  

17 Penyusunan database subsektor 

pertanian tanaman pangan, 

hortikultura, dan perkebunan 

Kabupaten Probolinggo 

18 Peningkatan ketersediaan Pangan  Cadangan pangan 

Kabupaten (68 ton) 

Lumbung pangan  

19 Peningkatan Mutu pangan  3 Kecamatan (Tiris, Krucil, 

dan Maron) kawasan 

miskin 

20 Peningkatan keamanan pangan Survey dan penyuluhan 

keamanan pangan segar 

 

  



Rencana Strategis  

 DKP2 83 

 

BAB V   RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

5.1.  Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan 

Pendanaan Indikatif 

Untuk menindaklanjuti visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017-2018 maka perlu 

dibuatkan Program dan kegiatan yang berisi output yang menjadi 

tanggung Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. 

Untuk melaksanakan pembangunan periode 2017-2018 maka 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyusun 13 Program, antara lain   

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

5. Peningkatan SDM dan Kelembagaan Petani 

6. Peningkatan Konsumsi Pangan 

7. Pengelolaan Cadangan Pangan 

8. Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan 

9. Peningkatan Sarana Pertanian 

10. Peningkatan Kualitas Bahan Baku 

11. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

12. Peningkatan Prasarana Pertanian 

13. Pengendalian Penanggulangan Bencana dan Perijinan Usaha 

Program–program tersebut menggunakan anggaran dari APBD 

Kabupaten Probolinggo, program-program tersebut sifatnya mendukung 

Ketahanan Pangan dan proses produksi komoditi pertanian yang 

dilakukan oleh para petani.    Dengan keterbatasan sumber daya yang 

ada di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian maka terdapat point-point 

yang dijadikan sasaran untuk dituju. 
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Tabel   Rencana Program, Kegiatan,  Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif  

Nama Program Kegiatan 
Pendanaan 

Indikatif  

Indikator Kinerja 
 Prioritas 

Output Outcome 

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 15.250.000.000        

Pelayanan Administrasi Perkantoran   1.780.000.000        

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 600.000.000  
Pembayaran Honor Non 

Pns 

Ketersediaan tenaga 

administrasi non PNS 
Penunjang 

Penyediaan jasa Administrasi kepegawaian 80.000.000  
Pembayaran Honorarium 

Penatausahaan 

Terlaksananya tata 

laksana keuangan 
Penunjang 

Penyediaan jasa sarana dan prasarana 

kantor 
650.000.000  

Pengadaan Barang dan 

Jasa Operasional 

Tersediaanya barang jasa 

operasional perkantoran  
Penunjang 

Penyediaan jasa pelayanan administrasi 

perkantoran 
450.000.000  

Pembayaran Rekening 

Telephone, PDAM dan 

PLN 

Terpenuhinya listrik, air, 

dan internet untuk 

perkantoran 

Penunjang 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 500.000.000        

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan 

prasarana aparatur 

      

500.000.000  

BBM, Pemeliharaan 

Kendaraan dan 

Pemeliharaan Gedung 

Kantor 

Umur sarana dan 

prasarana lebih panjang 
Penunjang 
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Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur 
125.000.000        

Peningkatan dan pengembangan kualitas 

Sumber Daya Aparatur SKPD 
100.000.000  

Pelatihan Peningkatan 

Kapasitas SDM Dinas 

Ketahanan Pangan dan 

Pertanian 

Tersedianya aparat sipil 

Negara (ASN) yang 

kompenen 

Penunjang 

Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit 25.000.000  

Penilaian Angka Kredit 

PPL, Rapat Tim Sekretariat 

Penilai DUPAK, dan 

Pemberian Honor Timm 

Penilai DUPAK 

Jenjang karier ASN dapat 

dipenuhi 
Penunjang 

Peningkatan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 
135.000.000        

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan 

SKPD 
  60.000.000  

Fasilitasi proses 

perencanaan, monitoring 

dan evaluasi kinerja dinas 

Akuntabilitas kinerja dinas 

dapat tercukupi 
Penunjang 

Penyusunan dan Pengelolaan Database 

SKPD 
35.000.000  

Pendataan dan 

Pengolahan Luas 

Tanam,Panen dan 

Produksi serta Rapat 

Koordinasi 

Tersediaanya database 

pendukung akuntabilitas 

kinerja 

Penunjang 

Penyusunan pelaporan keuangan akhir 

tahun 
 30.000.000  

Pembayaran Gaji dan 

Administrasi Tenaga 

Akuntan Dinas  

Tersedianya laporan 

keuangan yang 

mendukung akuntabillitas 

kinerja dinas 

Penunjang 
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Peningkatan Pengelolaan Barang Milik 

Daerah 
10.000.000  

Koordinasi, Fasilitasi 

Operasional dan 

Pelaporan Pengelolaan 

Barang Dinas Ketahanan 

Pangan dan Pertanian 

Tersedianya laporan aset 

yang mendukung 

akuntabillitas kinerja dinas 

Penunjang 

Peningkatan SDM dan Kelembagaan Petani 750.000.000        

Pelatihan UPJA dan Perbengkelan Pertanian 
      

150.000.000  

Pembinaan, sosialisasi , 

pelatihan brigade 

alsintan 

Peningkatan Pelayanan 

kepada petani 

Revitalisasi 

Pertanian 

Pengembangan Penangkar Tanaman 

Pangan  dan hortikultura 
90.000.000  

Pertemuan koordinasi 

dan temu teknis tanaman 

pangan dan hortikultura 

Peningkatan ketersediaan 

benih tanaman pangan  

dan hortikultura 

Revitalisasi 

Pertanian 

Peningkatan WISMP 250.000.000  
Pembinaan, evaluasi, dan 

pelatihan   

Peningkatan kemampuan 

dan ketrampilan GHIPPA 

dan HIPPA dalam 

pengelolaan irigasi 

Revitalisasi 

Pertanian 

Sosialisasi rencana areal tanam tembakau  200.000.000  

Rapat koordinasi, antara 

gudang, APTI, dan  

Pemerintah 

Penyampaian informasi 

luas areal tembakau 

Revitalisasi 

Pertanian 

Penerapan GAP  Hortikultura 60.000.000  Sekolah Lapangan GAP  
Peningkatan Mutu produk 

hortikultura bersertifikat 

Revitalisasi 

Pertanian 
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Peningkatan Konsumsi Pangan 400.000.000        

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan 

suplai pangan 

      

200.000.000  

survey dan Analisis 

konsumsi pangan  

Rekomendasi pola 

konsumsi  dan suplai 

pangan 

Ketahanan 

Pangan 

Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan 

Kelompok (RDKK) 

      

200.000.000  

Sosialisasi, workshop, 

verifikasi, dan operasional 

Tersusunnya kebutuhan 

pupuk dan kartu tani 

Revitalisasi 

Pertanian 

Pengelolaan Cadangan Pangan 150.000.000        

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah  150.000.000  

Terlaksananya Identifikasi 

cadangan pangan, 

pemeliharaan cadangan 

pangan dan bantuan  ke 

daerah rawan pangan 

Tercukupi kebutuhan  

pangan pokok 

masyarakat 

Ketahanan 

Pangan 

Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan 260.000.000        

Pengembangan Desa Mandiri Pangan 60.000.000  

Terlaksananya 

Pembinaan dan 

pendampingan 

Meningkatnya Desa 

mandiri pangan 

Ketahanan 

Pangan 

Pemanfaatan Pekarangan Untuk 

Pengembangan Pangan 
200.000.000  

Terlaksananya 

pembinaan dan bantuan 

benih sayuran 

Meningkatnya 

pemanfaatan 

pekarangan 

Ketahanan 

Pangan 
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Peningkatan Sarana Pertanian 1.060.000.000        

Peningkatan dan pengawasan Pupuk 

Bersubsidi 
  350.000.000  

Terlaksananya koordinasi 

dan pengawasan pupuk 

bersubsidi serta 

tersusunya KP3; 

Terlaksananya pengujian 

sample pupuk dan 

pestisida, monitoring 

perencanaan pupuk 

pestisida 

Memenuhi kebutuhan 

pupuk bersubsidi sesuai 

alokasi yang ditetapkan; 

Meningkatkan  kualitas 

pupuk dan pestisida untuk 

produksi pertanian 

Revitalisasi 

Pertanian 

Pendampingan UPSUS PAJALE 100.000.000  
Terlaksananya rapat 

koordinasi 
Meningkatnya LTT PAJALE 

Revitalisasi 

Pertanian 

Pengembangan varietas unggul tanaman 

tebu 
70.000.000  

Terlaksana pembinaan, 

bantuan benih varietas 

unggul dan pupuk untuk 

petani tebu 

Meningkatnya 

ketersediaan benih 

varietas unggul 

Revitalisasi 

Pertanian 

Pendampingan Bantuan Benih Tanaman 

Pangan 
50.000.000  

Terlaksananya identifikasi 

CPCL  dan monev 

bantuan benih  

Meningkatnya bantuan 

benih secara tepat 

sasaaran  

Revitalisasi 

Pertanian 
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Pembinaan Penanganan Pasca Panen dan 

Bantuan Alat Pasca Panen Kopi 
 90.000.000  

Terlaksanannya 

pembinaan dan bantuan 

mesin olah kopi 

Meningkatkanya kualitas 

kopi 

Revitalisasi 

Pertanian 

Pengembangan tanaman perkebunan 150.000.000  
Terlaksananya bantuan 

benih kopi arabika 

Meningkatnya luas areal 

tanam kopi arabika 

Revitalisasi 

Pertanian 

Pengembangan Tanaman Hortikultura 

Unggulan 
250.000.000  

Terlaksananya bantuan 

benih buah unggulan  

Meningkatn jumlah buah 

unggulan  

Revitalisasi 

Pertanian 

Peningkatan Kualitas Bahan Baku 1.500.000.000        

Standarisasi kualitas bahan baku 800.000.000  

Terlaksananya bantuan 

cultivator, pompa air, 

pupuk, pestisida 

Peningkatan kualitas 

tanaman tembakau 

Revitalisasi 

Pertanian 

Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan 

dan/atau pengesahan badan hukum 

kelompok tani tembakau 

 350.000.000  

Terlaksananya 

pembinaan  SL PHT 

tembakau 

Peningkatan kualitas 

tanaman tembakau 

Revitalisasi 

Pertanian 

Pembinaan dan Fasilitasi Pasca Panen 

Tembakau 
350.000.000  

Terlaksananya bintek 

sarana prasarana dan 

penerapan perbenihan 

Peningkatan kualitas 

tanaman tembakau 

Revitalisasi 

Pertanian 
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Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.000.000.000        

Diversifikasi Pangan  400.000.000  

Terlaksanaan 

penanaman bahan 

pangan lokal (jagung 

putih), bantuan peralatan 

olah pangan, dan 

pembinaan / pelatihan  

Meningkatnya 

penganekaragaman 

pangan 

Ketahanan 

Pangan 

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 
      

600.000.000  

Terlaksananya sosialisasi 

pola pangan berbasis 

B2SA, Gerakan makan 

B2SA dan peningkatan 

mutu keamanan pangan 

Meningkatnya 

pengetahuan pola 

pangan berbasis B2 SA, 

mutu dan keamanan 

pangan segar serta 

tersediaanya informasi 

tentang keamanan 

pangan segar 

Ketahanan 

Pangan 

Peningkatan Prasarana Pertanian   5.640.000.000        

Peningkatan Pengelolaan Lahan dan Air 
    

5.000.000.000  

Terlaksananya sosialisasi, 

perencanaan, 

pengawasan, 

pengembangan air 

tanah dangkal, jalan 

produksi,  dan data 

jaringan tersier 

Peningkatan ketersediaan 

air irigasi, jalan produksi, 

dan database jaringan 

irigasi tersier 

Revitalisasi 

Pertanian 
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Pengembangan Unit Pengolahan Benih Padi 
      

140.000.000  

Terlaksananya 

penangkaran benih padi 

Peningkatan ketersediaan 

benih padi + PAD 

Revitalisasi 

Pertanian 

Pengembangan Unit Pembenihan Kentang 
      

400.000.000  

Terlaksananya 

penangkaran benih 

kentang 

Peningkatan ketersediaan 

benih kentang + PAD 

Revitalisasi 

Pertanian 

Pengembangan Unit Pembenihan 

Hortikultura 

      

100.000.000  

Terlaksananya 

penangkaran buah 

unggulan 

Peningkatan ketersediaan 

benih buah unggulan  

Revitalisasi 

Pertanian 

Pengendalian Penanggulangan Bencana dan 

Perijinan Usaha 
  1.950.000.000        

Gerakan pengendalian kwangwung pada 

tanaman kelapa 

      

200.000.000  

Terlaksananya 

pembinaan kelompok 

dan bantuan 

pengendalian OPT 

Meningkatnya SDM dan 

terbebasnya serangan 

OPT 

Revitalisasi 

Pertanian 

SLPHT tanaman kopi 
      

150.000.000  

Terlaksananya 

pembinaan dan bantuan 

alat pengendalian hama 

Meningkatnya SDM dan 

terbebasnya serangan 

OPT tanaman kopi 

Revitalisasi 

Pertanian 

Penyusunan Informasi Harga Pasar 
      

100.000.000  

Terlaksananya 

penyusunan Informasi 

pasar 

Meningkatnya informasi 

pasar 

Revitalisasi 

Pertanian 
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Peningkatan Pemanfaatan Pupuk dan 

Pestisida Organik 

      

200.000.000  

pengadaan pupuk dan 

pestisida organik bagi 

petani yang memiliki 

permasalahan lahan 

Peningkatan perbaikan 

lahan yang mengalami 

penurunan kualitas 

Revitalisasi 

Pertanian 

Peningkatan Pestisida Penyangga 
      

250.000.000  

Terlaksananya 

pengadaan pestisida  

Peningkatan 

Ketersediaan pestisida  

Revitalisasi 

Pertanian 

Peningkatan Pengendalian Organisme 

Pengganggu Tanaman (OPT) Pangan dan 

Hortikultura 

      

300.000.000  

Terlaksananya deteksi dini 

dan bahan pengendalian 

serangan OPT tanaman 

pangan dan hortikultura 

Penurunan serangan OPT 

tanaman pangan dan 

hortikultura 

Revitalisasi 

Pertanian 

Promosi Hasil Produksi Pertanian 
      

300.000.000  

Pameran produk 

unggulan hasil pertanian, 

terealisasinya penjualan 

beras murah  

Peningkatan produksi 

pertanian dan PAD 

Revitalisasi 

Pertanian 

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan 

Hasil Pertanian 

      

150.000.000  

Terlaksananya pembinaan 

dan bantuan sarana 

pasca panen 

Meningkatnya kualitas 

hasil panen komoditas 

pertanian 

Revitalisasi 

Pertanian 

Pembinaan Pengembangan Kemitraan 

Petani 

        

50.000.000  

pembinaan kelembagaan 

petani dan fasilitasi 

kemitraan kelompok tani 

Meningkatnya kemitraan 

kelembagaan petani 

Revitalisasi 

Pertanian 

Peningkatan Pembinaan Agribisnis 
      

250.000.000  

pembinaan agribisnis dan 

penilaian klas kelompok 

dan pendataan 

kelembagaan petani 

Meningkatnya database 

kelembagaan petani 

Revitalisasi 

Pertanian 
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5.2.   Kelompok   Sasaran   

Kelompok sasaran pada kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian adalah lembaga-lembaga di sektor Pertanian.   Kebanyakan 

dari lembaga-lembaga ini adalah kelompok-kelompok tani yang dibentuk 

oleh para PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan).  Lembaga-lembaga ini 

telah mempunyai legimitasi dari pihak-pihak yang berwenang,  sebagian 

sudah berbadan hukum.  

Dalam pelaksanaan nanti lembaga-lembaga ini akan sebagai 

penerima manfaat program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian.  Penerimaan manfaat dapat berupa : penerimaan hibah, 

pembinaan, kerjasama operasional produksi, pemeliharaan prasarana 

dan sarana pertanian,  akses infomasi dan teknologi. 

Lembaga-lembaga ini sebagian akan diarahkan menjadi 

organisasi profesi yang mandiri dan modern.   Sedang hubungan dengan 

pemerintah Kabupaten Probolinggo cq Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian pada nantinya adalah sebagai mitra kerja dalam peningkatan 

produksi komoditi pertanian. 

Berikut ini adalah kelompok-kelompok sasaran Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2017-2018, 

1. Poktan/Gapoktan 7. APTI 

2. HIPPA/GHIPPA 8. BUMDES 

3. Masyarakat Miskin (desil 1 

dan desil 2) 

9. Asosiasi Petani bawang 

merah Probolinggo 

4. UPJA 10. Kios pupuk 

5. PPAH 11. Pengolah hasil pertanian 

6. Penangkar tanaman 

pertanian 

12. Masyarakat umum 
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BAB VI. INDIKATOR  KINERJA 

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN YANG MENGACU PADA 

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 

 

Dalam RPJM Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018, 

terdapat 8 indikator kinerja Pembangunan Daerah. Semuanya saling 

terkait dan  untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 

Probolinggo  mempunyai peran langsung dalam menentukan besaran 

pencapaian semua indikator kinerja pembangunan Kabupaten 

Probolinggo tersebut. 

 

 

Untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut maka Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo fokus 

kepada peningkatan Indikator Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks 

Target Capaian  Kinerja  Pemerintah Kabupaten Probolinggo 2014-2018 

Indikator Kinerja 

Pembangunan Daerah 
Satuan  

Kondisi 

Tahun 

2012 

Target  Kinerja  Pemerintah Kabupaten Probolinggo 

Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Indeks Pembangunan 

Manusia 
Indeks 64,08 64,5-65 65-66,5 66,5-67,5 67,5-68,5 69-70 

Pertumbuhan Ekonomi % 6,7 6,75-6,8 6,8-6,85 6,85-6,9 6,9-6,95 7 

Persentase Penduduk 

Miskin 
% 23,48 20,18,5 17 15 13 11 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka 
% 1,98 3 2,6 2,4 2,3 2 

Nilai LPPD 
Tinggi s/d 

rendah 
Sedang Sedang Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

Nilai LAKIP A/B/C CC B B A A A 

Status Pengelolaan 

Keuangan 
WTP/WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP 

APBD Tepat Waktu Tepat/ Tidak Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat 

Sumber  : RPJM Kabupaten Proboinggo 2014-2018 
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Pembangunan Manusia, dimana subsektor pertanian pangan, 

hortikultura, dan perkebunan  dan peningkatan ketahanan pangan 

bagi masyarakat Kabupaten probolinggo. Dimana secara tradisi 

ketiga subsektor memberikan kontribusi besar kepada pencapaian 

besar atau kecilnya  angka indikator kinerja tersebut.   Indikator tersebut 

terdapat PDRB  (Produk Domestik Regional Bruto) sebagai angka 

penyumbangnya,  berikut ini terdapat perkiraan PDRB Subsektor bahan 

pangan 2014-2018 Kabupaten Probolinggo. 

 

Perkiraan PDRB Subsektor  Bahan Pangan 2014-2018 Kabupaten Probolinggo 

Sektor/ 

 subsektor 

Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

Atas Dasar Harga Berlaku   (Rp.  Juta) 

Pertanian   5.181.484    5.352.473   5.529.105   5.711.565   5.900.047  

Sub sektor 
bahan pangan 

  2.975.849   3.074.052   3.175.495   3.280.287   3.388.536 

 

Atas Dasar Harga Konstan (Rp.  Juta) 

Pertanian   2.501.983   2.584.548   2.669.838   2.757.943   2.848.955 

Sub sektor 
bahan pangan 

  1.465.731   1.514.100   1.564.065   1.615.679   1.668.997 

 

 

Pencapaian indikator di atas ditunjang oleh pertumbuhan produksi 

dan nilai tambah dari komoditi pertanian.  Angka PDRB tersebut merupakan 

perkiraan  dengan memperhatikan pertumbuhan PDRB tahun-tahun 

sebelumnya  dan target dari Produksi pertanian subsektor tanaman pangan, 

hortikultura dan perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 

2014-2018. 

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu 

kepada Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Probolinggo. sebagaimana 

berikut ini : 
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No 

Kinerja 

Utama/ 

Outcome / 

Sasaran 

Indikator Kinerja Utama 

Target 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

1 Meningkatnya 

Produksi 

Tanaman 

Pertanian 

Peningkatan Produksi 

tanaman 

a) Padi (ton) 

b) Jagung (ton) 

c) Ubi Kayu (ton) 

d) Bawang merah (ton) 

e) Kentang (ton) 

f) Cabe (ton) 

g) Tembakau (ton) 

h) Kopi (ton) 

i) Tebu (ton) 

 

 

365.659 

255.913 

93.219 

44.734 

32.949 

3.572 

9.652 

1.551 

17.065 

 

 

369.316 

258.472 

94.151 

45.181 

33.278 

3.608 

9.749 

1.567 

17.236 

 

 

373.009 

261.057 

95.093 

45.633 

33.611 

3.644 

9.846 

1.582 

17.408 

2 Meningkatnya 

Ketahanan 

Pangan 

a) Ketersediaan (ton 

beras)  

b) cadangan pangan 

(ton beras) 

210.705 

 

60 

212.812 

 

68 

214.940 

 

60 

a) Penganekaragaman 

Pangan (%) 

b) Keamanan Pangan 

(sample) 

77,2 

 

5 

80 

 

8 

80 

 

8 
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BAB VII.   PENUTUP 

 

A. Kaidah Pelaksana 

 

A. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  ini 

diharapkan dapat dikoordinasikan dan disosialisasi kepada 

dinas, badan, kecamatan, dan pemerintahan desa terkait 

sehingga dapat terjalin sinergi dan tak terjadi tumpang tindih 

program dalam penyusunan perencanaan tahunan. 

B. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini 

diharapkan dapat disosialisasikan kepada semua wilayah 

terutama kepada kelompok tani  sehingga dapat menjadi 

bahan acuan dalam pelaksanaan Musrenbang,  diharapkan 

akan terjadi sinkronisasi yang tepat dalam pengusulan 

kegiatan yang mulai dilakukan dari tingkat desa. 

 

B. Manfaat  

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kabupaten Probolinggo ini diharapkan bisa membantu 

memberikan arah yang lebih baik bagi pencapaian tujuan yang 

telah ditentukan melalui visi dan misi Kabupaten Probolinggo. 

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima 

kasih. 

 


