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VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 

inas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 

Probolinggo menyelaraskan visi dan misi dengan visi dan misi 

Kabupaten Probolinggo yang telah ditentukan oleh Bupati 

Probolinggo.  sebagaimana berikut ini:   

 

Visi Kabupaten Probolinggo adalah : 

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PROBOLINGGO BERAKHLAK 

MULIA YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING  

Dimana visi tersebut dijabarkan sebagaimana dalam tabel berikut : 

 Tabel 2.1.  Misi, Tujuan dan Sasaran Pemkab Probolinggo 2018-2023 

Misi Tujuan Sasaran 

2.   Mewujudkan 

kesejahteraan 

masyarakat yang 

berkeadilan melalui 

peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia 

dan menurunkan 

angka kemiskinan  

 

3. Meningkatkan 

Keadilan dan 

Keadilan 

Gender, serta 

pengentasan 

kemiskinan 

6. Meningkatkan 

ketahanan 

pangan 

BAB   
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4.   Mewujudkan daya 

saing daerah melalui 

peningkatan 

pertumbuhan ekonomi 

dan pembangunan 

berkelanjutan 

 

 

5. Meningkatkan 

pertumbuhan 

ekonomi yang 

inklusif 

1. Meningkatnya 

produksi 

domestik 

Regional Bruto 

(PDRB) Sektor 

Strategis 

 

A. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN 

DAN PERTANIAN 

 Tujuan  (Tahun 2019-2023)     

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan 

 yang 

perlu dicapai tahun  2023 adalah 

dan . Dimana 

target pencapaian mengacu kepada kepada perundangan 

yang ada, dari UU, peraturan pemerintah, peraturan menteri 

pertanian, dan hasil kajian Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian Kabupaten Probolinggo. Mengacu kepada indeks 

ketahanan pangan  dalam RPJMD. 
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2. Meningkatkan PDRB Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, 

dan Perkebunan         

  Dinas Ketahanan Pangan 

dan Pertanian Kabupaten Probolinggo 

yang akan dicapai lima tahun kedepan 

(tahun 2023) adalah Pertumbuhan ekonomi 

(Peningkatan Produk Domestik 

Regional Bruto) 

Bidang Pertanian 

Dimana target pertumbuhan  

selama 5 tahun yang dicapai adalah  15%.    PDRB bidang 

pertanian merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa 

bidang pertanian yang tercipta di wilayah tertentu akibat 

berbagai aktivitas ekonomi dalam periode tertentu. Angka 

15% diambil karena berdasarkan PDRB tahun-tahun sebelum 

berada pada kisaran angka tersebut, sedangkan kondisi dan 

lingkungan saat ini dan dimasa akan datang semakin sulit 

dalam mendukung sektor pertanian (misalnya alih fungsi 

lahan, keterbatasan air, dll).   Diharapkan program dan 

kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

dapat mempertahankan PDRB atau bahkan meningkatkan 

PDRB sektor pertanian. 

PDRB Atas Harga Konstan (riil) digunakan untuk menunjukkan 

laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap 

kategori dari tahun ke tahun (BPS).   Dengan mencantumkan 

15% 

Gambar 4.2.  Ilustrasi Target PDRB ADHK Tujuan DKPP  
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PDRD Atas Harga Konstan  (riil) sebagai tujuan  dalam waktu 5 

(lima) tahun ke depan, setidaknya dapat diukur seberapa jauh 

kinerja Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian dalam  

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya 

Pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian cenderung 

mengalami perlambatan ataupun stagnan. 

Dengan ditargetkan pertumbuhan 15 % dalam kurun waktu 5  

tahun mendatangkan maka  diharapkan dapat 

mencerminkan peningkatan kondisi  bidang pertanian  dalam 

segi  taraf hidup masyarakat, peningkatan produksi  barang 

jasa bidang pertanian, ketersediaan lapangan kerja, dan 

distribusi pendapatan masyarakat  bidang pertanian.   Untuk 

mencapai TUJUAN  PENINGKATAN PDRB BIDANG PERTANIAN 

maka hal yang dilakukan adalah meningkatkan nilai tambah 

bidang pertanian melalui peningkatan jumlah dan harga jual 

produk dan jasa setiap usaha pertanian ditingkat para petani.   

 

Sasaran (tahun 2020)  

1) Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan, 

Distribusi dan akses pangan per tahun, 

penganekaragaman dan keamanan pangan, 

penanganan kerawanan pangan pertahun. 

Untuk tahun 2020 indikator ketahanan pangan yang dilaksanakan adalah  : 

1) Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan [a. Ketersediaan 

pangan per tahun; b. Penguatan cadangan pangan per tahun], 2) 

Keanekaragaman Pangan dan keamanan Pangan [Pencapaian skor 

PPH per tahun; b.Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan per 

tahun], 3) Distribusi dan akses Pangan per tahun [a. Ketersediaan 

informasi pasokan, harga, dan akses pangan per desa pertahun; b. Stabilitas 

harga dan pasokan pangan per tahun], 4) Penanganan Kerawanan 

pangan per tahun.   
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Dalam tahun 2019 Dimana dalam indikator tersebut  jumlah stock gabah 

di pemerintah daerah dan masyarakat menjadi fokus dengan cara 

meningkatkan kapasitas gudang pangan milik pemerintah dan masyarakat. 

Selain itu terdapat perubahan / transisi fokus terhadap distribusi pangan, 

hal itu terkait dengan dipandang pentingnya masalah akses pangan yang 

perlu ditangani dengan lebih menyeluruh dan lebih bersungguh-sungguh. 

Dari indikator-indikator tersebut dapat diketahui kondisi pangan 

masyarakat, sehingga dapat diketahui intervensi apa saja yang diperlukan 

untuk mengatasi permasalahan pangan di masyarakat. 

 

2) Peningkatan  produksi Sub Sektor tanaman 

pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman 

perkebunan   (komoditi padi, jagung, ubi kayu, bawang 

merah, kentang, alpokat, mangga, cabe, tebu, tembakau dan 

kopi).  

Produksi merupakan jumlah hasil panen tanaman pertanian yang  

memberikan kontribusi PDRB.  Angka Produksi dalam bidang 

pertanian menunjukkan kinerja secara keseluruhan. Angka produksi ini 

bisa mengambarkan bagaimana ketersediaan sarana prasarana, tingkat 

pendapatan petani, tingkat perdagangan, dan arah kebijakan . JIka suatu 

komoditi mengalami kenaikan produksi atau luas tanam maka bisa 

diartikan sebagai ekspektasi kenaikan kesejahteraan petani begitu 

juga sebaliknya. Kenaikan produksi menyebabkan petani mempunyai  

kelebihan pendapatan  sebagai modal untuk tanam musim berikutnya 

(budidaya dan kebutuhan hidup). Untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan petani digunakan R/C (Rasio of Cost) yaitu 

Perbandingan antara pendapatan dengan Pengeluaran (mirip NTP), 

dengan perbedaan pengeluaran hanya biaya usaha tani saja, tidak 

mencakup kebutuhan hidup sehari-hari.  Dalam R/C ini  sangat 

mempengaruhi penggunaan teknologi pertanian, karena semakin besar 

pendapatan yang diperoleh.   R/C ini digunakan untuk pengambilan 

keputusan termasuk dalam perencanaan.  Peningkatan produksi difokuskan 

kepada basis kawasan-kawasan unggulan sehingga terjadi peningkatan 

daya saing hasil produksi pertanian secara berkelanjutan dengan didukung 

oleh kelembagaan petani yang kuat  dan mandiri  

 

Tabel  2.2. IKU DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

TUJUAN 
INDIKATOR DAN TARGET TUJUAN 

TAHUN 2023 

INDIKATOR DAN TARGET SASARAN 

TAHUN 2020 

Ketersediaan dan Cadangan 

Pangan 

Peningkatan Ketersediaan 

Pangan dan Cadangan Pangan 
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Meningkatka

n Ketahanan 

Pangan  

 Ketersediaan pangan  = 

110.112 ton 

 Ketersediaan pangan = 

110.668 ton 

 Penguatan cadangan 

pangan  = 391 ton 

 Penguatan cadangan 

pangan  per tahun = 100 ton 

Distribusi & akses pangan 
Distribusi & akses pangan per 

tahun 

 

 Ketersediaan informasi 

pasokan, harga, dan akses 

pangan per desa=100% 

 Ketersediaan informasi 

pasokan, harga, dan akses 

pangan per desa per tahun = 

40% 

 
 Stabilitas harga dan 

pasokan pangan = 100%  

 Stabilitas harga dan pasokan 

pangan per tahun = 40% 

 
Penganekaragaman dan 

keamanan pangan 

Penganekaragaman dan 

keamanan pangan per tahun 

 
 Pencapaian  skor PPH= 79,3 

% 

 Pencapaian  skor PPH per 

tahun = 75,7 % 

 

 Pengawasan dan 

pembinaan keamanan 

pangan = 80 % 

 Pengawasan dan pembinaan 

keamanan pangan per tahun 

= 40 % 

 
Penangan kerawanan 

pangan=100 % 

Penangan kerawanan pangan 

per tahun = 40 % 

Meningkatk
an PDRB 
Subsektor 
Tanaman 
Bahan 
Pangan, 
Hortikultura
, dan 
Perkebunan 

Peningkatan PDRB Sub sektor  Peningkatan Produksi  Sub sektor  

 Bahan pangan   = 10%  Tanaman Pangan = 2 % 

 Tanaman Hortikultura = 10 

% 
 Tananaman Hortikultura = 2% 

 Tanaman Perkebunan  = 

10% 
 Tanaman Perkebunan = 2 % 

 

 

C.   STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN RENCANA AKSI DINAS 

KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

STRATEGI yang digunakan Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian mengacu kepada prioritas yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam Rencana 

Strategis (Renstra) DKPP yaitu (1) PENERAPAN STANDAR 

PELAYANAN MINIMAL (SPM) KETAHANAN PANGAN dan (2) 

REVITALISASI PERTANIAN.  
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Tabel  2.3. Strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2019-2023

VISI RPJMD : 

MISI RPJMD : 

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PROBOLINGGO 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

P
e

n
in

g
k

a
ta

n
 K

e
ta

h
a

n
a

n
 P

a
n

g
a

n
 

S
a

sa
ra

n
 1

  
~

  
 P
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n
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g

k
a

ta
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e
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a
n

a
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P
a

n
g

a
n

 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan pangan  

Untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia (Misi 2) maka salah satu  hal yang 

diperlukan adalah tentang pangan, dimana konsumsi pangan masyarakat yang 

ideal adalah yang sesuai dengan konsep B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan 

Aman). Strategi yang digunakan adalah menggunakan SPM (Standar Pelayanan 

Minimal) yang sesuai arahan dari Permentan no 65 tahun 2010  tentang  Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten /Kota, 

dengan penyesuaian target yang sesuai SGD’s, sekalipun masa berlaku SPM tersebut 

berakhir pada tahun 2015 namun metodologi yang ada dalam SPM tersebut masih 

dapat digunakan sebagai pendekatan yang baik untuk mengetahui tahapan dalam 

pencapaian ketahanan pangan di Kabupaten Probolinggo. 

A. Indikator Ketersediaan dan Cadangan Pangan 

 Mengurangi 

jumlah desa rawan 

pangan 

 Penanganan 

stunting melalui 

pemberdayaan 

KRPL 

 Meningkatan 

Pengelolaan 

Cadangan 

Pangan secara 

agribisnis 

 Pengawasan dan 

sertifikasi hasil 

pertanian  
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Strategi  yang diperlukan dalam meningkatkan ketersediaan pangan dan 

cadangan pangan  adalah :   

(1) Menyusun Peta Ketersediaan Pangan daerah  sentra produksi (nabati dan 

hewani) 

(2) Menyusun peta sentra Pengembangan Produksi Pangan lokal (nabati dan 

hewani) 

(3) Menyusun dan Menganalisa Neraca Bahan Pangan (NBM) setiap tahun 

(4) Menyusun SOP pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan 

pangan masyarakat.  Strategi ini mengadopsi gagasan bahwa cadangan 

pangan milik pemerintah maupun masyarakat harus berkelanjutan  dan 

dapat lebih mandiri dalam pengelolaan. Kejadian dimasa lalu dimana 

cadangan pangan/beras yang dimiliki oleh pemerintah maupun 

masyarakat habis begitu saja tidak bisa dibiarkan, dimana faktor biaya 

operasional tidak dihitung secara baik sehingga gudang pangan 

mengalami kerugian.  Diharapkan dapat disusun SOP yang bisa menjadi 

fungsi cadangan pangan sebagai jaminan pangan masyarakat dan fungsi 

cadangan pangan sebagai ajang agribisnis bagi masyarakat. 

 Menyediakan 

informasi 

ketahanan 

pangan 

1. Memetakan 

distribusi 

pangan  

2. Memberdayak

an kelompok 

usaha di desa 

rawan pangan 

3. Bantuan 

Pangan 

berbasis B2SA 

4. Neraca Bahan 

Pangan 

 

 Pembangunan 

Gudang 

Cadangan 

Pangan 
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(5) Menyusun Peta pengembangan kelembagaan cadangan pangan 

pemerintah dan dan masyarakat. 
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Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Menyusun peta 

ketersediaan 

pangan  

Menyusun peta 

ketersediaan 

pangan  

Menyusun peta 

ketersediaan 

pangan  

Menyusun peta 

ketersediaan 

pangan  

Menyusun peta 

ketersediaan 

pangan  

Pengadaan 

gabah untuk 

gudang 

pangan 

Pengadaan 

gabah untuk 

gudang 

pangan 

Pengadaan 

gabah untuk 

gudang 

pangan 

Pengadaan 

gabah untuk 

gudang 

pangan 

Pengadaan 

gabah untuk 

gudang 

pangan 

Menyusun NBM Menyusun NBM Menyusun NBM Menyusun NBM Menyusun NBM 

Menyusun SOP 

pengelolaan 

cadangan 

pangan 

--- --- --- --- 

Pemberian 

bantuan  

pangan 

kepada 

masyarakat 

Pemberian 

bantuan  

pangan 

kepada 

masyarakat 

Pemberian 

bantuan  

pangan 

kepada 

masyarakat 

Pemberian 

bantuan  

pangan 

kepada 

masyarakat 

Pemberian 

bantuan  

pangan 

kepada 

masyarakat 

Pembangunan 

gudang 

pangan 

masyarakat 

--- --- --- --- 

 

B. Indikator Distribusi dan Akses Pangan 

(1) Mengumpulkan data dan pemantauan pasokan, harga dan akses 

pangan, kendala distribusi, kondisi sarana dan prasarana transportasi 
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(2) Menyediakan kondisi harga di tingkat produsen dan konsumen untuk 

komoditas pangan : kondisi kelangkaan pasokan bahan pangan : kondisi 

masyarakat yang terbatas akses pangan (rawan pangan) :  

(3) Melakukan koordinasi melalui Satgas Pangan atau forum Dewan 

Ketahanan Pangan  untuk stabilisasi harga dan pasokan pangan. 

(4) Melakukan pemantauan ketersediaan, harga, dan pasokan pangan 

dipasar besar - menengah, dan di distributor daerah. 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Penyusunan 

SOP distribusi 

pangan dan 

akses pangan 

---- ---- ---- ---- 

Penyusunan 

Informasi 

Distribusi dan 

akses pangan 

Penyusunan 

Informasi 

Distribusi dan 

akses pangan 

Penyusunan 

Informasi 

Distribusi dan 

akses pangan 

Penyusunan 

Informasi 

Distribusi dan 

akses pangan 

Penyusunan 

Informasi 

Distribusi dan 

akses pangan 

Penjualan beras 

murah 

Penjualan beras 

murah 

Penjualan beras 

murah 

Penjualan beras 

murah 

Penjualan beras 

murah 

Penyusunan 

infomasi harga 

pasar komoditi 

pertanian 

Penyusunan 

infomasi harga 

pasar komoditi 

pertanian 

Penyusunan 

infomasi harga 

pasar komoditi 

pertanian 

Penyusunan 

infomasi harga 

pasar komoditi 

pertanian 

Penyusunan 

infomasi harga 

pasar komoditi 

pertanian 
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C. Indikator Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 

Terkait dengan Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi terdapat beberapa hal 

penting yang perlu diperhatikan yaitu : Perbaikan Konsumsi pangan di 

Kabupaten Probolinggo harus disesuaikan dengan target pencapaian skor PPH 

tahun 2019-2023 yaitu melalui (1) Peningkatan konsumsi umbi sebesar 50%, 

protein hewani sebesar 60%, serta sayur dan buah sebesar 30% ; (2) 

mempertahankan konsumsi kacang-kacangan, minyak dan lemak serta gula; 

dan (3) penurunan konsumsi beras dan terigu sebesar 10%. 

(1) Penganekaragaman pangan dengan cara pengembangan pekarangan, 

pengembangan olahan pangan lokal, lomba cipta menu bekerjasama 

dengan tim penggerak PKK 

(2) Menyusun SOP tentang pembinaan, penanganan,  dan pengawasan 

Keamanan Pangan segar 

(3) Melakukan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan 

keamanan pangan  

(4) Melakukan sertifikasi dan pelabelan prima di wilayah Kabupaten 

Probolinggo. 
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Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Survey 

keamanan 

pangan 

Survey 

keamanan 

pangan 

Survey 

keamanan 

pangan 

Survey 

keamanan 

pangan 

Survey 

keamanan 

pangan 

Sosialisasi B2SA Sosialisasi B2SA Sosialisasi B2SA Sosialisasi B2SA Sosialisasi B2SA 

Pengawasan 

dan sertifikasi 

hasil-hasil 

pertanian  

Pengawasan 

dan sertifikasi 

hasil-hasil 

pertanian  

Pengawasan 

dan sertifikasi 

hasil-hasil 

pertanian  

Pengawasan 

dan sertifikasi 

hasil-hasil 

pertanian  

Pengawasan 

dan sertifikasi 

hasil-hasil 

pertanian  

Penguatan KRPL 

untuk stunting 

Penguatan 

KRPL untuk 

stunting 

Penguatan 

KRPL untuk 

stunting 

Penguatan 

KRPL untuk 

stunting 

Penguatan 

KRPL untuk 

stunting 

Penyusunan 

analisis Pola 

Pangan Harapan 

Penyusunan 

analisis Pola 

Pangan 

Harapan 

Penyusunan 

analisis Pola 

Pangan 

Harapan 

Penyusunan 

analisis Pola 

Pangan 

Harapan 

Penyusunan 

analisis Pola 

Pangan 

Harapan 

 

D. Indikator Kerawanan Pangan 

(1)  Membuat PETA KETAHANAN PANGAN DAN KERENTANAN PANGAN, PETA 

RASIO LUAS LAHAN, PETA RASIO SARANA, PETA KETERSEDIAAN AIR BERSIH, 

PETA RASIO AKSES JALAN, PETA RASIO TIDAK SEJAHTERA, PETA RASIO TENAGA 

KESEHATAN Kabupaten Probolinggo.  Dalam penyusunan Peta-peta tersebut 

menggunakan dari BPS Kabupaten Probolinggo terutama terkait dengan 

data Potensi Desa (Podes) setiap tahunnya. 



 

 

Halaman  48 

 

(2) Menganalisis dan mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan dengan 

memberikan rekomendasi teknis kepada para pemangku kepentingan 

(Bappeda, BPPD, PUPR, Dinkes, Diperindag) 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Membuat peta 

ketahanan 

pangan dan 

kerentanan 

pangan 

sebanyak 5 jenis 

Membuat peta 

ketahanan 

pangan dan 

kerentanan 

pangan 

sebanyak 5 jenis 

Membuat peta 

ketahanan 

pangan dan 

kerentanan 

pangan 

sebanyak 5 jenis 

Membuat peta 

ketahanan 

pangan dan 

kerentanan 

pangan 

sebanyak 5 jenis 

Membuat peta 

ketahanan 

pangan dan 

kerentanan 

pangan 

sebanyak 5 jenis 

Memberikan 

bantuan 

pangan 

kepada 

masyarakat 

yang terkena 

resiko 

kerentanan 

pangan 

Memberikan 

bantuan 

pangan 

kepada 

masyarakat 

yang terkena 

resiko 

kerentanan 

pangan 

Memberikan 

bantuan 

pangan 

kepada 

masyarakat 

yang terkena 

resiko 

kerentanan 

pangan 

Memberikan 

bantuan 

pangan 

kepada 

masyarakat 

yang terkena 

resiko 

kerentanan 

pangan 

Memberikan 

bantuan 

pangan 

kepada 

masyarakat 

yang terkena 

resiko 

kerentanan 

pangan 

 

Indikator keberhasilan Desa Mandiri Pangan (Permentan no 

25/Permentan/OT.140/2/2010) : 

1) Berkembangnya usaha produktif berbasis sumber daya lokal 

2) Berkembangnya lembaga layanan permodalan 
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3) Meningkatnya ketersediaan pangan; 

4) Meningkatnya daya beli dan akses pangan rumah tangga; 

5) Meningkatnya pola komsumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan 

aman. 
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Revitalisasi Pertanian 

Peningkatan produksi harus disertai efisiensi dalam proses  agar 

menghasilkan produk yang berkualitas tinggi  sehingga memiliki daya saing  di 

pasar global.  Kualitas produk pangan tidak hanya berorientasi pada keinginan 

konsumen, namun juga memperhatikan pemenuhan kecukupan pangan dan gizi 

seluruh masyarakat. Orientasi dalam penerapan GAP (good agricultural practice) , 

GHP (Good handling pratice), dan GMP (Good Manufacturing practice) oleh 

petani secara konsisten akan memberikan jaminan kualitas produk  yang dihasilkan 

terstandar internasional dan berkelanjutan produksi pangan dalam negeri. 

 

i. STRATEGI Revitalisasi Pertanian pada dengan berfokus kepada peningkatan 

daya saing produk pertanian. Dimana daya saing produks pertanian terkait 

dengan meningkatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. 

Keunggulan komparatif adalah bagaimana untuk mencapai tujuan bersama 

dengan segala keunggulan yang dimiliki, sedangkan keunggulan kompetitif 

adalah bagaimana memanfaatkan keunggulan yang dimiliki untuk bisa 

memndapatkan tujuan organisasi dengan cara berkompetisi  dengan organisasi 

lainnya.  

 

 Peningkatan Kelas 

Kelompok 

1. Pemula → Lanjutan  

~ 

400 kelompok 

2. Lanjutan → Madya  

~ 

100 kelompok 
3. Madya → Utama ~ 

2 kelompok 

 

 Penyusunan SOP  

1. Budidaya pertanian 

~  150 SOP 

2. Pasca panen 

komoditi~ 40 SOP 

3. Pengolahan hasil 

pertanian~ 30 SOP 
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Sebagaimana Visi-Misi RPJMD 2018-2023 yang menyebutkan bahwa daya saing 

adalah Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo memiliki tingkat 

produktivitas sehingga berkesanggupan atau berkemampuan untuk bersaing 

dalam menghasilkan output tertentu. Hal ini tersebut diatas ini secara langsung 

menyebutkan dengan masyarakat yang harus segera disentuh untuk 

meningkatkan produktivitas,  Sehingga terkait sektor pangan dan pertanian  

maka peran para petani dan masyarakat yang harus disentuh. 

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. 

Pendekatan meningkatkan produksi tanaman pertanian dengan menggunakan   

Revitalisasi Pertanian.  Revitalisasi Pertanian sendiri terdiri dari  7 (tujuh) aspek, yaitu 

:  [1] lahan, [2] perbenihan, [3] infrastruktur dan sarana, [4]sumber daya manusia, 

[5] pembiayaan petani, [6] kelembagaan, [7] teknologi dan industri hilir.   Dalam 

pelaksanaannya, akan mensinergikan kemampuan yang ada di pemerintah pusat 

dan daerah  dengan kemampuan yang ada di masyarakat.   

Ciri-ciri Revitalisasi Pertanian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 

Probolinggo antara lain : 

4. Pemasaran hasil 

pertanian  ~ 50 

SOP 

 

 Penerapan GAP 

1. Budidaya pertanian 

~ 150 GAP 

2. Pasca panen 

komoditi ~ 40 GAP 

3. Pengolahan hasil 

pertanian ~ 30 GAP 

4. Pemasaran hasil 

pertanian  ~ 50 

GAP 

 

 Penyediaan 

Teknologi, Sarana, 

dan Prasarana 

Pertanian  melalui 
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1. Revitalisasi pertanian ini pada pokoknya 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 peran para Penyuluh Pertanian Lapangan sangat dominan  

karena mengharuskan melibatkan kelompok-kelompok pertanian yang sudah 

ada  dari perencanaan hingga evaluasi,  peran para PPL adalah sebagai 

Pendamping dan Pembina akan lebih efektif.   

3. Dalam perencanaan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratik, 

partisipasi, top down, dan bottom up.  Untuk perencanaan bottom up 

menggunakan menggunakan arahan Permentan no 

47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa 

Penyuluhan Pertanian. 

pengadaan barang 

jasa, pembuatan 

kebijakan/ 

regulasi, dan peran 

serta masyarakat. 
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n
i 

 

Sebagaimana Visi-Misi RPJMD 2018-2023 yang menyebutkan bahwa daya 

saing adalah Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo memiliki 

tingkat produktivitas sehingga berkesanggupan atau berkemampuan untuk 

bersaing dalam menghasilkan output tertentu. Hal ini tersebut diatas ini secara 

langsung menyebutkan dengan masyarakat yang harus segera disentuh untuk 

meningkatkan produktivitas,  Sehingga terkait sektor pangan dan pertanian  

maka peran para petani dan masyarakat yang harus disentuh. 

Pendekatan yang akan dicapai untuk meningkatkan produksi tanaman 

pertanian adalah  Revitalisasi Pertanian,  pendekatan ini  dengan cara  

merevitalisasi 7 (tujuh) aspek, yaitu :  [1] lahan, [2] perbenihan, [3] infrastruktur 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 masyarakat.   

Ciri-ciri Revitalisasi Pertanian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 

Probolinggo antara lain : 
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a) Revitalisasi pertanian ini pada pokoknya meningkatkan upaya bidang 

pertanian sehingga upaya produksi pertanian bisa lebih efektif dan effisien  

dari onfarm hingga offarm. 

b) Mengingat cakupan area revitalisasi pertanian  yang sangat luas dan 

kompleks maka peran para Penyuluh Pertanian Lapangan harus dominan  

melibatkan kelompok-kelompok pertanian yang sudah ada  dari 

perencanaan hingga evaluasi,  peran para PPL adalah sebagai Pendamping.  

c) Dalam perencanaan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratik, 

partisipasi, top down, dan bottom up.  Untuk perencanaan bottom up 

menggunakan menggunakan arahan Permentan no 

47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa 

Penyuluhan Pertanian. 

 

Ketujuh item revitalisasi pertanian tersebut dapat dijabarkan sebagaimana berikut 

ini  :  

1) Revitalisasi Lahan. Selama beberapa tahun terakhir peningkatan produktivitas 

terkendala dengan masalah lahan.  Revitalisasi lahan ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemampuan lahan pertanian dengan maksud untuk 

meningkatkan produksi pertanian. Banyak lahan yang kehilangan unsur 
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makro dan mikro tanah sehingga tanaman tidak produktif. Berapa tahun ini 

terdapat permasalahan dengan penggunaan lahan pertanian di 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. 

Sejak tahun 2018 terjadi perubahan definisi luas lahan pertanian 

sebagaimana pengukuran yang terbaru oleh Badan Pertanahan Negara 

(BPN) yang mana terjadi perubahan luasan dari 37.055 Ha menjadi 39.222 Ha. 

Tabel  Luas (Ha)  lahan pertanian sebelum dan sesudah verifikasi BPN  

Jenis Lahan pertanian Sebelum 

verifikasi 

setelah 

verifikasi 

Sawah Irigasi 34.534 26.112 

Sawah non Irigasi 2.521 13.110 

Tegalan 45.849 21.628 

Jumlah 89.704 60.850 

 

Upaya merevitalisasi lahan antara lain adalah :  

i. Perbaikan kualitas lahan pertanian melalui pemberian pupuk organik, 5% 

lahan adalah bahan organik; Secara teknis kekurangan pupuk organik rata-
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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. 

ii. Peningkatan penggunaan lahan  sektor non pertanian telah mengikis 

kemampuan peningkatan produktivitas tanaman pertanian, dimana aliran air 

untuk pertanian telah berkurang akibat terhalang oleh insfrastrukur yang 

semakin bertambah baik infrastruktur publik maupun privat.  Untuk itulah maka 

yang diperlukan adalah memberikan perhatian lebih terhadap penyusunan 

Tata Ruang, misalnya dalam penyusunan detail RDTR. Sehingga legalitas 

lahan pertanian lebih kuat. 

iii. Perlu pembenahan / revitalisasi lahan terutama di LP2B, karena beberapa 

lahan di bidang LP2B kondisinya tidak layak untuk budidaya intensif yang 

layak,  seperti halnya sawah tadah hujan/ lahan kering, lahan di kawasan 

pantai sehingga kondisi airnya payau, lahan di kawasan yang telah 

ditambang, di kawasan lahan kritis. 

iv. Melakukan pendataan para petani dan lahannya yang terletak di Kawasan 

LP2B, sebagaimana amanah Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo no 10 

tahun 2015 tentang PLP2B pasal 5,  yang dalam pelaksanaan bekerjasama 

dengan BPN, Bappeda, dan Dinas yang mengurusi Penataan Tata Ruang. 
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Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Pemberian 

pupuk 

organik 

kepada 

lahan-lahan 

pertanian 

Pemberian 

pupuk organik 

kepada lahan-

lahan 

pertanian 

Pemberian 

pupuk organik 

kepada lahan-

lahan pertanian 

Pemberian 

pupuk organik 

kepada lahan-

lahan pertanian 

Pemberian 

pupuk organik 

kepada lahan-

lahan 

pertanian 

Mengawal 

pengendalia

n LP2B 

Mengawal 

pengendalian 

LP2B 

Mengawal 

pengendalian 

LP2B 

Mengawal 

pengendalian 

LP2B 

Mengawal 

pengendalian 

LP2B 

‘---- 

Menyusun 

data sebaran 

LP2B by name 

by adress 

berdasarkan 

numerik dan 

ordinat 

Menyusun data 

sebaran LP2B by 

name by adress 

berdasarkan 

numerik dan 

ordinat 

Menyusun data 

sebaran LP2B by 

name by adress 

berdasarkan 

numerik dan 

ordinat 

Menyusun 

data sebaran 

LP2B by name 

by adress 

berdasarkan 

numerik dan 

ordinat 

Mengurangi 

penggunaan 

bahan kimia 

untuk 

budidaya 

pertanian  

Mengurangi 

penggunaan 

bahan kimia 

untuk 

budidaya 

pertanian  

Mengurangi 

penggunaan 

bahan kimia 

untuk budidaya 

pertanian  

Mengurangi 

penggunaan 

bahan kimia 

untuk budidaya 

pertanian  

Mengurangi 

penggunaan 

bahan kimia 

untuk 

budidaya 

pertanian  

 

2) Revitalisasi Perbenihan.   Sebagaimana UU no 23 tahun 2014 bahwa urusan 

perbenihan adalah merupakan wewenang Pemerintah Provinisi.  Sehingga 

dalam pelaksanaan revitalisasi Perbenihan maka pemerintah Kabupaten 
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Probolinggo akan mengambil peran sebagai penggunaan benih-benih 

unggul. Karena itulah maka beberapa hal yang dilaksanakan, antara lain : 

i. Memperkuatan UPT Produksi Benih tanaman pangan dan UPT Produksi 

Benih  hortikultura.  Untuk memperkuat kedua UPT tersebut beberapa hal 

yang menjadi perhatian adalah kemitraan UPT dengan para penangkar 

benih utamanya dalam bentuk kerjasama, pembangunan infrastruktur 

(gudang, irigasi) dan sarana penunjang lainnya.  

ii. Memperbanyak jumlah penangkar padi, jagung, bawang merah, 

tembakau, bawang putih, kentang, mangga, alpokat, dan lainnya; 

iii. Memperbanyak pemanfaatan benih berlabel  di Kabupaten 

Probolinggo; 

iv. Menyusun SOP tata cara pemuliaan benih tanaman unggulan lokal; 

v. 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.  Pengujian perlakuan tembakau Paiton VO 

spesifik lokal.  
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vi. Melakukan identifikasi plasma nutfah baru lokal yang unggul dan 

melakukan upaya pelepasan varietas Kementerian Pertanian. Varietas 

kopi ‘Kobra’ di kecamatan Tiris-Krucil. 

vii. Menfasilitasi para penangkar benih padi, jagung, bawang merah, 

bawang putih, kentang, tanaman buah unggul, tembakau, dan kopi. 

viii. Melakukan eradikasi terhadap tanaman tahunan hortikultura dan 

tanaman perkebunan yang sudah tidak produktif lagi (rusak/tua), dan 

diberikan bantuan sarana benih unggul yang berjenis sama dan baru. 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Memperbanyak 

benih unggul 

lokal 

Probolinggo 

Memperbanyak 

benih unggul 

lokal 

Probolinggo 

Memperbanya

k benih unggul 

lokal 

Probolinggo 

Memperbanyak 

benih unggul 

lokal 

Probolinggo 

Memperbanya

k benih unggul 

lokal 

Probolinggo 

Membina para 

penangkar 

tanaman 

pertanian  

Membina para 

penangkar 

tanaman 

pertanian  

Membina para 

penangkar 

tanaman 

pertanian  

Membina para 

penangkar 

tanaman 

pertanian  

Membina para 

penangkar 

tanaman 

pertanian  

Mendukung 

penangkar 

Kabupaten 

Probolinggo 

agar terlibat 

dalam 

pengadaan 

Mendukung 

penangkar 

Kabupaten 

Probolinggo 

agar terlibat 

dalam 

pengadaan 

Mendukung 

penangkar 

Kabupaten 

Probolinggo 

agar terlibat 

dalam 

pengadaan 

Mendukung 

penangkar 

Kabupaten 

Probolinggo 

agar terlibat 

dalam 

pengadaan 

Mendukung 

penangkar 

Kabupaten 

Probolinggo 

agar terlibat 

dalam 

pengadaan 
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benih di 

pemerintahan 

benih di 

pemerintahan 

benih di 

pemerintahan 

benih di 

pemerintahan 

benih di 

pemerintahan 

Memperbanyak 

penggunaan 

benih unggulan 

dalam budidaya 

pertanian  

Memperbanyak 

penggunaan 

benih unggulan 

dalam 

budidaya 

pertanian  

Memperbanya

k penggunaan 

benih unggulan 

dalam 

budidaya 

pertanian  

Memperbanyak 

penggunaan 

benih unggulan 

dalam 

budidaya 

pertanian  

Memperbanya

k penggunaan 

benih 

unggulan 

dalam 

budidaya 

pertanian  

Menganti 

tanaman yang 

rusak/ tua 

dengan 

tanaman baru 

unggul 

(eradikasi) 

Menganti 

tanaman yang 

rusak/ tua 

dengan 

tanaman baru 

unggul 

(eradikasi) 

Menganti 

tanaman yang 

rusak/ tua 

dengan 

tanaman baru 

unggul 

(eradikasi) 

Menganti 

tanaman yang 

rusak/ tua 

dengan 

tanaman baru 

unggul 

(eradikasi) 

Menganti 

tanaman yang 

rusak/ tua 

dengan 

tanaman baru 

unggul 

(eradikasi) 

 

3)        Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana (mendukung upaya peningkatan proses 

produksi, ketersediaan saprodi, penyimpanan, pengolahan, dan 

pemasaran). 

i. Memperbanyak jalan usaha tani / jalan produksi, dengan maksud 

untuk mempermudah para petani/ pelaku usaha, hal ini untuk 

menekan biaya yang tidak perlu, meningkatkan efektivitas, dan 

efisiensi usaha petani. Jalan usaha tani ini penting karena pada 

pemberian bantuan alsintan seperti rice transplanter atau combine 
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harvester tidak bisa masuk ke sawah yang berada di dalam karena 

harus melewati sawah yang belum panen tanaman padinya. 

ii. Membangunan dan rehabilitasi prasarana  penyedia air irigasi 

(Embung, Sumur Air Tanah, dan lain-lain) 

iii. Melakukan identifikasi, pengasaran, perbaikan, pemeliharaan, dan 

meningkatkan kualitas pemanfaatan alat mesin pertanian, antara lain  

: Handtraktor, combine harvester, rice milling unit, hand sprayer, power 

sprayer, Pompa air, Pemipil jagung, dryer, dan lainnya.  Untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan tersebut maka DKPP perlu 

mengikutsertakan UPJA atau bridgade alsintan yang ada.   sebagai 

acuan adalah Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2001 tentang Alat 

dan Mesin Budidaya Tanaman serta Peraturan Menteri Pertanian No. 

65/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pedoman Pengawasan 

Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian   

iv. Menyusun Standar kesesuaian  dan rekomendasi kebutuhan alat mesin 

pertanian dengan daerah dan jenis tanaman tanaman yang 

dibudidayakan 
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v. Mengubah keberadaan lahan persawahan tadah hujan menjadi 

lahan sawah beririgasi dengan mengutamakan lahan-lahan di 

Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

vi. Menfasilitasi pembangunan gudang-gudang penyimpanan hasil 

panen dan gudang benih penangkaran 

 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Melakukan 

identifikasi 

ulang tentang 

alat mesin 

pertanian di 

Kabupaten 

Probolinggo  

------ ------ ------ ------ 

Pembinaan & 

pelatihan 

perbengkelan 

alsintan bagi 

UPJA 

Pembinaan & 

pelatihan 

perbengkelan 

alsintan bagi 

UPJA 

Pembinaan & 

pelatihan 

perbengkelan 

alsintan bagi 

UPJA 

Pembinaan & 

pelatihan 

perbengkelan 

alsintan bagi 

UPJA 

Pembinaan & 

pelatihan 

perbengkelan 

alsintan bagi 

UPJA 

Penyedian 

alsintan melalui 

penyewaan, 

hibah, 

pembuatan 

regulasi / 

kebijakan, 

Penyedian 

alsintan melalui 

penyewaan, 

hibah, 

pembuatan 

regulasi / 

kebijakan, 

Penyedian 

alsintan melalui 

penyewaan, 

hibah, 

pembuatan 

regulasi / 

kebijakan, 

Penyedian 

alsintan melalui 

penyewaan, 

hibah, 

pembuatan 

regulasi / 

kebijakan, 

Penyedian 

alsintan melalui 

penyewaan, 

hibah, 

pembuatan 

regulasi / 

kebijakan, 
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pengadaan 

barang/jasa  

pengadaan 

barang/jasa  

pengadaan 

barang/jasa  

pengadaan 

barang/jasa  

pengadaan 

barang/jasa  

Menyediakan 

sumber-sumber 

air  dan 

jaringan irigasi 

melalui hibah, 

belanja modal, 

pemeliharaan, 

pembinaan  

Menyediakan 

sumber-sumber 

air irigasi 

melalui hibah, 

belanja modal, 

pemeliharaan, 

pembinaan  

Menyediakan 

sumber-sumber 

air irigasi 

melalui hibah, 

belanja modal, 

pemeliharaan, 

pembinaan  

Menyediakan 

sumber-sumber 

air irigasi 

melalui hibah, 

belanja modal, 

pemeliharaan, 

pembinaan  

Menyediakan 

sumber-sumber 

air irigasi 

melalui hibah, 

belanja modal, 

pemeliharaan, 

pembinaan  

Pembangunan 

jalan usaha tani 

dan jalan 

produksi 

Pembangunan 

jalan usaha tani 

dan jalan 

produksi 

Pembangunan 

jalan usaha tani 

dan jalan 

produksi 

Pembangunan 

jalan usaha tani 

dan jalan 

produksi 

Pembangunan 

jalan usaha tani 

dan jalan 

produksi 

Pemeliharaan 

dan 

pembangunan 

gedung negara 

(kantor dan 

BPP) 

Pemeliharaan 

dan 

pembangunan 

gedung negara 

(kantor dan 

BPP) 

Pemeliharaan 

dan 

pembangunan 

gedung negara 

(kantor dan 

BPP) 

Pemeliharaan 

dan 

pembangunan 

gedung negara 

(kantor dan 

BPP) 

Pemeliharaan 

dan 

pembangunan 

gedung negara 

(kantor dan 

BPP) 

Mengawal 

penyediaan 

pupuk 

bersubsidi dan 

pestisida yang 

berkualitas dan 

sesuai 

perundangan 

yang ada 

Mengawal 

penyediaan 

pupuk 

bersubsidi dan 

pestisida yang 

berkualitas dan 

sesuai 

perundangan 

yang ada 

Mengawal 

penyediaan 

pupuk 

bersubsidi dan 

pestisida yang 

berkualitas dan 

sesuai 

perundangan 

yang ada 

Mengawal 

penyediaan 

pupuk 

bersubsidi dan 

pestisida yang 

berkualitas dan 

sesuai 

perundangan 

yang ada 

Mengawal 

penyediaan 

pupuk 

bersubsidi dan 

pestisida yang 

berkualitas dan 

sesuai 

perundangan 

yang ada 
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4)   Revitalisasi Sumberdaya manusia 

a. Peningkatan kemampuan Penyuluh Pertanian Swadaya. 

b. Meningkatkan kompetensi Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional 

Tertentu dengan mengirimkan ke institusi yang berkompeten untuk 

kursus, pelatihan, dll. 

c. Menyusun proses bisnis yang mengatur tata hubungan kerja masing-

masing personel dan kewajiban  masing-masing personel jelas dalam 

pencapaian kinerja jelas. 

d. Dinas Pertanian menyediakan informasi dan teknologi pertanian,  yang 

akan disampaikan  kepada kelompok tani melalui Petugas Penyuluh 

Lapangan (PPL); 

e. Menyusun SOP  bagi kerja kelompok-kelompok masyarakat pertanian 

dalam melaksanakan program-program pemerintah, Jenis dokumen 

SOP (dari budidaya-pasca panen) yang perlu disediakan diantaranya 

adalah : 

i.  SOP Peningkatan Produktivitas atau mutu  tanaman padi dan 

sejenisnya 

ii. SOP Peningkatan Produktivitas  atau mutu tanaman hortikultura 

dan sejenisnya 
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iii. SOP Peningkatan Produktivitas  atau mutu  tanaman 

perkebunan semusim dan sejenisnya 

iv. SOP Peningkatan Produktivitas atau mutu tanaman perkebunan 

tahunan dan sejenisnya  

v. SOP pengendalian OPT per jenis tanaman tertentu  atau per 

OPT, RPH, dll. 

vi. SOP  pemeliharaan alsintan atau SOP pengelolaan alsintan 

vii. SOP pemeliharaan prasarana pengairan 

viii. SOP pembenahan / perbaikan lahan pertanian 

ix. SOP tatalaksana administrasi kelompok tani  

x. SOP Pengelolaan cadangan pangan masyarakat dan 

pemerintah, dan lain sebagainya. 

SOP yang telah disusun oleh bidang-bidang yang ada di Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian kemudian diterapkan oleh kelompok 

tani sebagai GAP (Good Agricultura Practices).  Dalam Pelaksanaan 

pelaksanaan GAP ini didampingi oleh para Penyuluh Pertanian 

Lapangan (PPL).   Jika  pelaksanaan GAP ini difasilitasi oleh Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian maka dapat dianggap sebagai 

demplot usaha tani. Dalam penyusunan SOP untuk komoditi 



 

 

Halaman  66 

 

pangan/hortikultura diarahkan kepada budidaya yang aman untuk 

dikonsumsi (layak untuk primatani 1, 2, dan 3) 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

------- 

Penyusunan 

SOP budidaya- 

pasca panen 

komoditi 

pertanian  

Penyusunan 

SOP budidaya- 

pasca panen 

komoditi 

pertanian  

Penyusunan 

SOP budidaya- 

pasca panen 

komoditi 

pertanian  

Penyusunan 

SOP budidaya- 

pasca panen 

komoditi 

pertanian  

------ 

Penerapan 

GAP komoditi 

pertanian  

Penerapan 

GAP komoditi 

pertanian  

Penerapan 

GAP komoditi 

pertanian  

Penerapan 

GAP komoditi 

pertanian  

Mengirim ASN 

dalam 

peningkatan 

kompetensinya 

ke diklat yang 

ada 

Mengirim ASN 

dalam 

peningkatan 

kompetensinya 

ke diklat yang 

ada 

Mengirim ASN 

dalam 

peningkatan 

kompetensinya 

ke diklat yang 

ada 

Mengirim ASN 

dalam 

peningkatan 

kompetensinya 

ke diklat yang 

ada 

Mengirim ASN 

dalam 

peningkatan 

kompetensinya 

ke diklat yang 

ada 

Mengirim para 

petani ke diklat-

diklat yang ada 

Mengirim para 

petani ke diklat-

diklat yang ada 

Mengirim para 

petani ke diklat-

diklat yang ada 

Mengirim para 

petani ke diklat-

diklat yang ada 

Mengirim para 

petani ke diklat-

diklat yang ada 

 

5) Revitalisasi Pembiayaan Petani 

a. Menindaklanjuti program kartu tani dari pemerintah pusat 

b.  Mengembangkan pola kerjasama kelompok tani dengan lembaga-

lembaga yang memanfaatkan hasil pertanian,  misalkan DOLOG 
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dengan kelompok tani padi,  Puspaagro dengan kelompok tani 

hortikultura; 

c. Meningkatkan intensitas komunikasi antara kelompok tani dengan 

pihak penyandang dana,  diharapkan terdapat sinkronisasi pola kerja 

antara kedua belah pihak menuju kerjasama yang permanen; 

d. Memberikan hibah bagi organisasi yang dapat menfasilitasi kerjasama 

antara kelompok-kelompok bidang pertanian. 

e. Mendorong kemitraan kelompok kelompok tani Lanjutan, Madya agar 

bermitra dengan para pengusaha. Kelompok tani bisa berperan 

sebagai penyuplai hasil pertanian yang berkualitas sebagai  bahan 

baku industri atau perdagangan. 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Memberikan 

pelatihan 

agribisnis bagi 

kelompok tani 

Memberikan 

pelatihan 

agribisnis bagi 

kelompok tani 

Memberikan 

pelatihan 

agribisnis bagi 

kelompok tani 

Memberikan 

pelatihan 

agribisnis bagi 

kelompok tani 

Memberikan 

pelatihan 

agribisnis bagi 

kelompok tani 

Pemberian 

kartu tani bagi 

kelompok tani 

Pemberian 

kartu tani bagi 

kelompok tani 

Pemberian 

kartu tani bagi 

kelompok tani 

Pemberian 

kartu tani bagi 

kelompok tani 

Pemberian 

kartu tani bagi 

kelompok tani 

 

6) Revitalisasi kelembagaan Petani 
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Secara umum revitalisasi kelembagaan petani adalah upaya meningkatkan 

kemampuan kelompok tani sehingga Dengan Klasifikasi ini kelompok ini maka 

dapat dirumuskan, penyusunan dan dialokasikan program dan kegiatan 

pembangunan pertanian. 

Meningkatkan  kelas kelompok tani.  Terdapat 1040 kelompok tani dengan 

kelas Pemula yang harus dinaikkan menjadi kelompok tani kelas Lanjutan  

a. Melakukan penilaian, pelaporan dan evaluasi  secara periodik tentang 

kegiatan peningkatan kemampuan kelompok tani. Dimana hal 

tersebut digunakan untuk pemberdayaan kelompok tani  secara 

berjenjang dari kelompok tani pemula menjadi kelompok tani lanjutan, 

kelompok tani lanjutan menjadi kelompok tani madya dan kelompok 

tani madya menjadi kelompok tani utama.   

b. Melakukan perbaikan administrasi kelembagaan dan pembukuan 

kepada kelompok tani kelas pemula dan mendorong kelompok- 

kelompok tani untuk melakukan pertemuan secara rutin, setidaknya 

setiap desa terdapat 1 kelompok tani melakukannya pertemuan rutin 

setiap bulan. 
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c. Memperkuat permodalan usaha kelompok-kelompok dengan hibah/ 

penyediaan prasarana dan sarana produksi 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 jaringan kelembagaan petani melalui peningkatan 

aksesbilitas informasi dan teknologi. 

f. Mendorong kelompok tani agar lebih berperan dalam 

musrenbangdes. 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Mendorong 

semua kelompok 

tani untuk 

melakukan 

pertemuan rutin   

Mendorong 

semua 

kelompok tani 

untuk 

melakukan 

pertemuan rutin   

Mendorong 

semua 

kelompok tani 

untuk 

melakukan 

pertemuan 

rutin   

Mendorong 

semua 

kelompok tani 

untuk 

melakukan 

pertemuan 

rutin   

Mendorong 

semua 

kelompok tani 

untuk 

melakukan 

pertemuan rutin   

Melakukan 

penilaian kelas 

kelompok petani 

Melakukan 

penilaian kelas 

kelompok 

petani 

Melakukan 

penilaian kelas 

kelompok 

petani 

Melakukan 

penilaian 

kelas 

kelompok 

petani 

Melakukan 

penilaian kelas 

kelompok 

petani 
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Melakukan 

pembinaan 

administrasi dan 

management 

kepada 

kelompok tani 

Melakukan 

pembinaan 

administrasi 

dan 

management 

kepada 

kelompok tani 

Melakukan 

pembinaan 

administrasi 

dan 

management 

kepada 

kelompok tani 

Melakukan 

pembinaan 

administrasi 

dan 

management 

kepada 

kelompok tani 

Melakukan 

pembinaan 

administrasi dan 

management 

kepada 

kelompok tani 

 

7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir. 

a. Mengembangkan teknologi informasi yang menunjang kebutuhan 

informasi dan teknologi pertanian bagi petani dan stakeholder 

pertanian.  

b. Meremajakan dan meningkatkan alat mesin Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. 

c. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi / balai penelitian/ NGO untuk 

melakukan riset pengembangan teknologi urusan pertanian lokal 

Kabupaten Probolinggo;  

d. Mendorong inovasi di bidang pertanian baik oleh masyarakat maupun 

oleh ASN di Lingkungan Kabupaten Probolinggo. 

e. Meningkatkan penggunaan teknologi pasca panen,  terutama 

penyimpanan komoditi hortikultura,  sehingga komoditi hortikultura 
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yang sifatnya perrissible   dapat lebih bertahan lama.  Diharapkan hal 

ini bisa menaikkan nilai tawar petani hortikultura. 

f. Memperbanyak penggunaan teknologi offsession dalam budidaya 

tanaman buah mangga  dan alpokat. 

g. Meningkatkan promosi komoditi Kabupaten Probolinggo unggul. 

 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Bekerja sama 

dengan Balai 

Penelitian di 

kementerian 

Pertanian atau 

dengan 

Perguruan 

Tinggi 

Bekerja sama 

dengan Balai 

Penelitian di 

kementerian 

Pertanian atau 

dengan 

Perguruan Tinggi 

Bekerja sama 

dengan Balai 

Penelitian di 

kementerian 

Pertanian atau 

dengan 

Perguruan 

Tinggi 

Bekerja sama 

dengan Balai 

Penelitian di 

kementerian 

Pertanian 

atau dengan 

Perguruan 

Tinggi 

Bekerja sama 

dengan Balai 

Penelitian di 

kementerian 

Pertanian atau 

dengan 

Perguruan Tinggi 

Penyusunan 

SOP pasca 

panen dan 

pengolahan 

alat mesin 

pertanian  

Penyusunan SOP 

pasca panen 

dan pengolahan 

alat mesin 

pertanian  

Penyusunan 

SOP pasca 

panen dan 

pengolahan 

alat mesin 

pertanian  

Penyusunan 

SOP pasca 

panen dan 

pengolahan 

alat mesin 

pertanian  

Penyusunan SOP 

pasca panen 

dan pengolahan 

alat mesin 

pertanian  

Pengadaan 

Prasarana bagi 

UPT DKPP 

Pengadaan 

Prasarana bagi 

UPT DKPP 

Pengadaan 

Prasarana bagi 

UPT DKPP 

Pengadaan 

Prasarana 

bagi UPT 

DKPP 

Pengadaan 

Prasarana bagi 

UPT DKPP 
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D.   PERJANJIAN KINERJA  

 

Tabel  2.4.  Daftar Perjanjian kinerja di Dinas Ketahanan Pangan 

dan Pertanian tahun 2020 

No Nama Perjanjian Pihak pertama Pihak kedua 

1 

Peningkatan Ketahanan 

Pangan dan Peningkatan 

Produksi Tanaman 

Pertanian 

Kepala Dinas 

Ketahanan Pangan 

dan Pertanian 

Bupati 

Probolinggo 

2 

Dukungan management 

dan administrasi 

perkantoran  

Sekretaris 

Kepala Dinas  

3 

Peningkatan Produktivitas  

Tanaman Pangan dan 

Hortikultura 

Kabid Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

4 
Peningkatan Renewall of 

Cost Rasio Petani 

Kabid Pelaksanaan 

Penyuluhan dan 

Bina Usaha Tani 

5 

Penyediaan sarana dan 

prasarana  produksi 

pertanian  

Kabid Sarana & 

prasarana 

6 
Peningkatan Produktivitas  

Tanaman Perkebunan 

Kabid Tanaman 

Perkebunan 

7 

Penyediaan Prasarana 

dan Sarana 

Penyelenggaraan 

Administrasi Pegawai dan 

Umum 

Kasubag Umum dan 

Kepegawaian 

Sekretaris 8 
Penyelenggaraan tata 

kelola keuangan 
Kasubag Keuangan 

9 

Penyelenggaan 

perencanaan, monitoring 

dan evaluasi kinerja Dinas 

Ketahanan Pangan dan 

Pertanian 

Kasubag 

Perencanaan 

10 
Pengembangan alat dan 

mesin pertanian  

Kasi Alat Mesin 

Pertanian 

Kabid Sarana & 

prasana 

Pertanian 

11 

Perbaikan fasilitas dan 

kualitas lahan pertanian 

serta penyediaan 

teknologi air irigasi 

pertanian di lahan kering 

dan lahan sawah 

Kasi Tata Guna 

Lahan dan Irigasi 

12 

Pengawasan dan 

penyediaan pupuk dan 

pestisida pertanian sesuai 

perundangan 

Kasi Pupuk dan 

Pestisida 
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13 
Peningkatan jumlah 

tanaman pangan unggul 

Kasi Tanaman 

Pangan 

Kabid 

Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

14 

Peningkatan jumlah 

tanaman hortikultura 

unggul 

Kasi Tanaman 

Hortikultura 

15 

Penurunan serangan OPT 

Tanaman Pangan dan 

Hortikultura 

Kasi Perlindungan 

Tanaman Pangan 

dan Hortikultura  

16 
Peningkatan Komsusi 

Pangan B2SA 

Kasi Konsumsi  

Pangan 
Kabid 

Ketahanan 

Pangan 

17 
Ketersediaan dan 

Cadangan Pangan 

Kasi Ketersediaan 

Pangan 

18 
Peningkatan Informasi 

distribusi pangan 

Kasi Distribusi 

Pangan 

19 

Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan ekonomi 

Petani 

Kasi Bina Usaha Tani 

Kabid 

Pelaksanaan 

Penyuluhan 

dan Bina Usaha 

Tani 

20 

Peningkatan sarana 

kinerja para penyuluh 

pertanian 

Kasi Pelaksana 

Penyuluhan 

21 
Peningkatan 

Kelembagaan petani 

Kasi Kelembagaan 

dan Ketenagaan 

Penyuluh 

22 

Peningkatan Produktivitas 

tanaman perkebunan 

semusim 

Kasi Tanaman 

Perkebunan 

Semusim 

Kabid 

Perkebunan 
23 

Peningkatan Produktivitas 

tanaman perkebunan 

tahunan 

Kasi Tanaman 

Perkebunan 

Tahunan 

24 
Penurunan serangan OPT 

Tanaman Perkebunan 

Kasi Perlindungan  

Tanaman 

Perkebunan  
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Tabel   2.5.   Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2020 Dinas Ketahanan 

Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo 

SASARAN 
INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET AKSI / 
KEGIATAN 

OUTPUT 
TARGET 

PROGRAM KEGIATAN 
PAGU 

ANGGARAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV 

  

Ketersediaan 
dan 
Cadangan 
Pangan   

  

    

Menguatkan 
pengelolaan 
Ketersediaan 
Pangan dan 
Cadangan 
Pangan 

 

        

Peningkatan 
Ketahanan 
Pangan 

  

  

P
en

in
gk

at
an

 K
et

ah
an

an
 P

an
ga

n
 Ketersediaa

n Pangan   
th 2020 

27.709 
ton 

27.709 
ton 

27.709 
ton 

27.709 
ton 

     

Peningkatan 
Ketersediaan 
dan Cadangan 
Pangan 

187.513.300         pembinaan  9 Kali  
 36 
Kali  

                  
-  

            -  

Penguatan  
cadangan 
pangan 
tahun 2020 

10 
ton 

      

Pengadaan 
Gabah untuk 
cadangan 
pangan 

           -  
 9,8 
Ton  

                  
-  

            -  

Penganekara
gaman dan 
Keamanan 
Pangan   

  

    

 Meningkat-
kan pengane-

karagaman 
pangan   

Sosialisasi 
penerapan 
pola pangan 
berbasis B2SA 

          2  1  5             1  

Peningkatan 
Konsumsi dan 
Keamanan 
Pangan 

68.949.800 

  

    

Registrasi 
tanaman 
pangan aman 
konsumsi 

 2 kali   

Peningkatan 
Distribusi 
Pangan dan 
Stabilisasi harga 
Pangan 

68.555.000 

  Pencapaian 
skor PPH 
Tahun 
2020 

72% 73% 74% 74,5% 

Survey harga 
dan distribusi 
pangan 

3 
bulan 

3 
bulan 

3 bulan 3 bulan 

Peningkatan 
Pelayanan Unit 
Pelaksanaan 
Teknis Pangan  

37.516.220 
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SASARAN 
INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET AKSI / 
KEGIATAN 

OUTPUT 
TARGET 

PROGRAM KEGIATAN 
PAGU 

ANGGARAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV 

    

  

  

    

Bantuan benih 
tanaman 
sayuran dan 
buah-buahan 
dan sarana 
produksi 
pertanian 

           -  
            
-  

               
10  

            -  

Program 
Pembinaan 
Lingkungan 
Sosial di 
Bidang 
Ketahanan 
Pangan 

Bantuan Sarana 
Produksi, Bibit/ 
benih 
Perkebunan, 
bagi 
Masyarakat/ 
Kelompok 
Masyarakat 
Kawasan 
Rumah Pangan 
Lestari (KRPL) 

     
110.000.000  

    

  

  

    

Sosialisasi dan 
Pembinaan 
KRPL dan 
stunting 

5 5 5 5 

Pembinaan  
dan Pelatihan 
Kerja Bagi 
Tenaga Kerja 
dan Masyarakat 
melalui 
Kawasan 
Rumah Pangan 
Lestari (KRPL) 

       
40.000.000  

P
en

in
gk

at
an

 P
ro

d
u

ks
i 

Ta
n

am
an

 P
er

ta
n

ia
n

 

Persentase 
peningkatan 
Produksi  

  

  

    

Penyediaan 
Benih Unggul 
tanaman 
pangan  bagi 
petani 

Pertemuan 
Sosialisasi 
bantuan 
sarprodi 
(benih 
tanaman 
pangan) 22 
Kali 

 6 Kali   5 kali   5 kali   5 kali  

Program 
Peningkatan 
Produksi, 
Produktivitas 
dan mutu 
Komoditi 
Pertanian 

Peningkatan 
Produktivitas 
dan Mutu 
Tanaman 
Pangan 

     94.340.000  

Tanaman 
pangan 

0,40% 1,30% 0,20% 0,10% 

Fasilitas 
produk benih 
padi 
bersertifikat 

           -  
 24 
ton  

                  
-  

            -  

Peningkatan 
Pelayanan Unit 
Produksi Benih 

  755.764.400  
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SASARAN 
INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET AKSI / 
KEGIATAN 

OUTPUT 
TARGET 

PROGRAM KEGIATAN 
PAGU 

ANGGARAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV 

Tanaman 
hortikultura 0,30% 0,60% 0,80% 0,30% 

Pembangunan 
gudang dan 
pavingisasi 

           -  
 1 

lokasi  
                  
-  

            -  
Tanaman 
Pangan  

Tanaman 
Perkebunan 

0,20% 0,70% 0,70% 0,40% 
Penurunan 
serangan OPT 

Pembinaan 
RPH 

 1 Kali  
-  

 2 Kali  
            -  

Peningkatan 
Pengendalian 
OPT Pangan 
dan 
Hortikultura 

       
92.500.000  

  

  

  

    

Bantuan obat -
obatan untuk 
pengendalian 
OPT 

 300 
Liter  

 250 
Liter  

 200 
Liter  

 250 
Liter  

  

  

  

    

Penyediaan 
benih Unggul 
tanaman 
hortikultura 
berlabel 

pertemuan 
Pengembanga
n 2 kali 

           -  
            
-  

                  
-  

 1.400 
batang  

Peningkatan 
Produktivitas 
dan Mutu 
Tanaman 
Hortikultura 

       
121512.000  

  

  

  

    

pengadaan 
benih 
tanaman 
alpokat 

           -  
            
-  

                  
-  

 500 
batang  

  

  

 

   

pengadaan 
benih 
tanaman 
Klengkeng 

           -  
            
-  

                  
-  

 2Kali  

   

 

 

   

Fasilitasi 
operasional 
proses 
produksi benih 
kentang 
bersertifikat 

 3 
bulan  

 3 
bulan  

 3 bulan   3 bulan  

Peningkatan 
Pelayanan Unit 
Produksi Benih 
Tanaman 
Hortikultura  

1.829.568.600  
        Jalan Produksi     1 unit      

   

 

 

   

Proses 
produksi benih 
alpokat 
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SASARAN 
INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET AKSI / 
KEGIATAN 

OUTPUT 
TARGET 

PROGRAM KEGIATAN 
PAGU 

ANGGARAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV 

   

 

 

  

  

- Identifikasi, 
pemetaan, 
dan antisipasi 
serangan OPT 
Perkebunan 

- SL PHT 

 20 Ha   20 Ha   20 Ha   20 Ha  

Program 
Peningkatan 

Produksi 
Perkebunan 

Pengendalian 
Organisme 
Pengganggu 
Tanaman 
Perkebunan 

43.349.430         

   

 

 

  

Pembinaan 
petani Tebu 

           -   1 Kali   1 Kali   1 Kali  

Peningkatan 
Produktivitas 
dan Mutu 
Tanaman 
Perkebunan 
Semusim 

42.840.700        

       Hibah bibit 
lada            -  

            
-  

 2000 
Bibit  

            -  
Peningkatan 
Produktivitas 
dan Mutu 
Tanaman 
Perkebunan 
Tahunan 

94.045.000      

   
 

 
  

   

 

 

  

Pembinaan 
kelompok tani            -  

 1 
Poktan   

 1 
Poktan   

            -  

   

 

 

  

Pengelolaan 
lahan 
pertanian  

Tersusunnya 
Perencanaan 
Jalan Produksi 
(DAU+DAK)) 

    20 
paket        

---  
                  
-  

            -  

Program 
Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pertanian 

Kegiatan 
Peningkatan 
Penelolaan 
Lahan dan Air 

  
7.588.164.540  

   

 

 

  

Terbangunnya 
Jalan Produksi 
(DAU+DAK) 

- 
            

20 
paket 

             -  

   

 

 

  

Tersusunnya 
Pengawasan 
Jalan Produksi 
(DAU+DAK) 

- 3 Paket                           -  

  

 

 

  

 

Pertemuan 
optimasi lahan - 

180 
orang 
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SASARAN 
INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET AKSI / 
KEGIATAN 

OUTPUT 
TARGET 

PROGRAM KEGIATAN 
PAGU 

ANGGARAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV 

  
 

 
  

 
Rapat 
koordinasi 

25 kali -   

   

 

 

   

Penyediaan 
perencanaan 
dan 
pengawasan 
dan 
pengadaan 
Bangunan 
sumber-
sumber air  

Terbangunnya 
Irigasi Air 
Tanah  

           -  
            
-  

 9 Paket              -  

   

 

 

   

Tersusunnya 
Perencanaan 
Irigasi Air 
Tanah  

 2 
Paket  

            
-  

                  
-  

            -  

  

   

 

 

   

Tersusunnya 
Pengawasan 
Irigasi Air 
Tanah  

           -     2 Paket              -  

  

  

 

 

  

Pembangunan 
jaringan irigasi 

  12 paket  
 

   

 

 

   

Terbangunnya 
Dam 
parit(DAK) 

           -  -  6 unit              -  
  

   

 

 

     

Pelatihan UPJA 

 4 Kali  
            
-  

                  
-  

            -  

  Peningkatan 
Penyediaan 
Alat dan Mesin 
Pertanian 

     
540.557.480  

   
 

 
     

Pengadaan 
Pupuk organik 

           -  
            
-  

 120.000 
Kg  

            -  
  Penyediaan 

Pupuk dan 
Pestisida 
Pertanian 

     
127.730.000  

   
 

 
     

Pengadaan 
Peptisida 

        

   
 

 
     

1. Pestisida 
           -  

            
-  

 585 
Lt/Kg  

            -  

   

 

 

   

Pelatihan dan 
hibah saprodi 

Bantuan bibit 
lada            -  

            
-  

 3.000 
bibit  

            -  
Program 

Pembinaan 
Bantuan Sarana 
Produksi, Bibit/ 

     
275.000.000  
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kepada para 
petani Lada 

Bantuan 
Pembuatan 
lubang tanam 

           -  
            
-  

 5.000 
lubang  

            -  
Lingkungan 

Sosial di 
Bidang 

Pertanian 

Benih 
Perkebunan, 
Ternak Bagi 
Masyarakat/ 
Kelompok 
Masyarakat 

   
 

 
   

Bantuan 
pupuk organik 

           -  
            
-  

 50.000 
kg  

            -  

   

 

 

   

Bantuan 
penyangga 
tanaman 

           -  
            
-  

 5.000 
batang  

            -  

   

 

 

   

Pembinaan 
budidaya 
tanaman lada 
bagi petani 
lada 

           -  
            
-  

                  
-  

 1 
poktan  

Pembinaan dan 
Pelatihan 
Ketrampilan 
Kerja bagi 
Tenaga Kerja 
dan Masyarakat 
melalui 
Pengembangan 
Budidaya 
Tanaman 
Perkebunan 

       
28.500.000  

   
 

 
  

Melakukan 
Pelatihan, 
penelitian, 
hibah kepada 
poktan 
tembakau 
untuk 
meningkatkan 
kualitas 
tembakau 

Hibah pupuk 
           -  

 45 
Ton  

                  
-  

            -  

Program 
Peningkatan 

Kualitas 
Bahan baku 

Penerapan 
Pembudidayaan 
sesuai dengan 
Good 
Agricultural 
Practices 
Tembakau 

  863.748.345  

   
 

 
  

Hibah benih 
tembakau 

           -  
4000 
btng  

             -  

   

 

 

  

Hibah media 
pembibitan 
dan sarana 
tanam 

           -  
5 

paket  
             -  

       Pembinaan            -  40 kali              -  

   
 

 
  

Hibah 
kendaraan R 3 

           -  8 unit               -  
       

656.729.000  



 

 

Halaman  80 

 

SASARAN 
INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET AKSI / 
KEGIATAN 

OUTPUT 
TARGET 

PROGRAM KEGIATAN 
PAGU 

ANGGARAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV 

   
 

 
  

Hibah pisau 
rajang 

           -  54 unit               -  

Penanganan 
Panen dan 
Pasca Panen 

  
 

 
  

Hibah mesin 
rajang 

 9 unit   

   
 

 
  

Hibah Sesek 
           -  

 800 
buah  

             -  

   
 

 
  

Hibah Terpal 
           -  

 150 
lembar  

             -  

   
 

 
  

Hibah Blowe 
benih 

 4 unit   
  Dukungan 

Sarana dan 
Prasarana 
Usaha Tani 
Tembakau 

     
347.050.000  

  
 

 
  

Hibah sprayer 
 

33 
unit 

  
 

  
 

 
  

Hibah 
kerodong 

 
3500 
unit 

  
 

   

 

 

  

Peningkatan 
klas kelompok 
petani 
tembakau 

 15 
poktan  

 44 
Poktan  

                  
-  

            -  

  Penumbuhan 
dan Penguatan 
Kelembagaan 

350.000.000 

  
  

        
 

    
  Penerapan 

Inovasi Teknis 
137.596.400 

  

  

        

Penyusunan 
database 
poktan, 
pembinaan 
kepada 
poktan  

Fasilitasi 
pemetaan, 
penataan 
adminsitrasi 
dan 
manajemen 
usaha tani 
kelompok tani 

 24 
kec  

            
-  

                  
-  

            -  
Program 
Peningkatan 
Kesejahteraan 
petani  

Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Pertanian 

     
1.944.171.600  

  
  

        
Lomba 
kelompok tani 

 1 kali  
            
-  

                  
-  

            -  
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Data RDK 
(Rencana 
Definitif 
Kelompok 
Tani) 

           -  
            
-  

                  
-  

 24 kec  

Peningkatan 
Programa dan 
Informasi 
Penyuluhan      

116.561.360  

  

  

        

Programma 
penyuluhan 
pertanian 

           -  
            
-  

                  
-  

 24 kec  

  
  

        
Pameran 
Harjakapro 

 1 
event  

            
-  

                  
-  

            -  
Pengembangan 
Agribisnis 

       
93.713.500  

  

  

        

Mendukung 
Management 
dan 
administrasi 
melalui 
penyediaan 
SDM, Dana, 
dan metode 

Pembayaran 
honor pegawai 
non PNS 

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 

Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Penyediaan Jasa 
Administrasi 
Kepegawaian 

         
1.229.985.400  

  

  

        

Pembayaran 
honorarium 
penatausahaan 

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 

Penatausahaan 
dan Pelaporan 
Keuangan 

            
83.200.000  

  

  

        

Fasilitasi 
operasional 
perkantoran  

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 

Pelaynan 
Administasi 
UMum 

    
2.996.253.000  

  

  

        

Fasilitasi 
operasional 
perkantoran 
(tlp,listrik,air) 

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 

  

  

        

Fasilitasi 
operasional 
perkantoran 

3 
bulan 

3 
bulan 

3 bulan 3 bulan 

  

  

        

Koordinasi 
Penilaian 
Angka Kredit 

1  kali - 1  kali - 
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Fasilitasi 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
dan monev 

1 kali - 1 kali - 

Penyusunan 
Perencanaan 
dan Pelaporan 
Program 

       
48.000.000  

        

  

  

        

Fasilitasi 
pembuatan 
dokumen 
database 
kinerja DKPP 

3 
doku-
men 

-   - 
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