i

1.1. Latar Belakang
Sektor pertanian memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan
perekonomian nasional maupun regional. Peran strategis tersebut digambarkan dalam
kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri,
penyumbang PDB/PDRB, penghasil devisa, penyerap tenaga kerja, sumber utama
pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan
dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian di
Kabupaten Cianjur cukup nyata. Selama periode 2011-2015 kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB atas dasar harga konstan berkisar antara31,83-35,50 % per tahun.
Walaupun pada kenyataannya kontribusi tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun
namun sektor pertanian tetap menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB Cianjur
dibandingkan dengan sektor lainnya. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, prosentase
penduduk Cianjur yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama di sektor pertanian
sebanyak 35,97% (BPS, 2016), sehingga dapat dikatakan bahwa sektor pertanian menyerap
lapangan pekerjaan yang cukup tinggi, mengurangi kemiskinan serta mempercepat
pertumbuhan ekonomi.
Dalam rangka mendukung tujuan penyelenggaraan pembangunan pertanian yang utuh,
terpadu, dan menyeluruh baik dalam bentuk rencana jangka panjang yang bersifat makro
maupun rencana jangka menengah dan tahunan yang lebih mikro, bersifat teknis dan
operasional. Salah satu bentuk perencanaan jangka menengah tersebut maka perlu disusun
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura Tahun
2016-2021. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah yang kemudian dijabarkan kembali mengenai pelaksanaannya dalam Permendagri
Nomor 54 Tahun 2010, renstra merupakan dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang disertai
dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif. Renstra ini merupakan petunjuk dan penentu arah kebijakan dan sebagai
dasar penilaian kinerja bagi dinas dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun
kedepan untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada kepala daerah.
Penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura dilakukan
melalui berbagai tahapan mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal,
rancangan akhir, dan penetapan renstra oleh Bupati Cianjur. Penyusunan tersebut
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Cianjur Tahun 2016-2021 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Cianjur
Tahun 2005-2025. Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Cianjur lima tahun kedepan
meliputi peningkatan infrastruktur daerah, peningkatan kelestarian lingkungan hidup,
peningkatan sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia,
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penurunan PMKS, peningkatan aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan
merata, peningkatanaksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata,
penguatan ekonomi daerah, peningkatan daya beli masyarakat, pengurangan kemiskinan,
peningkatan ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata, pemantapan ketahanan pangan,
peningkatan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, serta peningkatan
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut,
pemerintah Kabupaten Cianjur menetapkan SAPTA CITA yang meliputi 7 (tujuh) program
prioritasnya antara lain program infrastruktur, keagamaan, pemerintahan, ekonomi,
kesehatan, pendidikan, serta agribisnis dan pariwisata.
Selain itu terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas dalam melaksanakan
pembangunan, penyusunan renstra dinas juga tidak dapat dipisahkan dari dokumen
perencanaan lainnya seperti Renstra Kementerian, Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa
Barat, Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, serta dokumen-dokumen
perencanaan lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk mempertajam visi dan misi dinasserta
menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra Sektor perkebunan pada Dinas Pertanian,
Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. 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 Daerah;
13. Peraturan Daerah tentang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur;
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Tahun 2011 Kabupaten Cianjur Nomor 37 seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renstra Sekor Perkebunan pada Dinas Pertanian,
Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Cianjur adalah :
1. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang dijadikan pedoman atau acuan
dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan untuk sektor perkebunan;
2. Menyajikan program dan kegiatan prioritas yang dapat dijadikan pedoman bagi semua
pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan kiprah dan partisipasinya dalam
pembangunan perkebunan di Kabupaten Cianjur;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun
kedepan;
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan;
5. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku
pembangunan di Kabupaten Cianjur.
Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk menjabarkan visi,misi,
strategi, dan arah kebijakan dalam melaksanakan pembangunan perkebunan di
Kabupaten Cianjur selama lima tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Sektor Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan,
dan Hortikultura Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN, pada bagian ini dikemukakan secara ringkas mengenai
pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra
OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi dan Renja OPD. Selain
itu diuraikan pula aturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam
penyusunan Renstra OPD, penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra OPD, dan uraian mengenai pokok bahasan dalam
penyusunan Renstra OPD.
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD, bagian ini memuat informasi tentang peran
(tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki OPD dalam
penyelengaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting
yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan
utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, pada bagian ini
dipaparkan mengenai permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta
faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhinya dikaitkan
dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil daerah terpilih. Selain
itu dikemukakan pula mengenai hasil telaahan atas dokumen-dokumen seperti
Renstra K/L, Renstra Provinsi, dan RTRW, serta isu-isu strategis yang
mempengaruhi pelayanan OPD.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, bagian
ini menguraikanrumusan pernyataan visi dan misi OPD, tujuan dan sasaran
jangka menengah OPD, serta strategi dan kebijakan yang diambil oleh OPD
dalam lima tahun mendatang.
BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF, pada bagian ini dikemukakan
rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatifnya.

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD, pada bagian ini diuraikan indikator kinerja OPD yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
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2.1.

Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Perkebunan
pangan dan Hortikultura

2.1.1. Kedudukan
Kedudukan Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten
Cianjur diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, dan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur
Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi di
Lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura.
2.1.2. Tugas Pokok
Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian, dan urusan
pemerintahan bidang pangan.
2.1.3. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan,
dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan,
evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang
pertanian, dan urusan pemerintahan bidang pangan.
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian, dan urusan
pemerintahan bidang pangan.
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umumsesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya
2.1.4. Struktur Organisasi
Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura
Kabupaten Cianjur dituangkan dalam susunan organisasi yang mampu menjamin
terlaksananya tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Susunan Organisasi
beserta uraian tata kerja yang komprehensif menggambarkan wewenang dan tanggung
jawab setiap unsur organisasi tentang pengendalian dan interaksi antara pimpinan dan
bawahan serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman,
kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan
Hortikultura Kabupaten Cianjur membentuk susunan organisasi sebagai berikut:
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a. Kepala.
b. Sekretariat, membawahkan :
b.1. Subbagian Perencanaan.
b.2. Subbagian Keuangan.
b.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahkan :
c.1. Seksi Produksi Tanaman Padi.
c.2. Seksi Produksi Tanaman Palawija.
c.3. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan.
d. Bidang Produksi Tanaman Holtikultura, membawahkan :
d.1. Seksi Produksi Tanaman Sayuran dan Obat-obatan.
d.2. Seksi Produksi Tanaman Hias dan Buah-buahan.
d.3. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Hortikultura.
e. Bidang Produksi Tanaman Perkebunan, membawahkan :
e.1. Seksi Produksi Tanaman Tahunan dan Penyegar.
e.2. Seksi Produksi Tanaman Rempah dan Semusim.
e.3. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Perkebunan.
f. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
f.1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
f.2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.
f.3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
g. Bidang Bina Usaha Agribisnis dan Penyuluhan, membawahkan :
g.1. Seksi Bina Usaha Agribisnis.
g.2. Seksi Penyuluhan.
h. UPT
i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura
dapat digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Cianjur
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2.3 Sumber Daya Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura
Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor kunci terhadap keberhasilan
pembangunan. Jumlah pegawai Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura
tercatat sebanyak 312 orang.
Tabel 2.1.
Kondisi Kepegawaian pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan
Hortikultura
Pangkat/Golongan
No.

SDM Petugas

Ket.
I

II

III

Stuktural
24
18
Kepala UPT
32
28
Kecamatan
TU UPT
3
17
17
Kecamatan
Fungsional PPL
4
56
5
38
Fungsional POPT
3
12
11
Honorer Dinas
5
32
Honorer THL PPL
6
114
Honorer
POPT
7
25
Jumlah (Orang)
312
5
112
Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas P3H
1
2

2.2.

Eselon

Jumlah
IV

IV

III

II

I

6

17

6

1

-

4

32

-

-

-

-

17

-

-

-

13
1
24

66

6

1

-

Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan
Hortikultura
Gambaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan menurut
indikator kinerja yang dicapai selama lima tahun kebelakang dapat dijadikan sebagai
bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan
Hortikultura pada kurun lima tahun yang akan datang.
Sehubungan dengan kinerja pelayanan Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan,
dan Hortikultura yang merupakan gabungan 3 dinas pada tahun sebelumnya, maka
realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan akan digambarkan
berdasarkan urusan yang dilaksanakan oleh 3 dinas sebelumnya.

2.2.1. URUSAN PERTANIAN / DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA
1. Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura
Kabupaten Cianjr memiliki target Nasional dan Provinsi Jawa Barat, target
produksi padi tahun 2016 untuk Kabupaten Cianjur sebesar 845.645 ton Gabah
Kering Giling (GKG) capaian produksi tahun 2016 sebesar 1.035.545 ton GKG atau
122,46 % dan rata-rata target selama 5 tahun 2012-2016 sebesar 875.808.ton
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GKG. dan capaian produksi rata-rata sebesar 928.642 ton GKG atau 106,03 %.
Sedangkan capaian produksi padi pada Tabel berdasarkan target RENSTRA tahun
2016 sebesar 896.534 ton GKG dan capaian produksi sebesar 1.035.545 ton GKG
atau 115,50 % dengan nilai BAIK.
Tabel 2.2.
Perkembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura Tahun 2012-2015
No

Uraian

1 Peningkatan
produksi
tanaman
pangan dan
hortikultura
(ton GKG)

Taget dan
2012
Capaian

2013

2014

2015

2016

Ratarata

Target
899.620 908.025 899.620 826.129 845.645
Renstra

875.808

Target
809.297 860.075 871.948 884.156 896.534
Renstra

864.402

Capaian 903.546 925.966 913.793 864.358 1.035.545 928.642

Sumber : Bidang Tanaman Pangan

Untuk menghitung produksi padi dilakukan pengambilan data dari setiap
kecamatan. Cara pengambilan data dilakukan berdasarkan Buku Pedoman
Pengumpulan Data Tanaman Pangan Tahun 2007 yang diterbitkan Badan Pusat
Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian. Data produksi padi diperoleh dari
perkalian data luas panen dan hasil per hektar (produktivitas). Data luas panen
diperoleh dari laporan SP dan data produktivitas diperoleh dari hasil survey ubinan.
Pengumpulan data SP dilakukan oleh KCD/Mantri Tani dan dibuat rangkap 4 (arsip
KCD, BPS Kabupaten / kota, Dinas Pertanian Kabupaten / kota dan BPS Provinsi).
Data produktivitas hasil ubinan dikumpulkan oleh petugas BPS daerah
(KSK/Mantri/Tani) untuk ubinan nomor ganjil dan petugas Distan (KCD/Mantri Tani)
untuk ubinan nomor genap.
2.

Peningkatan produktivitas padi sawah
Produktivitas rata-rata padi Jawa Barat sebesar 5,9 ton/ha atau di atas
produktivitas nasional sebesar 5,1 ton/ha, sehingga Jawa Barat tetap menjadi
kontributor padi nasional sebesar 17 %. Sedangkan produktivitas padi sawah
Kabupaten Cianjur tahun 2012-2016 rata-rata 5 tahun sebesar 60,50 kw/ha, dan
target produktivitas pada renstra tahun 2016 sebesar 62,00 kw/ha GKG dan tercapai
sebesar 63,00 kw/ha atau capaian 101.61 %. dengan nilai BAIK.
Perhitungan produktivitas padi sawah berasal dari hasil berat produksi Gabah
Kering Giling (GKG) per hektar, dan yang dapat mempengaruhi naik turunnya
produktivitas adalah cara penerapan paket teknologi yang digunakan pada budidaya
tanaman padi juga pengaruh cuaca pada waktu musim tanam.
Tabel 2.3.
Peningkatkan Produktivitas (Kw/Ha GKG Padi Sawah)
Indikator Kinerja
Meningkatnya

Target

Th.
2012

Th.
2013

Th.
2014

Th.
2015

Akhir
Renstra
Th. 2016

Rata-rata

58,40

59,47

60,54

61,10

62,00

-
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produktivitas (Kw/Ha
GKG Padi Sawah)

Capaian

60,12

61,76

61,66

61,78

63,00

60,50

Sumber S
Sumber : Bidang Tanaman Pangan

Analisis pendapatan usahatani padi sawah per hektar pendapatan merupakan
balas jasa dari kerjasama faktor-faktor produksi lahan, tenaga kerja, modal, dan
pengelolaan.Secara harfiah pendapatan dapat didefinisikan sebagai sisa dari
pengurangan nilai penerimaan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan.
Salah satu cara untuk mengurangi senjang hasil adalah dengan menerapkan
teknologi yang spesifik lokasi dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu
(PTT) yang merupakan suatu pendekatan inovatif dan dinamis dalam upaya
meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui perakitan komponen
teknologi secara partisipatif bersama petani yang meliputi:
✓ varietas unggul baru,
✓ benih bermutu dan berlabel,
✓ pemberian bahan organik melalui pengembalian jerami atau pupuk kandang ke
sawah dalam bentuk kompos,
✓ pengaturan populasi tanaman secara optimum,
✓ pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah,
✓ pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman) dengan pendekatan PHT
(pengendalian hama terpadu),
✓ pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam,
✓ penggunaan bibit muda (<21 hari),
✓ tanam bibit 1-3 batang per rumpun,
✓ pengairan secara efektif dan efisien,
✓ penyiangan dengan landak atau gasrok,
✓ serta panen tepat waktu dan
✓ gabah segera dirontok.
Penerapan teknologi yang masih rendah di tingkat petani, berakibat pada
rendahnya produktivitas dan pendapatan petani.Perbaikan teknologi dan sistem
budidaya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya
meningkatkan pendapatan petani.
3. Berkurangnya luas serangan Organisme Pengganggu Tanman.
Apabila dilihat Provinsi Jawa Barat dari target sebesar 115.039 Ha, telah
berhasil diamankan lebih dari 29.665 ha dari target, sehingga luas serangan
Organisme Pengganggu Tanman ( OPT ) hanya terjadi sebesar 85.374 ha atau
125,79%. Sedangkan upaya pengendalian OPT di Kabupaten Cianjur pada akhir
target kinerja RENSTRA target penurunan serangan 100 ha per tahun, tahun 2016
tercapai 3.493 ha per dari target target 4.080 ha terjadi penurunan seluas 587 ha atau
116,81 % dengan nilai sangat BAIK.
Dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura, perlindungan tanaman
merupakan kegiatan yang penting, karena menjadi jaminan bagi terkendalinya
hama- penyakit tanaman atau Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).UU No.
12 tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman dan PP No. 5 /1995 mengamanatkan
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bahwa pengendalian OPT dilaksanakan dengan Pengendalian Hama Terpadu
(PHT) dan dalam pelaksanaanya menjadi tanggung jawab petani/masyarakat dan
pemerintah. Untuk menghitung luas serangan OPT, dilakukan pengambilan data
dari setiap Kecamatan.
Pengambilan data serangan OPT yang dilaksanakan oleh petugas POPT di
setiap kecamatan, mengacu pada Buku Pedoman Pengamatan dan Pelaporan
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diterbitkan setiap tahun
olehKementerian Pertanian. Laporan tersebut dilaksanakan perdua mingguanyaitu
priode I (tanggal 1-15) dan priode II (tanggal 16-30) dari kecamatan ke kabupaten
untuk di verifikasi yang hasilnya dilaporkan ke UPTD Labolatorium Pengamatan dan
Peramalan OPT dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
Keberhasilan program dan kegiatan tersebut merupakan dukungan terhadap
ketersediaan pangan dalam hal ini adalah padi sebagai bahan pangan utama di
Kabupaten Cianjur,pencapaian produksi padi Tahun 2015 tidak terlepas dari aparat
dan stakeholder perlindungan tanaman. Hal tersebut hubungan dengan fluktuasi
luas dan intensitas serangan OPT adanya penurunan serangan dari tahu data tahun
2012-2016 akibat upaya-upaya pengawasan dini dan upaya gerakan pengendalian.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.4.
Luas Serangan OPT Utama Pada Pertanaman Padi Sawah
No

1
2
3
4
5
6

Jenis OPT Utama
Penggerek Batang
(Hama)
Tikus
WBC (Hama Wereng
Batang Cokla)
Blas (Penyakit Pyricularia
grisea)
BLB (Penyakit Bacterial
Leaf Blight)
Tungro (Penyakit virus)
Capaian Tahun n. (Ha)
Targer (Ha)
% Capaian n Tahun

Tahun Tahun Tahun
2012 2013 2014

Hasil
Target
Tahun
Akhir
Tahun
2015
Rensta.
2016
Th. 2016

1.089

1.111

1.122

842

1.035

800

451

267

635

629

428

348

288

132

445

224

274

150

861

891

830

581

818

837

1.646

2.051

1.241

952

1.292

1.272

245
4.580
4.480
97,82

333
4.785
4.380
91,54

157
4.430
4.280
96,61

108
233
3.337
4.180 4.080
125,26 116,81

86
3.493
4.080
116,81

Sumber : Bidang Tanaman Pangan

Untuk mendukung kebehasilan pencapain produksi tanaman, maka semua
pihak yang terkait harus dapat senantiasa mempertahankan bahkan meningkatkan
kinerjanya pada tahun-tahun mendatang, sehingga serangan OPT dan dampak
fenomena ikim dapat terus ditekan baik secara kualitas maupun kuantitas agar tidak
menggangu pencapaian sasaran produksi yang ditargetkan, serta memberikan
kontribusi positif terhadap produksi pertanian di Kabupaten Cianjur.
Berbagai upaya pengendalian telah dilakukan, salah satu diantaranya
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melaksanakan prinsip perlindungan tanaman yaitu mengendalikan
populasi/intensitas serangan pada saat populasi/intensitas yang terendah sejak
sebelum ada pertanaman dengan mengikuti pedoman pengendalian yang
dianjurkan, seperti gropyokan tikus secara berkelompok pada hamparan yang
seluas-luasnya, pemusnahan inang, sanitasi lingkungan (Pemusnahan Inang),
gerakan pengumpulan kelompok telur penggerek batang padi di persemaian dan
upaya lain sesuai dengan anjuran dan prinsip pengendalian hama terpadu,
sehingga diharapkan ketergantungan terhadap pestisida akan semakin berkurang.
4. Bertambahnya kelompok tani kelas utama
Tabel 2.5.
Target dan Capaian Peningkatan Kelompok Tani Kelas Utama (Kelompok/Th)
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Akhir
Indikator Kinerja
2012
2013
2014
2015 2016 Renstra
Target kelompok tani kelas
25
25
25
25
25
125
utama (kelompok/th)
Bertambah

10

69

22

25

12

12

Capaian kelompok tani
kelas utama
(kelompok/th)

39

108

130

155

167

167

Sum Sumber : Bidang Penyuluhan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kelompok tani yang naik untuk
kelompok tani kelas utama pada kondisi awal tahun 2011 sebanyak 29 kelompok
dan tahun 2012 menjadi 39 kelompok bertambah10 kelompok, dari data table di
atas pada tahun 2016 dari perhitungan komulatif bertambah sebanyak 138
kelompok dari target 125 kelompok atau sebesar 110,40 % nengan nilai sangat
BAIK,
Sedangkan Propinsi Jawa Barat penilaian kelompok diarahkan pada
sasaran strategis Peningkatan Arus Pemasaran Produk Pertanian dengan indikator
meningkatnya penerapan sistem jaminan mutu pada kelompok tani dengan target
20 kelompok dan realisasi 18 kelompok atau capaian 90 %.
Untuk menghitung bertambahnya kelembagaan tani yang berkualitas dilakukan
pengambilan data dari hasil penilaian pada setiap akhir tahun di masing-masing
kecamatan. Cara penilaian dilakukan berdasarkan Buku Pedoman Penilaian
Kelompok Tani yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Indikator adopsi inovasi
teknologi pertanian diperoleh dari hasil penilaian kelas kelompok tani secara
berjenjang dari kelas kelompok tani pemula, kelas lanjut, kelas madya dan kelas
utama. Kriteria kelas kelompok utama merupakan kriteria yang dipakai dalam
melaksanakan teknologi sapta usaha yang didalamnya adopsi inovasi teknologi.
Jumlah kenaikan kelas kelompok tani utama di Kabupaten Cianjur pada tahun 2015
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.6.
Data Kenaikan Kelas Kelompok Tani Kelas Utama Tahun 2012-2016
Tahun Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
No
Kecamatan
2012
2013
2014
2015
2016
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1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Cianjur
Cilaku
Warungkondang
Gekbrong
Cibeber
Ciranjang
Sukaluyu
Bojongpicung
Karangtengah
Mande
Pacet
Cipanas
Sukaresmi
Cugenang
Cikalongkulon
Sukanagara
Takokak
Campaka
Campakamulya
Pagelaran
Tanggeung
Kadupandak
Cijati
Sindangbarang
Agrabinta
Leles
Cibinong
Cikadu
Cidaun
Naringgul
Haurwangi
Pasirkuda

JUMLAH

3

4

5

6

7

3
0
1
0
0
3
0
3
0
0
1
0
11
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
10
1
0
1
0
0
0
0
0

3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
8
1
17
3
9
1
2
7
14
1
1
21
1
1
1
1
1
0
1
0

1
3
2
1
4
4
1
2
1
1
3
3
12
9
1
9
9
4
1
23
14
1
1
7
3
1
2
3
2
1
2
1

3
3
1
4
4
2
2
1
1
3
3
3
14
12
2
10
10
4
4
22
14
2
2
7
1
2
5
4
1
3
3
3

3
3
4
2
4
4
2
2
1
3
4
4
16
12
3
10
10
4
4
22
14
2
2
7
1
2
5
6
1
3
3
4

39

108

130

155

167

Sumber: Bidang Penyuluhan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

5. Jumlah terjalinnya kontak bisnis
Jumlah kontak bisnis yang terjalin diperoleh dari pelaksanaan kegiatan
promosi selama satu tahun. Tahun 2012-2016 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura Kabupaten Cianjur telah melaksanakan kegiatan promosi/pameran
komoditas unggulan dengan memfasilitasi pelaku agribisnis aneka komoditas
tanaman pangan, hortikultura dan hasil olahan yang dilaksanakan untuk
mempromosikan produknya, sehingga dari kegiatan tersebut diperoleh 17 kontak
bisnis. Adapun data kontak bisnis yang terjalin pada adalah sebagai berikut :
Tabel 2.7.
Data Kontak Bisnis/Kemitraandan Tahun 2012-2016
Tahun

Nama
Suplayer

Nama Perusaan/Perorangan

Komoditas
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2011

2011
2011

Putra Cianjur
Mandiri (Pcm)

Sun Farm /
Agro Segar
Ciasmay
Serunni
Agrocultur
(Csa)

2011
I.C. LOGISTIC

2012

Pada Boga

2012

Fresh Potato
SRT
Suplier
Pada Boga I
Pada Boga
II
Agropolitan
Hensa
Healty Pres
Gapoktan
Multi Tani
Jayagiri

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

2014

Poktan
Cemerlang

2014

Gapoktan
Sumber Rejeki

2014

Nasi Liwet
Instan

2014

Al-Ghifari

2015

Sub Terminal
Agribisnis

• Lion super indo supermarket
• Hari-hari supermarket,
• Tip-top swalayan,
• Aneka buana supermarket
• Pt. Makro indonesia,
• Restoran dapur sunda,
• Pt. Grelindo,
• Grenlucky store
Spesialis supermarket dan
restoran korea
Giant supermarket
Catring pengeboran minyak,
Acs/ catring pesawat garuda,
Restoran saung kuring,
Bakmi gajah mada
Pt. Makro indonesia,
Supermarket jogja mangga
dua.
• Hari-hari supermarket
•
•
•
•
•
•

Aneka Sayuran ex
Jepang dan Korea

Aneka Sayuran ex
Jepang dan Korea
Aneka Sayuran ex
Jepang dan Korea
Aneka Sayuran ex
Jepang dan Korea
Aneka Sayuran
Aneka Sayuran

Red grod farm

Aneka Sayuran

Lote

Aneka Sayuran

Yogya rest

Aneka Sayuran

Restoran
Supermarket SOGO
Supermarket giant

Aneka Sayuran
Aneka Sayuran
Aneka Sayuran

Dinas pertanian kab.bantaeng
prov.sulteng

Benih Kentang

• Bintang swalayan
• Bintang hotel laguna
• Bintang restoran
• Living organik
• Kab Kuningan
• Kab.Garut
• Kota. Bandung
• Kota. Cirebon
• Koperasi Primumi Jakarta
• Bank Indonesia
• Toserba Selamat
• Okeke
• Koperasi RSUD Cianjur
• Koperasi Persaudaraan
• Koperasi Dinkes Cianjur
• Rumah herbal Cianjur
• Apotek Cianjur
• Reseller
PT Ageis Trader (Exsport ke
Banglades)

Aneka Sayuran

Ubi Kayu
Nasi Liwet Instan

Kunyit instan dan
Jahe merah

Jahe besar
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(STA)
2015

2016
2016

Krisma Boga
Asosiasi Pasar
Tani Sugih
Mukti
Asosiasi Pasar
Tani Sugih
Mukti

•
•
•
•
•

PT. Yogya Supermarket
AEON Supermarket
Carefour
Giant
Ranch Market

Aneka Olahan Ubi
Jalar

PT. Gita Putra Trasindo

Komoditas Ubi madu
dan Ubi ungu

PT. Hoi Hing Invesment Surabaya

Komoditas Jahe.

Banyaknya kontak bisnis yang terjalin pada Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada
Tabel 2.7.
Tabel 2.8.
Target dan Capaian Jumlah Terjalinnya Kontak Bisnis (Buah)
Indikator
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Akhir
Kinerja
2012 2013
2014 2015 2016
Renstra
Jumlah
Target
2
terjalinnya
kontak bisnis
Hasil
2
(buah)
Sumber : Bidang Bina Usaha

2

2

2

2

10

7

4

2

2
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6. Jumlah penampungan yang dibangun
Pada Tahun 2015, tidak ada jumlah penampungan yang dibangun sehingga
indikator ini tidak mencapai target, hal tersebut karena terjadinya efisiensi anggaran.
Akan tetapi bila capaian target kinerja renstra tahun 2012 sampai 2015 sebanyak
4 unit dengan volume 168 ton atau 80 % dari target renstra.

Tabel 2.9.
Target Sasaran Jumlah Penampungan Yang Dibangun (Buah)
Indikator
Kinerja
Jumlah
penampungan
yang dibangun
(buah)

Th.
2012

Th.
2013

Th.
2014

Th.
2015

Th.
2016

Akhir
Renstra

Target

1

1

1

1

1

5 (30)

Hasil

1
(6)

2
(6)

1
(150)

0

Sumber : Bidang Bina Usaha
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7. Jumlah kebun yang teregistrasi
Pada Tahun 2012 sampai denga tahun 2016 , jumlah kebun yang diregistrasi
sebanyak 27 kebun dari target 15 kebun. Adapun kebun yang diregistrasi tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.10.
Data Kebun Yang Diregistrasi Tahun 2012-2016
Tahun.

Nama
Kelompok

2012

Mutiara Bunga

Titi. S

Perorangan

Topik

2012
2012
2012
2012
2012

Bunga
Harapan
Bunga Lestari

Ketua
Kelompok

Dede Suryadi
M. Hamdan

Mekar Arumi

Mohamad Iiz

Hijau Daun

Mamat Ahmad

Alamat
Ds. Sukaresmi Kec.
Sukaresmi
Ds. Kawung luwuk
Kec. Sukaresmi
Ds. Cikanyere Kec.
Sukaresmi
Babakan Tengah
Ds. Cibadak Kec.
Sukaresmi
Ds. Ciwalen Kec.
Sukaresmi

Luas
Komod
Lahan
iti
(M2/Ha)
-

Krisan

-

Krisan

-

Krisan

-

Krisan

-

Krisan

-

Krisan

-

Krisan
dan
Bonsai
(bunga
landsca
pe)

2012
Ds. Kawung luwuk
Kec. Sukaresmi

Dewa Daru

Emus Sopian

Bina Harapan
Sejahtera

Asep Hidayat

Delia Flowers

Emuh Bin Ajid

2013

Cemerlang

Ace Saepullah

2013

Cemerlang

Ace Saepullah

2013

Cemerlang

Ace Saepullah

2013

Cemerlang

Ace Saepullah

2013
2013
2013

Mandiri
Mandiri
Mandiri

Jaenudin
Jaenudin
Jaenudin

Ds. Ciwalen Kec.
Sukaresmi
Ds. Cikanyere Kec.
Sukaresmi
Ds.Ciherang
1.000
Kec.Pacet
Ds.Ciherang Kec
400
Pacet
Ds.Ciherang Kec
400
.Pacet
Ds.Ciherang Kec
1.000
Pacet
Ds.Ciputri Kec. Pacet 400
Ds.Ciputri Kec. Pacet 600
Ds.Ciputri Kec. Pacet 2.200

2013

Mandiri

Jaenudin

Ds.Ciputri Kec. Pacet

500

2013
2013

Mandiri
Mandiri

Jaenudin
Jaenudin

600
600

2014

Giri Lestari

Ajat

2014

Rizki Puspita

2014

Giri Manis

Ds.Ciputri Kec. Pacet
Ds.Ciputri Kec. Pacet
Desa Ciherang
Kec.Pacet
Desa Cibadak Kec.
Sukaresmi
Desa Sukatani Kec.

2012
2012

Ujang
Suparman
Apip

0,5
500
0,5

Krisan
Krisan
Wortel
Pokchoi
Mentim
un
Kacang
Buncis
Brokoli
Wortel
Kubis
Bawang
Daun
Tomat
Wortel
Cabe
Bunga
Krisan
Wortel
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2015

Tani Rizky
Puspita

Hermawan
Ujang
Suparman

2015

Mekar Sari

A.Rahmat

2015

CV.Asa Agro
Corporation
CV.Asa Agro
Corporation
Maju
Sejahtera

Asep Badru
Zaman
Triono Untung
Piryadi

2015
2015

Topik

Pacet
Desa Cibadak
Kec.Sukaresmi
Desa Sukamekar
Kec. Sukanagara
Desa Benjot
Kec. Cugenang
Desa Mangunkerta
Kec. Cugenang
Desa Kawungluwuk
Kec.Sukaresmi

1 ha

Krisan

Cabe
Merah
Jamur
0,30 ha
Tiram
Jamur
0,36 ha
Tiram
Krisan
0,1ha
2 ha

Sumber : Bidang Tanaman Hortikultura

Perkembangan jumlah kebun teregistrasi dari Tahun 2012 sampai dengan
Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.11.
Jumlah Kebun Yang Teregistrasi (Kebun)
Indikator
Kinerja
Jumlah
kebun yang
terregistrasi
(kebun)

Th.
2012

Th.
2013

Th.
2014

Th.
2015

Th.
2016

Akhir
Renstra

Target

3

3

3

3

3

15

Hasil

9

10

3

5

….

…..

Sumber : Bidang Tanaman Hortikultura

2.2.2. URUSAN PERTANIAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN/DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN
Sektor perkebunan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang memiliki
peranan penting dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Cianjur,
selain itu juga sektor ini berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
penyerapan tenaga kerja, dan kelestarian lingkungan. Selama kurun waktu 2011-2016,
kurang lebih ada 5 program yang dilaksanakan antara lain program peningkatan
kesejahteraan petani, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, program
pengembangan agribisnis, program peningkatan usaha perkebunan rakyat, dan program
peningkatan usaha perkebunan besar. Adapun indikator kinerja yang dicapai dari sub
sektor perkebunan antara lain :
1. Nilai produk dan produktivitas perkebunan
Kontribusi sektor perkebunan cukup signifikan dalam rangka menggerakkan
perekonomian nasional yaitu sebagai penyedia bahan baku industri, penyerap tenaga
kerja, sumber devisa negara dan juga sebagai sumber pendapatan masyarakat.
Luasan areal perkebunan di Kabupaten Cianjur yang meliputi perkebunan rakyat,
perkebunan besar swasta, dan perkebunan negara mencakup luasan sekitar 14,24%
dari luasan wilayah Kabupaten Cianjur. Namun demikian produksi maupun
produktivitasnya belum optimal. Masih rendahnya tingkat produktivitas dan mutu hasil
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komoditas tanaman perkebunan ini diakibatkan karena belum didukung oleh perilaku
budidaya yang baik (Good Agricultural Practices), belum optimalnya pemeliharaan
kebun, pengelolaan proses produksi yang belum efisien sehingga umur teknis dan
ekonomis tanaman perkebunan menjadi menurun, belum optimalnya penggunaan
bibit unggul, serta masih luasnya areal kebun dengan tanaman yang kurang produktif,
tua, dan rusak sehingga perlu segera diremajakan maupun direhabilitasi.
Dilihat dari Tabel 2.7, nilai produk perkebunan secara total cenderung mengalami
peningkatan. Namun jika dilihat dari nilai produk untuk per jenis komoditi hampir
sebagian besar mengalami penurunan, kecuali untuk beberapa jenis seperti kakao,
kelapa hibrida, dan aren. Jika dibandingkan dengan nilai produk perkebunan pada
Tahun 2014 maka pada tahun ini peningkatan nilai produk hanya meningkat sebesar
65,88 ton saja. Sangat jauh bila dibandingkan dengan peningkatan produksi pada
tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai kurang lebih 2.000-4.000 ton per tahun.
Kondisi musim kemarau yang cukup panjang sangat mempengaruhi nilai produksi ini
ditambah lagi kondisi tanaman tanaman yang sudah tua dan rusak masih cukup
banyak dan luas. Gambaran terhadap nilai produk perkebunan dapat dilihat pada
Tabel 2.12. berikut ini :
Tabel 2.12.
Nilai produksi tanaman perkebunan Tahun 2011-2016 berdasarkan komoditas

No.

Kom odit a s

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ka r et
Teh
Kela pa
Kela pa Hibr ida
Cen g keh
Kopi Robu sta
Kopi A r a bika
A r en
Pa la
Ka pok
Ka ka o
Pa n ili
Tem ba ka u
Ka y u m a n is
Kin a
La da
Kem ir i
Nila m
Kela pa Sa w it
Ju m la h

Produ ksi Perkebu n a n per T a h u n (t on )
2011
2012
2013
2014
2015
2 .2 1 0,4 3
2 .4 5 0,8 0
3 .6 3 2 ,7 6
2 .9 6 8 ,2 7
2 7 8 6 ,8 8
2 0.5 8 5 ,9 1 2 1 .6 7 9 ,6 2 2 4 .2 1 9 ,3 2 2 2 .03 2 ,5 6
2 1 9 7 2 ,5 8
4 .7 05 ,7 7
4 .1 9 3 ,4 2
4 .6 5 5 ,5 2
4 .7 4 5 ,2 9
4 5 3 1 ,2
6 5 4 ,5 4
6 4 5 ,5 5
6 01 ,6 4
4 5 6 ,6 3
6 7 4 ,3 2
5 6 2 ,1 1
5 8 1 ,5 2
6 05 ,4 1
6 3 2 ,6 0
5 8 3 ,3 5
1 5 0,8 0
1 5 4 ,8 4
2 00,5 8
1 6 3 ,06
1 5 8 ,6 1
2 9 ,1 0
1 02 ,4 3
7 7 ,6
1 01 ,8 5
9 8 ,3 1
4 .7 9 5 ,8 8
4 .7 9 5 ,8 8
4 .9 5 7 ,6 1
5 .1 4 8 ,5 8
5 2 9 2 ,5 2
5 1 ,9 3
5 1 ,9 3
5 3 ,9 9
8 3 ,8 1
8 2 ,5 6
4 5 ,4 8
4 6 ,2 9
4 7 ,7 3
4 7 ,5 3
4 7 ,1 7
5 3 9 ,1 0
8 00,5 8
8 9 4 ,5 3
5 3 0,04
8 08 ,9
1 1 ,4 0
1 3 ,1 4
1 3 ,6 1
2 4 ,2 0
2 5 ,3 5
2 3 ,9
3 4 ,08
0
0
0,3 6
0,1 8
0,1 9
0,05
0
2 5 8 ,8 8
2 5 8 ,9 1
263
1 1 2 ,6 9
1 3 5 ,6 8
1 2 ,1 1
1 1 ,9 7
1 2 ,5 1
1 3 ,1 7
1 3 ,04
5 ,01
7 ,5 1
7 ,5 4
5 ,3 1
5 ,4 6
2 ,4 5
0,2 5
0
0
0
5 3 3 ,5 7
0
7 .3 3 3 ,5 9
7 2 8 3 ,1 8
3 4 .6 2 1 ,2 6 3 6 .3 5 2 ,2 9 4 0.2 7 7 ,6 2
4 4 .3 9 9 ,2 3 4 4 .4 9 9 ,1 1
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Sumber : Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Sedangkan produktivitas tanaman perkebunan terlihat fluktuatif setiap
tahunnya.Hal ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi di setiap
tahunnya.Berikut ini nilai produksi dan produktivitas tanaman perkebunan selama
Tahun 2011-2015.
Tabel 2.13.
Nilai produktivitas tanaman perkebunan Tahun 2011-2016 berdasarkan komoditas
No.

Kom odi t a s

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ka r et
T eh
Kela pa
Kela pa Hibr ida
Cen g k eh
Kopi Robu st a
Kopi A r a bik a
A r en
Pa la
Ka pok
Ka k a o
Pa n ili
T em ba k a u
Ka y u m a n is
Kin a
La da
Kem ir i
Nila m
Kela pa Sa w it

Pr odu kt i fi t a s Per kebu n a n per T a h u n (T on /Ha )
2011
2012
2013
2014
2015
0 ,6 4
2 ,0 6
0 ,9 2
0 ,6 1
0 ,7 8
1 ,2 6
1 ,2 7
1 ,3 7
1 ,0 6
1 ,0 8
0 ,8 2
0 ,8 2
0 ,8 1
0 ,8 1
0 ,8 3
0 ,7 2
0 ,7 2
0 ,5 9
0 ,9 8
1 ,1 1
0 ,5
0 ,5 2
0 ,5 4
0 ,4 9
0 ,4 6
0 ,2 2
0 ,2 2
0 ,2 6
0 ,2 4
0 ,2 1
0 ,3 2
0 ,3 2
0 ,3 0
0 ,3 0
0 ,2 9
2 ,6 4
2 ,6 4
2 ,8 3
0 ,4 5
2 ,8 3
0 ,3 4
0 ,3 4
0 ,3 8
1 ,0 0
0 ,5 5
0 ,2 6
0 ,2 7
0 ,3 0
2 ,7 5
0 ,2 8
0 ,8 3
0 ,8 3
0 ,8 5
0 ,5 4
0 ,8 7
0 ,5 1
0 ,5
0 ,5 2
0 ,2 9
1 ,0 0
0
0 ,6 5
0 ,7 0
0 ,3 6
0 ,3 6
0 ,1 6
0 ,0 1
0 ,0 4
2 ,4 1
2 ,4 1
0 ,8 1
0 ,6 5
0 ,3 8
0 ,3 9
0 ,4
0 ,4 3
0 ,4 0
0 ,3 8
0 ,9 3
1 ,4
1 ,2 0
0 ,9 1
0 ,5 7
0 ,5
0 ,0 5
0 ,0 5
0
1 ,3 4
1 1 ,5 2
1 6 ,2 0
1 1 ,5 2

Sumber : Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pencapaian nilai produksi dan produktivitas sebagaimana telah digambarkan
di atas didukung oleh pelaksanaan kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan dan
pengembangan tanaman perkebunan sebagaima terlihat pada Tabel 2.14 di bawah
ini :
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Tabel 2.14.
Pelaksanaan kegiatan intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan
pengembangan tanaman perkebunan Tahun 2011-2016 berdasarkan komoditas
No.

Kom odi t a s

1

T eh

2

Ka r et

3
4
5

Kela pa
Kela pa H ibr ida
Cen g k eh

6
7

Kopi Robu st a
Kopi A r a bik a

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A r en
Pa la
Ka pok
Ka k a o
Pa n ili
Ka pol
Ka y u m a n is
Kin a
La da
Melin jo
Ja m bu Met e
Kem ir i
Nila m
T em ba k a u

Kegi a t a n Per k ebu n a n per T a h u n (Ha )
2015
2014
2013
2012
2011
6 00
550
1 00
3 00
1 00
20
15
45
30
50
150
150
1 00
2 00
50
73
25
25
150
2 00
40
150
375
25
25
70
1 00
60
10
10
10
15
28
20
20
15
12
941
87 5
465
895
7 42

Ket
A PBN
A PBD II
A PBN
A PBD II
A PBN
A PBN
A PBD II
A PBN
A PBD II
A PBD II

A PBD II

Sumber : Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2. Jumlah perusahaan perkebunan yang berkelasifikasi baik
Perkebunan merupakan salah satu sub sektor yang secara ekonomis,
ekologis dan sosial budaya memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional.
Pengalaman menunjukkan bahwa komoditas perkebunan mampu bertahan pada
saat krisis ekonomi terutama kaitannya dengan peluang eksport.Meskipun usaha
perkebunan telah memberikan berbagai peran seperti tersebut diatas namun untuk
pengembangan selanjutnya masih perlu pembinaan dan pengawasan yang lebih
efektif sehingga memberikan kontribusi yang lebih optimal khususnya dalam upaya
memanfaatkan sumberdaya lahan yang sudah semakin terbatas.
Kegiatan pembinaan usaha perkebunan besar yang dilaksanakan oleh
Bidang Bina Usaha Perkebunan Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan
Hortikultura Kabupaten Cianjur meliputi kegiatan Pertemuan Koordinasi 29
Perusahaan Perkebunan Besar baik swasta maupun milik Negara, serta
pelaksanaan monitoring perkebunan besar yang ada di Kabupaten Cianjur. Tujuan
dari pembinaan ini adalah agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan baku teknis
usaha perkebunan dalam memaksimalkan kinerja, serta mendorong usaha
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perkebunan memenuhi kewajibannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Penilaian kelas kebun dalam periode renstra dilaksanakan pada Tahun
2012 dan Tahun 2015. Kondisi awal renstra menunjukkan bahwa terdapat 16
perkebunan dari 29 perkebunan di Kabupaten Cianjur yang berkelasifikasi baik.
Perbandingan antara hasil penilaian dalam rangka penetapan kelas kebun di
wilayah Cianjur dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut ini :

Tabel 2.15.
Nilai Kelas Kebun dari Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Cianjur
Hasil Penilaian
Nama
Kelas Kebun
No
Perusahaan
Keterangan
Perkebunan
Tahun Tahun
1

Agrabinta

2

Gedeh

3

Panyairan

4

Pasir Nangka

PT Perkebunan
Nusantara VIII
PT Perkebunan
Nusantara VIII
PT Perkebunan
Nusantara VIII
PT Perkebunan
Nusantara VIII
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PT Mampang
Cibancet
Nugraha Prima
PT Inter Green
Layungsari
Estate
Bisri Artha
PT Harmoni
Winata Takokak Nirwana Lestari
Bojongsari
PT Pasir Tengah
Ciharum
PT Linggasari
Cipeujeuh
PT Pasir Jawa
PT Perkebunan
Gunung Rosa
Rosa Djaya
Gunung
PT Tatar Anyar
Campaka
Indonesia
Gunung
PT HK Waringin
Kancana
PT Perkebunan
Gunung Manik
Gunung Manik
Citambur Sari
PT Bukitsari
Lamping
Ciwangi
PT Lamteh
Maskapai
Ciseureuh
Perkebunan Moelia
Maleber
PT Tenggara
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Bintang

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PT Kimia Farma

2012*)

2015**)

I

I

Tetap

I

I

Tetap

I

I

Tetap

II

I

Naik, kelasifikasi
kelas kebun menjadi

baik sekali

Turun, tetapi masih
dalam kelasifikasi baik
Turun, tetapi masih
dalam kelasifikasi baik

I

II

I

II

II

II

Tetap

II
II
II

II
II
II

Tetap
Tetap
Tetap

II

II

Tetap

II

II

Tetap

II

II

Tetap

II

II

Tetap

II

II

Tetap

II

II

Tetap

II

II

Tetap

II

II

III

II

Tetap
Naik, kelasifikasi
kelas kebun menjadi
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20
21
22
23
24

Cimatis I
Cimatis II
Cigebang
Cimapag
Pasir Kalapa

25

Sukawarna

26
27

Cisujen
Harjasari
CisadeaCigombong
Ciranji

28
29

PT Cirama
PT Sidran
PT Cigebang
PT Tjimapag
PT Pasir Kalapa
PT Sukawarna
Bumi Lestari
PT Pasir Luhur
PT Harjasari
PT Menara Group
/ PT Cikencreng
PT Tjirandji

II
II
III
III
III

II
II
III
III
III

baik
Tetap
Tetap
Tetap
Tetap
Tetap

III

III

Tetap

III
III

III
IV

Tetap
Turun

IV

IV

Tetap

III

-

-

Sumber : Bidang Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan
Perkebunan

3. Jumlah usaha pengolahan hasil perkebunan yang bernilai tambah dan
berdaya saing
Dalam rangka pengembangan produk hilir tanaman perkebunan yang
berdaya saing, berorientasi pasar, dan berbasis sumberdaya local maka penaganan
pasca panen harus dipandang sebagai satu bagian dari suatu sistem secara
keseluruhan dimana setiap mata rantai penanganan memiliki peran yang sangat
terkait. Produk hasil perkebunan sebagaimana produk pertanian lainnya, setelah
dipanen melakukan aktifitas metabolisme sehinggga jika tidak ditangani dengan
segera akan mengakibatkan kerusakan fisik dan kimiawi, dan pada akhirnya
berpengauh tehadap penurunan mutu produk. Dengan demikian diperlukan
penanganan pasca panen yang baik dan tepat terhadap produk perkebunan
tersebut.Penanganan pasca panen dilaksanakan dalam rangka peningkatan
kualitas dan nilai tambah produk dan berimbas pada peningkatan pendapatan untuk
petani. Bantuan alat/bangunan dalam rangka penanganan pasca panen yang
bersumber dari anggaran APBD II maupun APBN antara lain :
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Tabel 2.16.
Bantuan alat/bangunan pasca panen tanaman perkebunan yang
bersumber dari APBD maupun APBN
No.
1

2

3

4
5
6

Loka si
Jen is
Desa
Keca m a t a n
A l a t /Ba n gu n a n
Cijem ba r
Su ka n a g a r a
T em pa t
Pen a m pu n g a n Pu cu k
T eh (T PH)
Cig u h a
Su ka n a g a r a
Ca m pa ka
Su ka la ksa n a
Su ka n a g a r a
Su ka r a m e
Su ka n a g a r a
Su ka r a m e
Su ka n a g a r a
Cig u h a
Su ka n a g a r a
Ja y a g ir i
Su ka n a g a r a
Su ka jem ba r
Su ka n a g a r a
Su ka jem ba r
Su ka n a g a r a
W a n g u n ja y a
Ca m pa ka
Cija g a n g
Pon dok Ha n d Ma n g le Cika lon g ku lon
Cia n da m
Ma n de
Gir im u kt i
Ca m pa ka
Sa la m n u n g g a l
Cibeber
Cir a m a g ir a n g
Cika lon g ku lon
Mu r n isa r i
Ma n de
Ru m a h Pen da sa pa n
Ku t a w a r in g in
Ma n de
Ba n g u n a n
pen g ola h a n kopi
Mesin pen g ola h kopi
La n t a i jem u r kopi
Ju m l a h

Ca m pa ka

Su ka da n a

Ca m pa ka
Ca m pa ka

Su ka da n a
Su ka da n a

Ju m l a h Ket er a n ga
n
(u n it )
Tah u n 2 01 2
1

2 01 2
2 01 2
2 01 5
2 01 5
2 01 5
2 01 5
2 01 5
2 01 5
2 01 5
2 01 5
2 01 2
2 01 2
2 01 2
2 01 5
2 01 5
2 01 5
2 01 5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tah u n
Tah u n
Tah u n
Tah u n
Tah u n
Tah u n
Tah u n
Tah u n
Tah u n
Tah u n
Tah u n
Tah u n
Tah u n
Tah u n
Tah u n
Tah u n
Tah u n

1

Tah u n 2 01 5

3
1
23

Tah u n 2 01 5
Tah u n 2 01 5

Sumber : Bidang Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

4. Jumlah kelompok/lembaga yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam
budidaya perkebunan
Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk
memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya
pembangunan memerlukan unsur-unsur pokok diantaranya sumber daya alam
dan sumberdaya manusia.Pada dasarnya sumber daya alam yang dimiliki oleh
Cianjur seperti potensi hutan dan perkebunan merupakan aset yang tinggi dalam
mendukung pembangunan di Kabupaten Cianjur.Namun sumber daya alam ini
tidak sendirinya dapat diolah oleh alam tetapi memerlukan sumber daya manusia
sebagai agent of development dan penentu keberhasilan pembangunan.
Permasalahan yang muncul pada umumnya terletak pada masih
rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam bidang kehutanan dan
perkebunan. Atas dasar hal inilah maka faktor sumber daya manusia perlu dibina
dan dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai,
pengembangan sistem penilaian prestasi kerja, dan lain sebagainya dalam
rangka mewujudkan sumberdaya yang profesional dan berkualitas.
Jumlah kelompok/lembaga yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam
budidaya perkebunan berdasarkan tabel 2.17 di bawah secara umum menunjukan
kenaikan jumlah yang cukup signifikan. Tercatat pada Tahun 2012, jumlah
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kelompok/lembaga yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya
perkebunan sebanyak 7 kelompok, kemudian sedikit menurun menjadi 6 kelompok
pada Tahun 2013 dan jumlah ini naik secara signifikan pada Tahun 2014 yaitu
sebanyak 14 kelompok. Pada Tahun 2015 ini jumlah kelompok kembali menurun
menjadi sebanyak 10 kelompok. Berikut ini jumlah kelompok/lembaga yang
memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya perkebunan :
Tabel 2.17.
Jumlah Kelompok/Lembaga Yang Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna
Dalam Budidaya Perkebunan
No.

Nama Lembaga

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Jumlah
2011
2012
2013
2014
2015

1

Asosiasi Petani
Kebun

-

6

6

6

6

24

2

Gaperindo

-

1

-

-

1

2

-

-

-

2

3

5

-

-

-

6

-

6

7

6

14

10

37

3

4

Kelompok
Penangkar
Bibit/Benih
Tanaman
Perkebunan
Kelompok Tani
Tembakau
Jumlah

Sumber : Bidang Perkebunan dan Bidang PenyuluhanDinas Kehutanan dan Perkebunan
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Tabel 2.18.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sektor Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur
Target Renstra Tahun ke-

Rasio Capaian Tahun ke-

2013

2014

2015

40.277,62

44.433,12

44.499,11

2015

2012
35.355,44

2014

2011
33.440,60

2013

2015
44.500,00

2012

2014
40.500,00

1,17

1,19

1,40

1,48

1,12

1,17

1,29

1,48

1,30

1,00

1,08

1,05

0,88

20

20

20

23

16

20

20

20

21

1,00

1,00

1,00

0,91

8

-

-

5

-

6

-

-

17

0,75

7

6

14

10

-

7

6

14

10

2011

2013
35.955,44

2012

Indikator Kinerja

2011

No

Realisasi Capaian Tahun ke-

1,04

1,12

1,09

0,99

1.

Nilai produk perkebunan (ton)

2.

Nilai produktivitas perkebunan (ton/ha)

3.

33.940,60

URUSAN PERTANIAN (SUB SEKTOR PERKEBUNAN)

Jumlah perusahaan perkebunan yang
berkelasifikasi baik (perusahaan)
Jumlah usaha pengolahan hasil

4.

perkebunan rakyat yang bernilai tambah

-

3,4

dan berdaya saing (unit)
Jumlah kelompok/lembaga yang
5.

memanfaatkan teknologi tepat guna
dalam budidaya perkebunan (lembaga)

Tabel 2.19.
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1

6.650.650.600
5.263.879.476
5.544.326.043
6.598.068.079
6.809.745.102
6.509.098.182

11.933.620.110
8.998.318.295
10.487.204.840
7.247.080.136
10.356.631.066
11.435.247.221

0,97

0,97

6,06
5,78

0,95

0,99

0,98

2015

2014

2013

2012

Uraian

0,97

0,99

(milyar rupiah)

0,95

(milyar rupiah)

2011

2015

2014

2013

2012

2011

2015

2014

Realisasi Anggaran Tahun ke-

0,99

6.996.798.800

10.455.544.968

2013

2012

2011
Anggaran pada Tahun ke-

0,98

6.745.304.600

Belanja Langsung

7.507.188.000

2

5.574.644.900

Langsung

11.078.984.049

Belanja Tidak

5.337.236.000

No

9.178.751.000

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur
Rasio Antara Realisasi dan
Anggaran

Rata-rata

Tahun ke-

Pertumbuhan

Anggaran Realisasi

BELANJA

10,47
9,74
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Anggaran belanja tidak langsung pada Dinas Kehutanan dan Perkebunanselama Tahun
2011 sampai dengan Tahun 2014 cenderung mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2015
terjadi penurunan sebesar kurang lebih 5%. Penurunan terjadi karena pada Tahun 2014-2015
para pegawai banyak yang mengalami masa pensiun. Namun demikian secara keseluruhan
rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung Dinas Kehutanan dan Perkebunan selama lima
tahun menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 6,06%. Dilihat dari rasio realisasi dan anggaran,
rasiobelanja tidak langsung selama lima tahun menunjukkan nilai yang cukup baik dengan nilai
lebih dari 0,97 per tahun.
Selanjutnya untuk belanja langsung terjadi fluktuatif, dimana pada Tahun 2011 ke Tahun
2012 anggaran belanja meningkat kurang lebih 21%, kemudian pada Tahun 2013 kembali
menurun sebesar 32% dan kembali meningkat sebesar 39% pada Tahun 2014. Pada Tahun
2015 anggaran belanja langsung kembali meningkat sebesar 14%.Fluktuasi anggaran ini
terutama terkait dengan ketersediaan anggaran pada APBD Kabupaten Cianjur dan ada
tidaknya kegiatan yang pendanaannya berasal dari bantuan provinsi, hibah, dan sumber
pendanaan lainnya.Angka rata-rata pertumbuhan anggaran belanja langsung pada Dinas
Kehutanan dan Perkebunan selama lima tahun sebesar 10,47%, dan untuk rasio antara realisasi
belanja dan anggarannya rata-rata di atas 0,95 per tahun. Hal ini dapat dijadikan suatu motivasi
bagi dinas untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam pencapaian target realisasi keuangan di
masa yang akan datang.
Dari uraian di atas, tergambar bahwauntuk mendukung pembangunan perkebunan di
Kabupaten Cianjur diperlukan pendanaan yang tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten
tetapi juga diperlukan dukungandana dari APBD Provinsi dan APBN.
2.2.3. URUSAN KETAHANAN PANGAN/BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
Badan Ketahanan Pangan Daerah Kebupaten Cianjur sebagai lembaga penyelenggara
urusan Pemerintah kabupaten Cianjur di Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan arah
kebijakan, strategis dan sasaran ketahanan
pangan provinsi Jawa Barat dan
Nasional.Sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
menyelenggarakan urusan wajib di bidang ketahanan pangan tahun 2016 - 2021, sebelum
diterbitkannya Norma Standar Proses Kriteria (NSPK) untuk sementara mengacu pada
peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/permentan/OT.140/12/2010 tentang standar pelayanan
minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kabupaten/Kota.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten
terdiri atas 4 (empat) jenis pelayanan dasar sebagai berikut :
a. Ketersediaan dan cadangan pangan dengan indikator :
▪ Ketersediaan energi dan protein perkapita 90% pada tahun 2021
▪ Penguatancadangan pangan 100 % tahun 2021
Cadangan pemerintah terdiri dari cadangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah desa yang perwujudannya adalah
inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat,
sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil
dengan baik.
Definisi oprasional :
➢ Tersedianya cadangan pemerintah di tingkat kabupaten minimal 100 ton
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ekuivalen beras.
b. Distribusi dan akses pangan dengan indikator :
▪ Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90% pada tahun
2021
▪ Stabilitasi harga dan pasokan pangan 90 % tahun 2021
Informasi pasokan, harga dan akses pangan yang di pantau dan dikumpulkan secara
rutin atau periodik oleh kabupaten untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat
analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.
Definisi oprasional:
➢ Tersedianya data dan informasi mencakup komoditas gabah/beras, jagung,
kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe
merah yang di sajikan dalam priode mingguan/bulanan/tahunan.
➢ Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang
dari 25% dari kondisi normal.
➢ Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu
wilayah berkisar antara 5%-40%.
c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan dengan indikator:
▪ Pencapian Skor Pola Pangan Harapan (PHH) 90% pada tahun 2021
▪ Pengawasaan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada tahun 2021
Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang di perlukan untuk
mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kemia dan benda lain yang
mengganggu, menjijikan dan membahayakan manusia.
Definisi Oprasional
➢ Informasi penganekaragaman komsumsi pangan masyarakat yang beragam,
bergizi dan berimbang sesuai standar kecukupan energi dan protein
perkapita perhari (PPH).
➢ Meningkatnya KAP (Knowledge, Atitude, Practice) konsumsi pangan pada
masyarakat tentang pangan lokal, teknologi, pengolahan pangan.
➢ Pola pangan harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang
bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energy dan zat gizi lainnya,
dimana dengan semakin tingginya sekor PPH, maka konsumsi pangan
semakin beragam bergizi dan seimbang.
➢ Tersedianya informasi tentang keamanan pangan, khususnya pangan segar:
✓ Prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap
pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
✓ Prima dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap
pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi
dan bermutu baik.
✓ Prima satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap
pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi
bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.

27

d. Penanganan kerawanan pangan dengan indikator :
▪ Penanganan daerah rawan pangan sebesar 60% pada tahun 2021
Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami
daerah, masyarakat/rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar
kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.Berdasarkan faktor
penyebabnya kerawanan pangan dibagi dua yaitu rawan pangan kronis dan Trasien.
Rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi
standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada priode yang lama karena
keterbatasan kepemilikan aset produktif dan kekurangan pendapatan.
Rawan Pangan Trasien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat
mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan
liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam (gempa
bumi, pergerakan tanah, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).
Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan
pangan di suatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan
kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program
sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani.
Adapun pencegahan rawan pangan tersebut di laksanakan melalui pendekatan
sebagai berikut :
▪

Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dengan
melaksanakan 3 (tiga) kegiatan :
➢ Peramalan situasi pangan dan gizi melalui SIDI termasuk peramalan
ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil
pengamatan sosial ekonomi.
➢ Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei
khusus atau dari laporan tahunan.
➢ Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi
perumus kebijakan (forum koordinasi tingkat desa, kecamatan)

▪

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and
Vulnerability Atlas) disusun pada periode 3- 5 tahunan yang menggambarkan
kondisi sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan program

▪

Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk
miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka
kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.200 Kalori yaitu:
➢ Penduduk sangat rawan
➢ Penduduk pangan resiko sedang
➢ Penduduk tahan pangan

< 70% AKG
< 70% - 89,9% AKG
> 89,9% AKG

Capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah terhadap capaian Standar Pelayanan
Minimal tersebut, adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.20.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Cianjur 2015
No

1
2
3
4
5
6
7

Indikator Kinerja
Ketersediaan :
-Energi
-Protein
Penguatan Cadangan Pangan pemerintah
daerah
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan
akses pangan
Stabilitas harga dan pasokan pangan
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan
(PPH)
Pengawasan dan pembinaan keamanan
pangan
Penanganan Kerawanan Pangan

Target
SPM
(2015)

Realisasi
Capaian(%)
Tahun 2015

Ratio Capaian
(%)
Tahun 2015

90 %
90%

156,4
115,8

173,78
128,67

60%

180

300

90 %

69

76,6

90 %

87,5

97,2

90 %

65,7

73

80 %

100

125

60 %

100

100

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Daerah

Berdasarkan tabel 2.20 tersebut di atas capaian kinerja Pelayanan Badan Ketahanan
Pangan Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Ketersediaan Energi dan Protein
Terpenuhinya kebutuhan penyediaan pangan penduduk di suatu wilayah dapat
ditunjukan oleh dimensi kuantitatif yaitu berdasarkan energi dan zat gizi tiap orang tiap hari.
Pangan yang tersedia dikatakan memenuhi kebutuhan penduduk jika energinya mencapai
angka 2,200 kkal/kapita/hari dan proteinnya 57 gram/kapita/hari. Berdasarkan laporan
Tahunan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Cianjur Tahun 2015 ketersediaan pangan
kabupaten Cianjur tahun 2015 telah mencapai angka 124,91 %
2. Penguatan cadangan Pangan
Upaya mencapai ketahanan pangan berkelanjutan selama ini dilakukan melalui
pendekatan ketersediaan pangan. Ketahanan Pangan tingkat rumah tangga atau individu
tergantung aksesbilitasnya terhadap pangan. Kecukupan pangan pada tingkat makro belum
menjamin kecukupan pangan setiap individu atau rumah tangga. Ketahanan pangan di tingkat
rumah tangga dapat dipenuhi dari produksi dan cadangan pangan sendiri.
Cadangan Pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang
perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan
pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan
cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Cadangan pangan bertujuan untuk
meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu
di setiap tingkat wilayah, menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan akses pangan
kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam
kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis.Target SPM
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terhadap indikator penguatan cadangan pangan 60 % pada tahun 2015. Capaian
penguatan cadangan pangan pemerintah daerah pada tahun 2015 telah mencapai 187 ton
beras
3. Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan daerah
Harga dan pasokan pangan merupakan indikator strategis yang saling terkait, yang dapat
digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Gejolak harga pangan dapat
menunjukan gejala terganggunya distribusi pangan yang mungkin disebabkan karena
kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan. Gejolak harga pangan dapat
menimbulkan gejolak sosial dan mengakibatkan terganggunya kondisi sosial politik. Untuk
menghindari terjadinya gejolak harga pangan diperlukan suatu sistem deteksi dini serta
kebijakan penanganan gejolak harga pangan yang cepat dan tepat. Untuk mendukung hal
tersebut diperlukan data dan informasi yang cepat, tepat, akurat dan berkesinambungan
melalui ketersediaan informasi harga.
Target SPM terhadap indikator Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses
pangan daerah adalah 90 % pada tahun 2015,baru tercapai 69 %.
4. Stabilitas harga dan pasokan pangan
Berdasarkan Permentan Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010, harga dinyatakan
stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25 % dari kondisi normal, dan
pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah
berkisar antara 5% - 40% .
Target SPM terhadap indikator stabilitas harga dan pasokan pangan adalah 90 % , sampai
dengan akhir Tahun 2015, baru terealisasi 87,5 %
5. Peningkatan Skor PPH
Target SPM terhadap indikator peningkatan skor PPH adalah 90 % pada tahun
2015.Capaian sampai dengan akhir tahun 2015 baru terealisasi 65,7 dari target SPM.
6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Target SPM terhadap indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan adalah
80 % pada tahun 2015, sampai dengan akhir tahun 2015 terealisasi 125 % .
7.

Penanganan daerah rawan pangan
Target SPM terhadap indikator penanganan daerah rawan pangan adalah 80 % pada
tahun 2015, sampai dengan akhir tahun 2015 telah teralisasi 100 %

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan OPD bidang ketahanan pangan
yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan
daerah tersebut di atas melalui program dan kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 2.21.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Ketahanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Cianjur
2015

2014

2013

2012

2011

Rasio Capaian Tahun ke2015

2014

2013

2012

2011

Realisasi Capaian Tahun ke2015

2014

2013

Indikator Kinerja

2012

No.

2011

Target Renstra Tahun ke-

URUSAN KETAHANAN PANGAN
1.

Ketersediaan :
-Energi (%)
-Protein (%)

2.

Penguatan Cadangan
Pangan pemerintah
daerah (%)
Ketersediaan informasi
pasokan, harga dan
akses pangan (%)
Stabilitas harga dan
pasokan pangan (%)
Pencapaian skor Pola
Pangan Harapan
(PPH) (%)
Pengawasan dan
pembinaan keamanan
pangan (%)
Penanganan
Kerawanan Pangan
(%)

3.
4.
5.

90
90

156,4
115,8

1,74
1,29

60

180

3,00

90

69

0,77

90

87,5

0,97

90

65,7

0,73

80

100

1,25

60

60

1,00

Tabel 2.22.
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Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Cianjur
Anggaran Pada Tahun ke
Program dan Kegiatan

1
2
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.

1
BELANJA lANGSUNG
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Kegiatan Analisis
Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan
Kegiatan Sosialisasi dan
Promosi Pangan Lokal
Kegiatan Pembinaan
LDPM dan Pemantauan
Harga Pangan
Kegiatan Pengembangan
Desa Mandiri Pangan
(Demapan)
Kegiatan Peningkatan
Program Raskin
Kegiatan Pembinaan
Ketahanan pangan
Kegiatan Kelembagaan
dan Manajemen
Ketahanan pangan
Kegiatan Klarifikasi
Daerah Rawan Pangan
Kegiatan Analisis dan
Penyusunan Pola
Konsumsi Pangan

I
(2011)

II
(2012)

III
(2013)

2

3

4

0

Realisasi Anggaran ke

Ratio Realisasi dan anggaran

IV
(2014)

V
(2015)

V
(2015)

I
(2011)

II
(2012)

III
(2013)

5

6

7

8

9

10

11

0

50.000.000,-

0

0

0

42.630.000,-

0

0

0

63.000.000,-

0

0

0

0

100.000.000,
-

0

0

0

76.000.000,-

0

179.000.000,-

164.487.500 4.770.242.800,
,-

445.330.000,
-

I
II
III
(2011) (2012) (2013)

12

14

15

16

0

0

85,26 %

0

7.080.000,-

0

0

11,11%

0

79.545.000,-

0

0

79,54 %

0

53.805.000,-

0

0

70,79%

179.000.000,
-

164.487.500,- 4.688.609.850,- 445.300.000,-

100 %

100 %

98,27%

227.625.000,-

0

100 %

0

0
0

0

0

90.200.000,-

100.000.000,-

0

0

100.000.000,-

0

0

100 %

0

0

118.594.000

0

0

118.594.000,
-

0

0

100 %

0

0

0

0

0

33.395.000

0

IV
V
(2014) (2015)

13

90.200.000,-

0
0

IV
(2014)

32.645.000

99,99%

0

97,75%
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Tabel 2.22.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan IIPelayanan Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Cianjur
Anggaran Pada Tahun ke
Program dan Kegiatan
1
BELANJA lANGSUNG
Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan
Kegiatan
Pemantauan dan
10.
Analisis Akses
Pangan Masyarakat
Kegiatan
Pemantauan dan
11.
Analisis Harga
Pangan Pokok
Kegiatan
Pengembangan
12
Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah
Kegiatan
Pengembangan
13.
Desa Mandiri
Pangan
Kegiatan
Peningkatan Mutu
14.
dan Keamanan
Pangan
Kegiatan Penguatan
15. Lumbung Pangan
Masyarakat

I
(2011)
2

Realisasi Anggaran ke

II
(2012)

III
(2013)

IV
(2014)

3

4

5

V
(2015)
6

I
(201
1)
7

II
(2012)

III
(2013)

IV
(2014)

V
(2015)

I
(2011)

II
(201
2)

III
(201
3)

8

9

10

11

12

13

14

73.468.000,-

1.861.288.950

180.017.700,-

143.184.000,-

153.359.000,-

IV
(201
4)
15

59.547.500,-

59.572.000,-

21.130.000,-

Ratio Realisasi dan anggaran

21.130.000,-

V
(201
5)
16

99,96%

70.685.000,-

97,57%

1.837.670.950,
-

98,73%

162.714.200

100%

90,39%

135.812.000

94,85%

143.173.000

96,1%
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16.

17.

18.
19.
,
20

Kegiatan Analisis
Ketersediaan
Pangan
Kegiatan
Pengembangan
Sistem
Kewaspadaan
Pangan dan Gizi
Kegiatan Percepatan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
Kegiatan Fasilitasi
Dewan Ketahanan
Pangan
Kegiatan Pengadaan
Kendaraan
Operasional
BKPD(Banprov)

41.752.200,-

40.213.100,-

153.836.000,-

115.470.000,-

346.323.000,-

182.000.000,-

114.207.000,-

36.782.200,-

88,1%

39.063.100,-

97,14%

149.123.000,
-

96,94%

313.830.000,
-

166.660.000,
-

98,91% 98,91

90,6%

91,57%

34

2.3.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian
Perkebunan Pangan dan Hortikultura
Sebagai salah satu institusi pelaksana pembangunan pertanian dan pangan, Dinas
Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura harus dapat merumuskan kebijakan,
menyusun strategi, program serta kegiatan yang dapat mengoptimalkan potensi dan
menjawab tantangan pembangunan pertanian dan pangan selama lima tahun kedepan.

2.3.1. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lahan merupakan salah satu syarat untuk dapat berlangsungnya proses produksi di
bidang pertanian. Produktivitas dari lahan sangat dipengaruhi oleh kesuburan, tekstur tanah,
serta ketersediaan air. Luas lahan di Kabupaten Cianjur pada Tahun 2015 adalah 350.148
ha, terdiri atas: lahan sawah seluas 65.716 ha, lahan bukan sawah seluas 202.512 ha,
dan lahan bukan pertanian seluas 81.920 ha, rincian lebih jelas mengenai luas dan
penggunaan lahan di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel 2.23. berikut :
Tabel 2.23.
Luas dan Penggunaan Lahan Sawah Tahun 2011-2016
S

No.
Jenis Penggunaan
2011
1 Pengairan Teknis
12.967
2 Pengairan ½ Teknis
8.811
3 Pengairan Sederhana
3.685
4 Pengairan Desa/non PU
22.560
5 Tadah Hujan
17.955
6 Pasang surut
0
7 Lainnya (polder, rembesan, dll)
15
8 Irigasi Ditanami Padi > 3 kali
9 Irigasi Ditanami Padi 2 kali
10 Irigasi Ditanami Padi 1 kali
Irigasi Ditanami Tanaman
11
Lainnya
12 Irigasi Tidak Ditanami Apapun
Tadah Hujan Ditanami Padi >
13
3 Kali
Tadah Hujan Ditanami Padi 2
14
Kali
Tadah Hujan Ditanami Padi 1
15
Kali
Tadah Hujan Ditanami
16
Tanaman Lainnya
Tadah Hujan Tidak Ditanami
17
Apapun
18 Rawa Lebak
Jumlah
65.993

2012

2013

1.166
27.273
20.042

2014

2015

2016

16.755 18,480 19,841 18.638
29.776 27,196 25,977 25.874
629
364
667
487

78

78

78

78

445

2

0

0

0

0

14.555

604

732

467

881

2.996

6.306

6,418

6,485

8.313

45

12.400 12,337 12,432 10.821

0

0

1

10

10

8

0

0

5

5

0
15
0
0
0
66.180 66.283 65,909 65,782 65.716

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program
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Dalam menunjang upaya–upaya peningkatan produksi di bidang pertanian tidak
lepas kaitannya dengan masalah ketersediaan air. Tempat–tempat penampungan air, baik
berupa bendungan–bendungan / waduk–waduk maupun embung air akan sangat besar
peranannya terutama dalam pengairan lahan sawah, sehingga intensitas penggunaan
lahan dapat lebih ditingkatkan. Untuk lebih jelasnya tentang pencapaian Indeks
Pertanaman lahan sawah dan darat pada Tahun 2016 di Kabupaten Cianjur dapat dilihat
pada Tabel 2.24.
Tabel 2.24a.
Tingkat Pemanfaatan Lahan Tahun 2016

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Komoditas
Padi
Jagung
Kedelai
Kacang Tanah
Kacang Hijau
Ubi Kayu
Ubi Jalar
JUMLAH

Luas Tanam (Ha)
Lahan Sawah
148.943
862
5.329
55
2
5
86
155.282

- Luas Baku Lahan yg diusahakan
- Indeks Pertanaman

Lahan Kering
18.667
10.243
1.302
4.933
161
5.013
510
40.829

65.716

88.609

2,36

0,46

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program

Keterangan : IP =

Luas Tanaman 1 Tahun x 100
Luas Baku

Tabel 2.24b.
Indek Pertanaman (IP) Padi Tahun 2012 - 2016
No

Tahun

1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
Jumlah Rata-rata

Luas Tanam

Luas Baku Sawah

Indek
Pertanaman (IP)
Padi

137.027
138.852
136.772
136.570
148.943
139.328

66.180
66.283
65.909
65.782
65.716
65.974

2,07
2,09
2,08
2,08
2,27
2.12

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program

Berdasarkan data yang tersedia realisasi tanam dan baku lahan, maka Indeks
Pertanaman yang dicapai pada Tahun 2015 di Kabupaten Cianjur yaitu pada lahan sawah
236,29 % dan lahan darat 46,08%.. Dari data Indek Pertanaman tersebut khususnya
lahan darat, merupakan peluang dan tantangan yang perlu ditingkatkan dalam proses
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produksi dalam menambah ketersediaan pangan dan ketersediaan bahan baku primer
untuk bahan baku sekunder.
Sehingga para petani dan para pelaku pengolahan hasil
dapat meningkatkan pendapatan atau nilai tambah prodak bahan baku lokal yang bernilai
regional, nasional bahkan internasional. Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan
pasar bebas, produk pertanian Cianjur juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar
internasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan
luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi
produk pertanian Cianjur.
Selain sumber daya lahan, penduduk Cianjur sebagian besar bekerja di sektor
pertanian, potensial bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani baik padi,
palawija maupun komoditas hortikultura pada tahun-tahun ke belakang tingkat
ketersediaan aneka produk hasil pertanian dapat terpenuhi bahkan dapat memasok
kebutuhan regional maupun nasional. Tantangan dan peluang dari keberhasilan
pembangunan pertanian, yang perlu penanganan serius adalah tidak berbanding lurus
antara hasil produksi pertanian di tingkat petani dengan nilai daya beli, hal ini terutama
disebabkan masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk Cianjur sehingga
dapat mempengaruhi daya beli.
Seiring dengan keberhasilan pembangunan ekonomi yang saat ini tengah giat
dijalankan, maka pendapatan per kapita penduduk juga akan meningkat. Peningkatan
pendapatan di satu sisi, maka dapat terjadi peningkatan permintaan produk, termasuk
pertanian di sisi lain. Permintaan pasar domestik, di samping jumlahnya yang semakin
meningkat, juga membutuhkan keragaman produk yang bervariasi, sehingga akan
membuka peluang yang lebih besar terhadap diversifikasi produk.
Faktor-faktor kunci keberhasilan juga dapat diidentifikasikan dari lingkungan
eksternal yaitu berupa Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat). Adapun analisis
lingkungan eksternal Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah:
a. Peluang (Opportunity)
▪ Pangsa pasar terbuka baik lokal, regional maupun global
▪ Peningkatan produktivitas masih memungkinkan melalui penerapan teknologi
pertanian
▪ Terbukanya kesempatan kerja, fasilitas kredit / permodalan
▪ Terbukanya peluang investasi
▪ Stabilitas politik dan keamanan
▪ Tersedianya peluang kerjasama dengan pihak lain
b. Tantangan (Threat)
▪ Gangguan alam (el nino dan la nina)
▪ Gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT)
▪ Degradasi mutu lingkungan
▪ Bencana Alam
▪ Persaingan pasar global berdasarkan SNI / ISO 14.000
2.3.2. Perkebunan
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Wilayah Kabupaten Cianjur meliputi areal seluas 361.435 ha. Dari luasan tersebut,
kurang lebih 51.473 hektar atau 14,24% nya merupakan lahan perkebunan sebagaimana
tercantum pada Tabel 2.25 di bawah. Pengelolaan perkebunan di Kabupaten Cianjur
dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha antara lain perusahaan perkebunan negara
(PTPN) dan perusahaan besar swasta (PBS).
Tabel. 2.25.
Luas lahan perkebunan di Kabupaten Cianjur
No.
1.
2.
3.

Jenis Perkebunan
Perkebunan Rakyat
Perkebunan Besar Swasta
Perkebunan Besar Negara
Jumlah

Luas (ha)
37.070,99
9.485,27
4.916,90
51.473,16

Pemerintah pusat dalam lima tahun kedepan memiliki kebijakan untuk
melaksanakan pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perkebunan yang
ditetapkan dalam Kepmentan Nomor 46/Kpts/PD.300/1/205 tentang Penetapan Kawasan
Perkebunan Nasional. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan ini
diupayakan untuk mengembangkan dan membina kawasan-kawasan perkebunan rakyat
agar menjadi kawasan perkebunan yang berwawasan agribisnis, meningkatkan peranan
kelembagaan perkebunan, meningkatkan kemampuan usaha agribisnis masyarakat,
meningkatkan populasi dan kapasitas produksi di setiap kawasan serta meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan pekebun. Penanganannya diarahkan pada upaya
rehabiulitasi dan konservasi lahan, pemanfaatan sumberdaya alam yang diperlukan oleh
masyarakatpekebun, peningkatan pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan
masyarakat akan protein nabati dan kelestarian lingkungan.Berdasarkan kepmentan
sebagaimana dimaksud, pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Cianjur sebagai
kawasan sentra teh nasional. Luas lahan perkebunan jenis komoditas teh di Kabupaten
Cianjur mencapai hampir setengah dari luas lahan perkebunan secara keseluruhan.
Tercatat luas lahan teh di Kabupaten Cianjur seluas 24.591,58 hektar.
Dari sisi komoditi, pengembangan komoditas perkebunan strategis di Kabupaten
Cianjur diarahkan pada jenis-jenis tanaman teh, kopi, karet, cengkeh, dan kelapa. Selain
itu akan dikembangkan pula komoditas potensial Kabupaten Cianjur seperti aren, pala,
tembakau, dan nilam. Pengembangan komoditas tersebut dilakukan pada lahan-lahan
eksisting dan bukaan baru yang disesuaikan dengan potensi wilayah dengan catatan
bahwa komoditas tersebut memiiki persyaratan kelayakan untuk dikembangkan yaitu
layak secara ekonomi, layak biofisik, layak sosial, layak pasar, dan memiliki potensi
keberlanjutan.
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2.3.3. Pangan
Tantangan (Threat):
a. Pertambahan jumlah penduduk;
b. Semakin tingginya persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan
dengan sektor non pangan;
c. Semakin menurunnya kualitas lahan produktif;
d. Masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan;
e. Masuknya produk pangan impor dan tingginya tingkat persaingan usaha;
f. Besarnya proporsi penduduk miskin;
g. Masih terbatasnya konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
Peluang (Opportunity):
a. Tersedianya teknologi untuk meningkatkan produksi bahan pangan primer
maupun olahan;
b. Masih tersedianya sumber daya alam yang belum termanfaatkan secara optimal;
c. Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk pangan
olahan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat ;
d. Potensi diversikasi bahan pangan
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3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura
Pembangunan pertanian/perkebunan dan pangan selama periode lima tahun yang
akan datang pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan
pembangunan pada lima tahun sebelumnya. Hasil evaluasi pembangunan pada periode
sebelumnya sangat diperlukan untuk memberikan gambaran permasalahan yang akan
terjadi dan akan menghambat proses pembangunan untuk lima tahun kedepan.
Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masing-masing sektor antara lain :

3.1.1. Permasalahan Sektor Pertanian/Perkebunan
Permasalahan
mendasar
yang
dihadapi
dalam
pembangunan
pertanian/perkebunan antara lain :
1. Terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian/perkebunan
Kondisi sarana dan prasarana pertanian di wilayah Cianjur dapat dikatakan
cukup timpang antara kondisi di wilayah utara dan selatan. Kondisi jalan usaha tani dan
jalan produksi masih banyak yang rusak di Cianjur wilayah selatan dan sebagian
tengah. Persebaran utilitas pun lebih memadai di wilayah utara dan ketersedian utilitas
eksisting pun masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat petani Cianjur.
Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani
maupun pedesaan dari total areal sawah di Cianjur seluas 62.716 ha, dengan kondisi
irigasi dari hasil pengamatan lapangan, diperkirakan 33 % kondisi baik, 32 % sedang dan
35 % rusak. Oleh karena itu sesungguhnya harus menjadi prioritas karena tidak hanya
untuk mengatasi kekeringan, tetapi juga untuk menambah layanan irigasi untuk
terjaminnya nilai Indek Pertanaman (IP) di Kabupaten Cianjur, sehingga dengan
kurangnya pembangunan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang
ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini
terutama diakibatkan oleh banjir dan erosi, kerusakan sumberdaya alam di daerah aliran
sungai, bencana alam serta kurangnya kesadaran pemeliharaan jaringan irigasi hingga
ke tingkat usaha tani. Dari segi kualitas lahan sudah mengalami degradasi yang cukup
menghawatirkan baik dari sisi kesuburan akibat pemakaian pupuk an-organik,
sedangkan kebutuhan pangan selalu meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk
di Cianjur Tahun 2015 sebesar 2.235.418 jiwa.
Masalah-masalah infrastruktur penunjang pertanian bila disimpulkan terdiri atas:
a. Terjadinya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global yang berpotensi
bencana alam
b. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air.
c. Dari segi kualitas lahan sudah mengalami degradasi yang cukup menghawatirkan,
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terutama kesuburan lahan akibat pemakaian pupuk an-organik yang terus menerus
tanpa diimbangi pupuk organik.
d. Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas.
2. Belum meratanya sarana prasarana budidaya dan teknologi pertanian
Berdasarkan konsep agribisnis, pada proses hulu, di wilayah selatan terdapat
indikasi kurang lancarnya distrribusi sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk,
pestisida dan alat mesin pertanian terhambat karena geograpis dan pasilitas jalan yang
kurang baik. Pada proses budidaya, terdapat beberapa daerah kurang tersediannya
air untuk irigasi yang diakibatkan oleh kurang tersedianya jaringan irigasi teknis
sehingga banyak lahan pertanian yang masih mengandalkan air hujan. Proses hilir
dapat dilihat dari proses pengolahan hasil pertanian, serta sarana pemasaran hasil
pertanian.
Penggunaan alat dan mesin pertanian saat ini memang sudah merupakan suatu
kebutuhan. Efisiensi tinggi saat ini harus terus diperkenalkan kepada petani dengan
alasan karena tenaga kerja yang digunakan saat ini tidak memiliki kontinuitas.
Seorang buruh tani hanya akan dibutuhkan pada saat pengolahan tanah dan panen,
sedangkan pada proses lain buruh tani kurang dibutuhkan, akhirnya terjadi
pengangguran yang tidak kentara. Dalam menanggulangi hal tersebut peran
kelembagaan sangatlah penting, baik dalam inovasi alat dan mesin pertanian yang
memenuhi kebutuhan petani maupun dalam pemberdayaan masyarakat.
Lembaga-lembaga ini juga dibutuhkan untuk menilai respon sosial, ekonomi masyarakat
terhadap inovasi teknologi, dan melakukan penyesuaian dalam pengambilan kebijakan
mekanisasi pertanian
Berdasarkan data dalam involusi pertanian, pada saat pengolahan tanah,
traktorisasi di Indonesia sangat rendah dibanding negara lain. Pada hakikatnya
Indonesia masih sangat ketinggalan pada pengembangan traktor. Rendahnya
pemakaian traktor ini disebabkan oleh rendahnya perkembangan mekanisasi di
Indonesia. Akibatnya, untuk menggarap tanah seluas 1 ha diperlukan waktu
berhari-hari dan melibatkan banyak tenaga manusia. Tenaga manusia akhirnya tidak
mendapat harga yang layak sehingga produktivitas juga semakin rendah. Tenaga
manusia adalah tenaga riskan, hanya digunakan paling cepat 4 bulan sekali menjadi
buruh tani.
Selain masalah tenaga kerja dengan menggunakan alat mesin pertanian
(Alsintan), masalah adopsi teknologi pertanian perlu mendapat perhatian serius dalam
proses budidaya. Berbagai hasil riset mengindikasikan bahwa sebagian besar lahan
pertanian intensif di Indonesia, terutama di Pulau Jawa termasuk di Cianjur telah
menurun produktivitasnya, dan mengalami degradasi lahan terutama akibat rendahnya
kandungan C-organik dalam tanah yaitu lebih kecil dari 2 persen. Padahal, untuk
memperoleh produktivitas optimal dibutuhkan kandungan C-organik lebih dari 2,5
persen atau kandungan bahan organik tanah > 4,3 persen. Berdasarkan kandungan
C-organik tanah/lahan pertanian tersebut menunjukkan lahan sawah intensif di Jawa dan
di luar Jawa tidak sehat lagi tanpa diimbangi pupuk organik dan pupuk hayati, bahkan
pada lahan kering yang ditanami palawija dan sayur-sayuran di daerah dataran tinggi di
berbagai daerah.
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Menghadapi persaingan adopsi teknologi dalam penerapannya tidak begitu saja
diterapkan, karena pertanian di negara sumber teknologi mempunyai karakteristik yang
berbeda dengan negara kita, bahkan kondisi lahan pertanian di tiap daerah juga
berbeda-beda. Teknologi tersebut harus dipelajari, dimodifikasi, dikembangkan, dan
selanjutnya baru diterapkan ke dalam sistem pertanian kita.
3. Masih lemahnya kualitas sumber daya kelembagaan tani.
Kondisi kelembagaan tani saai ini masih bersifat budaya dan ada kelompok yang
berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas. Artinya belum sepenuhnya berorientasi
memanfaatkan peluang ekonomi terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan
pasar yang diperlukan bagi pengembangan agribisnis. Berbagai kelembagaan petani
yang sudah ada, seperti : Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Perhimpunan
Petani Pemakai Air dihadapkan pada tantangan ke depan untuk merevitalisasi dari
kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan
sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha
yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi atau asosiasi yang ada di
pedesaan.
Petani jika berusahatani secara individu terus berada di pihak yang lemah
karena petani secara individu akan mengelola usaha tani dengan luas garapan kecil
dan terpencar serta kepemilikan modal yang rendah. Sehingga, pemerintah perlu
memperhatikan penguatan kelembagaan lewat kelompok tani agar dengan
berkelompok, petani tersebut akan lebih kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun
permodalannya. Penguatan sistem kelembagaan tani dan pendidikan kepada petani,
berupa program insentif usaha tani, program perbankan pertanian, pengembangan
pasar dan jaringan pemasaran yang berpihak kepada petani, serta pengembangan
industrialisasi yang berbasis pertanian pedesaan, dan mempermudah akses-akses
terhadap sumber-sumber informasi teknologi.
Salah satu indikator keberhasilan kelembagaan tani tidak terlepas dari peran
penyuluh, oleh karena itu penyuluh pertanian dalam pembangunan masyarakat
pertanian sangatlah diperlukan, sedangkan di Kabupaten Cianjur sudah mulai
berkurang karena masuk usia purna bakti, sehingga konsep satu desa dibina oleh satu
orang penyuluh akan sulit terwujud. Peran penyuluh pertanian yang bersifat ‘back to
basic’, yaitu berperan sebagai konsultan, pemandu, fasilitator dan mediator bagi petani.
Dalam harapan jangka panjang para penyuluh pertanian seutuhnya menjadi milik
petani dan lembaganya termasuk di dalamnya konsultan agribisnis, mediator pedesaan,
pemberdaya dan pembela petani, petugas profesional dan mempunyai keahlian
spesifik.
4. Terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan, pengolahan hasil dan
pasar.
Kondisi masyarakat petani saat ini masih dihadapkan pada kecilnya skala
penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya
kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi.
Di sisi lain petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber
permodalan dari lembaga keuangan formal, akibat tidak mudahnya prosedur pengajuan
kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih memilih pinjam
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modal dengan cepat walaupun dengan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada lembaga
keuangan formal. Masalah permodalan, kemampuan petani untuk membiayai usaha
taninya sangat terbatas sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah
produktivitas potensial. Mengingat keterbatasan petani dalam permodalan tersebut dan
rendahnya aksesibilitas terhadap sumber permodalan formal, maka dilakukan
pengembangkan dan mempertahankan beberapa penyerapan input produksi biaya
rendah yang sudah berjalan ditingkat petani.
Selain permodalan juga inovasi teknologi pasca panen dan pengolahan hasil,
hal tersebut mengakibatkan lemahnya daya saing dan kecilnya nilai tambah yang dapat
dinikmati oleh petani, sehingga kesejahteraan tidak meningkat dari tahun ke tahun.
Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian maka perlu
ditingkatkan upaya-upaya inovasi teknologi pasca panen dan pengolahan hasil
pertanian. Produk-produk pertanian kita baik komoditi tanaman pangan dan hortikultura,
harus menghadapi pasar dunia yang telah dikemas dengan kualitas tinggi dan memiliki
standar tertentu dan tentu saja produk dengan mutu tinggi tersebut dihasilkan melalui
suatu proses yang menggunakan muatan teknologi standar.
Yang tidak kalah penting adalah masalah panjangnya mata rantai tata niaga
pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik,
karena pedagang telah mengambil untung dari hasil penjualan. Pada dasarnya
komoditas pertanian itu memiliki beberapa sifat khusus, baik untuk hasil pertanian itu
sendiri, untuk sifat dari konsumen dan juga untuk sifat dari kegiatan usaha tani tersebut,
sehingga dalam melakukan kegiatan usaha tani diharapkan dapat dilakukan dengan
seefektif dan seefisien mungkin, dengan memanfaatkan lembaga pemasaran baik untuk
pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan pengolahannya. Terlepas dari
masalah-masalah tersebut, tentu saja sektor pertanian masih saja menjadi tumpuan
harapan, tidak hanya dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional tetapi juga
dalam penyediaan lapangan kerja. Sarana pengolahan hasil pertanian telah cukup
tersedia namun prosesnya belum optimal yang disebabkan oleh kurang meratanya
ketersediaan sarana pasca panen. Kendala pemasaran produk pertanian mayoritas
terletak pada kurang tersedianya sarana pemasaran hasil pertanian.
Selain permasalahan sumber permodalan, pengolahan hasil dan pasar, juga
masih lemahnya kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan usaha. Hal
tersebut disebabkan oleh karena pembinaan sumber daya manusia pertanian selama
ini lebih difokuskan kepada upaya peningkatan produksi atau budidaya pertanian,
sedangkan produktivitas dan daya saing usaha agribisnis sangat ditentukan oleh
kemampuan pelaku usaha yang bersangkutan dalam mengelola produk yang
dihasilkan baik pasca panen, pengolahan hasil maupun pemasaran hasil.
5. Masih lemahnya kemitraan yang saling menguntungkan.
“Jarak waktu yang lebar antara pengeluaran dan penerimaan dalam
melaksanakan kemitraan “ kalimat tersebut yang masih dihadapi oleh petani baik yang
berhubungan langsung dengan produksi dan pemasaran hasil-hasil pertaniannya
maupun yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian dari segi
ekonomi pertanian, berhasil tidaknya produksi petani dan tingkat harga yang diterima
oleh petani untuk hasil produksinya merupakan faktor yang sangat mempengaruhi
perilaku dan kehidupan petani.
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Perbedaan yang jelas antara masalah ekonomi pertanian dan bukan pertanian
adalah jarak waktu (gap) antara pengeluaran yang harus dilakukan para pengusaha
pertanian dengan penerimaan hasil penjualan. Jarak waktu ini bidang pertanian jauh
lebih besar dibanding dengan bidang industri. Di bidang industri sekali produksi telah
berjalan maka penerimaan dari penjualan akan mengalir setiap hari sebagaimana
mengalirnya hasil produksi sedangkan bidang pertanian setiap musim. Pendapatan
petani hanya diterima setiap musim panen, sedangkan pengeluaran harus diadakan
setiap hari, setiap minggu atau kadang-kadang dalam waktu yang sangat mendesak
sebelum panen tiba.
Sistem kemitraan dalam usaha agribisnis pertanian di Kabupaten Cianjur telah
membuka wacana baru dalam praktek-praktek agribisnis yang dilakukan tertutama oleh
petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani maupun asosiasi. Salah satu bentuk
usaha agribisnis yang cukup banyak dilakukan adalah dengan konsep kemitraan.
Beberapa perusahaan mencoba untuk menawarkan konsep kemitraan ini kepada para
pelaku budidaya untuk memproduksi suatu komoditas tertentu dengan menjamin
pemasaran hasil produksinya. Konsep dan pola kemitraan yang ditawarkan antara satu
perusahaan dengan perusahaan lain berbeda-beda, yang dapat mempengaruhi
perbedaan tersebut diantaranya ; jenis komoditas, sistem budidaya, permintaan
konsumen, pangsa pasar.
3.1.2. Permasalahan Sektor Pangan
Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pembangunan urusan pangan antara
lain :
1. Ketersediaan pangan di Kabupaten Cianjur menunjukan bahwa masih tetap
termasuk pada kategori resiko ringan, kondisi aman, namun tetap harus
diwaspadai karena dimungkinkan terjadi masalah baru yang dapat mempengaruhi
terhadap situasi pangan
2. Cadangan pangan diutamakan dari produksi pangan dalam negeri melalui
penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah, sampai dengan tahun 2015
Kabupaten Cianjur telah menyediakan cadangan pangan pemerintah daerah
sebanyak 187 ton beras.
3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah dari 90 %
pada tahun 2015, pada tahun 2015 baru tercapai 69 %
4. Penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian ,tingkat
konsumen sebagai pedoman bagi penjualan ,pengelolaan dan pemeliharaan
cadangan pangan pemerintah, pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan,
pengaturan kelancaran distribusi antarwilayah. Stabilitas harga dan pasokan
pangan tahun 2015 baru tercapai 87,5 % dari target sampai 2015 sebesar 90 %.
5. Besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan kemampuan akses
pangan rendah
6. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi
pangan dan gizi
7. Masih dominannya konsumsi sumber energi karbohidrat yang berasal dari beras
8. Situasi keamanan pangan di kabupaten Cianjur belum bisa dikendalikan dengan
baik, hal ini disebabkan karena untuk mengedalikan keamanan pangan ini perlu
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9.

3.2.

adanya tim pengendali keamanan pangan dan sampai tahun 2015 tim tersebut
belum terbentuk.
Penduduk miskin memiliki resiko tinggi dan rentan terhadap kerawanan
pangan, karena kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli
masyarakat yang ditentukan tingkat pengeluarnnya.

Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 adalah Cianjur Lebih
Maju dan Agamis. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur
menetapkan tiga misi yaitu :
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan pembangunan keagamaan
3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi
Sejalan dengan RPJP Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2025, maka RPJMD
Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang merupakan RPJMD Tahap III
memprioritaskan pembangunan pada upaya membangun kekuatan sosial untuk
bersinergi dalam aktivitas percepatan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi
dan keunggulan daerah serta membangun keterkaitan antar wilayah secara terpadu
guna mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah dalam kancah pembangunan
regional dan nasional.
Adapun prioritas pembangunan untuk bidang agribisnis yaitu diarahkan pada
penguatan kapasitas pelaku agribisnis serta jaringan pemasaran regional. Hal tersebut
dilakukan melalui peningkatan daya saing produk sehingga dapat bersaing dengan
produk luar dengan tetap mengutamakan keunggulan lokal dalam pengembangannya,
pengembangan diversifikasi produk olahan yang memiliki daya saing tinggi,
pengembangan pengelolaan agribisnis melalui pembentukan badan usaha berbasis
manajemen agribisnis, penataan peran antar pelaku agribisnis dalam rantai produksi,
pengembangan agribisnis yang diintegrasikan dengan industri pengolahan,
peningkatan daya saing melalui inovasi, peningkatan standarisasi dan sertifikasi
produk serta diversifikasi jenis usaha, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana
promosi dan pemasaran produk, serta pemenuhan konsumsi lokal dan regional.Untuk
mendukung terbangunnya sinergi antar pelaku agribisnis, maka perlu dikembangkan
fasilitasi penguatan kemitraan usaha sehingga percepatan pembangunan agribisnis
dapat terwujud.
Tugas dan fungsi pelayananDinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan
Hortikulturapada sektor perkebunan sebagaimana telah dijabarkan pada bab
sebelumnya mempunyai keterkaitan terhadap pencapaian misi ketiga, yaitu
meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dengan tujuan dan sasaran antara lain :
1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan melalui sasaran :
• Menguatnya ekonomi daerah
• Meningkatnya investasi daerah
• Meningkatnya daya beli masyarakat
• Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja
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2.

Mengembangkan sektor unggulan secara terintegrasi melalui sasaran :
• Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata

Strategi yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk mencapai tujuan
dan sasaran tersebut yaitu :
1.

Meningkatkan daya saing investasi, tenaga kerja dan produk lokal, dengan arah
kebijakan anatara lain :
• Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir
• Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi pedesaan
• Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi dan
keunggulan lokal

2.

Meningkatkan pengelolaan agribisnis dan pariwisata secara terpadu dan
profesional, dengan arah kebijakan :
• Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata
• Penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitraan usaha dan jaringan
pemasaran
• Peningkatan daya saing produk dan pengembangan diversifikasi produk olahan
• Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk daerah, serta perlindungan
konsumen
• Pengembangan industri dan perdagangankecil dan menengah
• Percepatan pembangunan industri pariwisata daerah serta peningkatan
pemasaran pariwisata

Pencapaian terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur tersebut dalam
pelaksanaannya tentu akan menghadapi beberapa faktor kendala maupun pendorong.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
a. Telaahan atas Renstra Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian dalam Renstra Tahun 2015-2019 telah mentapkan
visinya yaitu “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan Yang
Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi
Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan
Petani”, dimana pokok-pokok visi tersebut mengandung makna :
Pokok-pokok dan Makna Visi Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019
Pokok-pokok
Visi
Sistem
Pertanian
Bioindustri
Berkelanjutan

Makna Visi
Menyediakan bahan baku industri dengan meningkatkan pemanfaatan
biomassa sebagai bagian upaya meningkatkan manfaat dan diversifikasi
produk turunan
Melanjutkan kebijakan, program dan kegiatan utama dari rencana strategis
sebelumnya dengan memperhatikan aspek kelestarian daya dukung lahan
maupun lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam
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Beragam
Pangan sehat
Produk
bernilai
tambah tinggi
Sumber daya
lokal
Kedaulatan
pangan
Kesejahteraan
petani

perhitungan efisiensi
Mengoptimalkan
pemanfaatan
keanekaragaman
sumberdaya,
mengoptimalkan peluang pasar, mengurangi potensi dampak resiko,
memenuhi meningkatnya preferensi konsumen akibat kenaikan
pendapatan dan selera
Menyediakan produk yang aman, sehat dan halal
Menciptakan produk pertanian yang mensejahterakan pelaku/petani,
mendorong dihasilkannya aneka produk segar, produk olahan, produk
turunan, produk samping, produk ikutan dan limbah
Mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan kompetitif dan komparatif
wilayah dan komoditas, meningkatkan efisiensi
Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan
pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang
memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan system pangan yang
sesuai dengan potensi sumber daya lokal
Petani dan keluarganya hisup layak dari lahan usaha yang digelutinya

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka Kementrerian Pertanian
menetapkan misi, tujuan dan sasaran antara lain :
Misi
1. Mewujudkan
kedaulatan
pangan

Tujuan
1. Meningkatkan
ketersediaan
dan
diversifikasi
untuk
mewujudkan
kedaulatan pangan
2. Mewujudkan 3. Meningkatkan
nilai
system
tambah dan daya saing
pertanian
produk pangan dan
bioindustri
pertanian
berkelanjuta 3. Meningkatkan
n
ketersediaan
bahan
baku bioindustri dan
bioenergi
3. Mewujudkan 4. Meningkatkan
kesejahteraa
pendapatan
dan
n petani
kesejahteraan petani

Sasaran
2. Swasembada padi, jagung, dan
kedelai serta peningkatan produksi
daging dan gula
3. Peningkatan diversifikasi pangan
4. Peningkatan komoditas bernilai
tambah, berdaya saing dalam
memenuhi pasar ekspor dan
substitusi impor
4. Penyediaan bahan baku bioindustri
dan bioenergi
5. Peningkatan pendapatan keluarga
petani

4. Mewujudka 5. Meningkatkan kualitas 5. Akuntabilitas kinerja
n reformasi
kinerja
aparatur
pemerintah yang baik
birokrasi
pemerintah
bidang
pertanian
yang
amanah
dan
profesional

aparatur

Kaitannya dengan Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita), maka agenda
prioritas di bidang pertanian terdiri dari dua hal yaitu Peningkatan Agroindustri dan
Peningkatan Kedaulatan Pangan, dengan sasaran utama yaitu :
a. Meningkatnya PDB industri pengolahan makanan dan minuman serta produksi
komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif.
b. Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor.
c. Berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. Komoditi yang menjadi
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d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.

focus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karaet, kakao,
teh, kopi, kelapa, mangga, nenas, manggis, slaak, dan kentang.
Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi
dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada
agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk
mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe.
Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan
pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di
tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan
untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga.
Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung
dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta
didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat
stabilitas harga.
Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor
Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).
Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk
menggantikan alih fungsi lahan.
Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk
rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi
Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 uta Ha.
Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan
lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan
kelestarian lingkungan.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut, maka Kementerian
Pertanian mengambil arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :
Agenda
Prioritas
Kementan
Peningkatan
Agroindustri

Peningkatan
Kedaulatan
Pangan

Arah Kebijakan

Strategi

1. Peningkatan
produktivitas dan
mutu hasil pertanian
komoditi andalan
ekspor potensial
untuk ekspor dan
substitusi impor
2. Mendorong
pengembangan
industri pengolahan
terutama di
perdesaan serta
peningkatan ekspor
hasil pertanian

1. Revitalisasi perkebunan dan hortikutura
rakyat
2. Peningkatan mutu, pengembangan
standarisasi mutu hasil pertanian dan
peningkatan kualitas pelayanan
karantina dan pengawasan keamanan
hayati
3. Pengembangan agroindustri perdesaan
4. Peningkatan aksesibilitas petani
terhadap teknologi, sumber-sumber
pembiayaan serta informasi pasar dan
akses pasar
5. Akselerasi ekspor untuk
komoditas-komoditas unggulan serta
komoditas prospektif
1. Peningkatan ketersediaan pangan
melalui penguatan kapasitas produksi
dalam negeri, yang meliputi komoditas
padi, jagung, kedelai, daging, gula,
cabai dan bawang merah
2. Peningkatan kualitas distribusi pangan

1. Pemantapan
ketahanan pangan
menuju kemandirian
pangan dengan
peningkatan
produksi pangan
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Agenda
Prioritas
Kementan

b.

Arah Kebijakan

Strategi

pokok, stabilisasi
harga bahan
pangan, terjaminnya
bahan pangan yang
aman dan
berkualitas dengan
nilai gizi yang
meningkat
2. Meningkatnya
kesejahteraan
pelaku usaha
pangan

dan aksesibilitas masyarakat terhadap
pangan
3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan
dan gizi masyarakat
4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan
pangan dilakukan terutama
mengantisipasi bencana alam dan
dampak perubahan iklim dan serangan
organisme tanaman dan penyakit
hewan
5. Peningkatan kesejahteraan pelau
utama penghasil bahan pangan

Telaahan atas Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat
Visi pembangunan pertanian dalam Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Jawa Barat Yang Maju dan Tangguh melalui penetapan misinya
yaitu :
1. Meningkatkan produksi, kualitas dan nilai tambah produk tanaman pangan
dan hortikultura yang berkelanjutan
2. Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia pertanian
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan sumberdaya alam dan sarana prasarana
pertanian
4. Mengembangkan, menerapkan dan memanfaatkan teknologi pertanian
berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan akses pasar dan permodalan
Untuk mewujudkan visi dan misinya maka Dinas Pertanian Provinsi Jawa
Barat telah menetapkan 7 sasaran strategisnya yaitu 1) meningkatnya produksi
tanaman pangan dan hortikulktura ; 2) meningkatnya produksi padi; 3) tersedianya
sarana prasarana pertanian; 4) meningkatnya kualitas sumberdaya manusia
pertanian; 5) terkendalinya luas serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura;
6) meningkatnya penerapan system jaminan pada kelompok tani; 7) meningkatnya
margin usahatani komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
Adapun arah kebijakan yang diambil antara lain peningkatan produksi
tanaman pangan dan hortikultura; peningkatan penggunaan benih unggul
bersertifikat; peningkatan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan dan
hortikultura; pengembangan pertanian perkotaan; peningkatan perlindungan
tanaman pangan dan hortikultura dari OPT dan dampak perubahan iklim;
penurunan tingkat kehilangan hasil pasca panen padi; peningkatan kemampuan,
pengetahuan, sikap dan keterampilan sumberdaya manusia pertanian; penerapan
regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan cetak sawah
baru; perbaikan jaringan irigasi (JITUT, JIDES dan Jalan Usahatani/produksi);
peningkatan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) pra panen
dan pasca panen; peningkatan penggunaan dan ketersediaan pupuk organik;
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pemanfaatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan; peningkatan adopsi
pelaksanaan SL-PTT tanaman pangan; peningkatan adopsi pelaksanaan SL-GAP
dan SL-GHP hortikultura; peningkatan adopsi pelaksanaan SL-PHT dan SL-iklim;
penyediaan system informasi harga produk tanaman pangan dan hortikultura;
fasilitasi akses pasar; pengembangan produk pengolahan tanaman pangan dan
hortikultura perkotaan; fasilitasi akses permodalan terhadap perbankan.
c.

Telaahan atas Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Visi pembangunan perkebunan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi
Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa
Barat Yang Maju Sejhtera dan Berdaya Saing melalui penetapan misinya yaitu :
1. Meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas usaha perkebunan
2. Meningkatkan pemberdayaan sumber daya perkebunan secara berkelanjutan
3. Meningkatkan mutu hasil dan nilai tambah produk usaha perkebunan
Untuk mewujudkan visi dan misinya maka Dinas Perkebunan Provinsi Jawa
Barat telah mentapkan 6 sasaran strategisnya yaitu 1) meningkatnya produksi dan
produktivitas usaha perkebunan sebesar 2% per tahun; 2) terjaganya luas lahan
eksisting minimum perkebunan sebesar 13% per tahun; 3) meningkatnya
perlindungan tanaman perkebunan; 4) meningkatnya pengendalian gangguan
usaha perkebunan sebesar <10 gup per tahun; 5) meningkatnya kemantapan
kelembagaan, kompetensi SDM dan akses permodalan usaha perkebunan
sebesar >20% per tahun; dan 6) meningkatnya mutu hasil dan nilai tambah produk
perkebunan sebesar >2% per tahun.
Adapun arah kebijakan yang diambil antara lain pengembangan dan
pemanfaatan teknologi budidaya ramah lingkungan, pengembangan teknologi
pembenihan komoditas perkebunan, meningkatkan pengendalian sumberdaya
agribisnis, meningkatkan penanganan gangguan OPT dan non OPT usaha
perkebunan, meningkatkan kompetensi kelembagaan dan SDM serta dukungan
permodalan dalam pengelolaan potensi sumberdaya agribisnis, pengembangan
dan pemanfaatan teknologi pengolahan, peningkatan dukungan sarana prasarana
pengolahan, serta peningkatan promosi dan pemasaran produk perkebunan.

3.3

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur periode
2016-2021 memperhatikan rencana struktur dan pola ruang berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031.Rencana tata ruang wilayah bertujuan
untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Cianjur yang produktif dan berkualitas bagi
kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata
secara efisien serta berkelanjutan. Rencana pola ruang Kabupaten Cianjur Tahun 2031
dikembangkan dengan proporsi untuk kawasan lindung sebesar 217.653,87 hektar
(60,22%) dan kawasan budidaya sebesar 143.781,64 hektar (39,78%).
Pengembangan pola ruang kawasan budidaya bertujuan untuk menjaga kualitas
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daya dukung lingkungan Kabupaten Cianjur, menciptakan penyerapan lapangan
pekerjaan, terciptanya keserasian dengan rencana struktur ruang yang dikembangkan.
Rencana pola ruang kawasan budidaya di Kabupaten Cianjur meliputi :
1.
2.

3.

Kawasan peruntukan hutan produksi, terdiri dari :
• Kawasan peruntukan hutan produksi tetap seluas 23.889,29 Ha (6,61%).
• Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas seluas 25.671,76 Ha (7,10%).
Kawasan peruntukan budidaya pertanian, terdiri dari :
• Peruntukan pertanian lahan basah seluas 18.494,05 Ha (5,12%).
• Peruntukan pertanian lahan kering seluas 24.682,99 Ha (6,83%).
• Peruntukan perkebunan/tanaman tahunan seluas 34.199,10 Ha (9,46%).
Kawasan peruntukan budidaya non pertanian, terdiri dari :
• Kawasan peruntukan industri seluas 59,81 Ha (0,02%).
• Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas 8.846,64 Ha (2,45%).
• Kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas 7.856,25 Ha (2,17%).
• Perairan seluas 81,74 Ha (0,02%)

Pemanfaatan ruang kawasan pertanian dikembangkan dalam rangka mencapai
tujuan yaitu tetap terjaganya kualitas lingkungan, terciptanya pertumbuhan
perekonomian wilayah yang berbasiskan perekonomian lokal, dan pengembangan
kualitas dan kuantitas produksi pertanian agar dapat mencapai optimal. Pemanfaatan
ruang kawasan pertanian ini meliputi :
a. Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah
Wilayah potensial untuk pengembangan lahan basah meliputi Kecamatan
Warungkondang, Ciranjang, Bojongpicung dan Cibeber, sehingga kecamatan
tersebut dapat diarahkan sebagai sentra pertanian lahan basah. Dengan
memperhatikan kondisi ini, apabila dikembangkan seluruh lahan potensial
pertanian lahan basah, maka pendapatan daerah dari sektor ini dapat
ditingkatkan.
Kawasan pertanian lahan basah dikembangkan di wilayah dengan kriteria sebagai
berikut:
•
•
•
•
•

Kawasan dengan ketinggian < 1000 m dpl.
Kawasan dengan kelerengan < 40%.
Kawasan dengan Kedalaman efektif tanah > 30 cm.
Mendapat pengairan teknis.
Memperhatikan kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangan pertanian
basah serta kebutuhan lahan untuk dapat menyerap tenaga kerja optimal.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka rencana pola ruang untuk
pertanian lahan basah adalah 18.494,05 Ha (5,12%) yang terdistribusi hampir
diseluruh kecamatan di Kabupaten Cianjur.
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Tabel 3.1.
Rencana Sebaran Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah
No
Kecamatan
Luas (Ha)
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Agrabinta
Bojongpicung
Campaka
Cianjur
Cibeber
Cidaun
Cikalongkulon
Cilaku
Ciranjang
Cugenang
Gekbrong
Haurwangi
Kadupandak
Karangtengah
Leles
Mande
Pacet
Pagelaran
Sindangbarang
Sukaluyu
Sukanagara
Sukaresmi
Warungkondang
Total
Sumber : RTRW Kabupaten Cianjur

0,98
2.108,60
69,41
8,61
2.159,18
186,50
592,29
1.095,40
1.781,10
1.219,99
346,98
1.113,42
222,77
2.579,16
144,42
959,61
40,26
47,88
44,38
2.622,23
33,91
423,83
693,12
18.494,05

0,00
0,58
0,02
0,00
0,60
0,05
0,16
0,30
0,49
0,34
0,10
0,31
0,06
0,71
0,04
0,27
0,01
0,01
0,01
0,73
0,01
0,12
0,19
5,12

b. Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering
Berdasarkan pada analisis potensi wilayah, dimana wilayah (atau
kecamatan) potensial untuk pengembangan lahan kering meliputi Kecamatan
Warungkondang, Cibeber, Cilaku, dan Sukanagara, sehingga lokasi ini cukup
mendukung untuk diarahkan sebagi sentra pertanian lahan kering.
Kawasan pertanian lahan kering dikembangkan di wilayah yang memiliki kriteria
sebagai berikut :
•
•
•
•
•

Kawasan dengan tidak memiliki sistem dan atau potensi pengembangan
pengairan.
Kawasan dengan ketinggian < 1000 m dpl.
Kawasan dengan kelerengan < 40%.
Kawasan dengan kedalaman efektif tanah > 30 cm.
Memperhatikan kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangan pertanian
lahan kering serta kebutuhan lahan untuk dapat menyerap tenaga kerja
optimal.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka rencana pola ruang untuk
pertanian lahan kering adalah 24.682,99 Ha (6,83%) yang terdistribusi hampir
diseluruh kecamatan.
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Tabel 3.2.
Rencana Sebaran Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering
No
Kecamatan
Luas (Ha)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Agrabinta
Bojongpicung
Campaka
Campakamulya
Cianjur
Cibeber
Cibinong
Cidaun
Cijati
Cikadu
Cikalongkulon
Cilaku
Ciranjang
Cugenang
Gekbrong
Haurwangi
Kadupandak
Karangtengah
Leles
Mande
Naringgul
Pacet
Pagelaran
Pasirkuda
Sindangbarang
Sukaluyu
Sukanagara
Sukaresmi
Takokak
Tanggeung
Warungkondang
Total

3.025,60
174,63
158,79
62,13
0,00
764,45
1.545,21
4.919,09
1.016,16
1.354,72
733,80
13,31
23,23
276,26
865,27
122,72
562,08
72,75
588,92
293,55
1.660,85
116,29
19,24
331,66
3.930,64
72,09
380,65
601,94
22,36
644,52
330,07
24.682,99

%
0,84
0,05
0,04
0,02
0,00
0,21
0,43
1,36
0,28
0,37
0,20
0,00
0,01
0,08
0,24
0,03
0,16
0,02
0,16
0,08
0,46
0,03
0,01
0,09
1,09
0,02
0,11
0,17
0,01
0,18
0,09
6,83

Sumber : RTRW Kabupaten Cianjur

c.

Kawasan Peruntukan Perkebunan/Tanaman Tahunan
Wilayah potensial untuk pengembangan tanaman tahunan/perkebunan meliputi
Kecamatan Campaka, Sukanagara, Takokak, Cibinong dan Agrabinta.Pola ruang untuk
kawasan peruntukan perkebunan/tanaman tahunan adalah kawasan yang memiliki kriteria
sebagai berikut :
• Kawasan dengan ketinggian > 1000 m dpl.
• Kawasan dengan kemiringan 25-40%.
• Kawasan dengan kedalaman efektif tanah > 30 cm.
• Memperhatikan kondisi eksisting dan kecendreungan perkembangan perkebunan
serta kebutuhan lahan untuk menyerap tenaga kerja optimal.
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rencana pola ruang untuk kawasan
peruntukan perkebunan/tanaman tahunan adalah 34.199,10 Ha (9,46%) yang terdistribusi
di seluruh kecamatan di Kabupaten Cianjur. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana
peruntukan kawasan perkebunan/tanaman tahunan dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.
Tabel 3.3
Rencana Sebaran Kawasan Peruntukan Perkebunan/Tanaman Tahunan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kecamatan
Agrabinta
Bojongpicung
Campaka
Campakamulya
Cianjur
Cibeber
Cibinong
Cidaun
Cijati
Cikadu
Cikalongkulon
Cilaku
Ciranjang
Cugenang
Gekbrong
Haurwangi
Kadupandak
Karangtengah
Leles
Mande
Naringgul
Pacet
Pagelaran
Pasirkuda
Sindangbarang
Sukaluyu
Sukanagara
Sukaresmi
Takokak
Tanggeung
Warungkondang
Total

Luas (Ha)
4.003,60
574,82
2.261,73
4,00
0,16
1.563,06
2.477,12
1.013,79
1.178,91
1.408,14
1.475,24
821,27
177,72
462,39
481,86
268,28
840,44
222,00
1.525,90
845,50
454,85
8,61
64,95
1.169,27
2.957,46
717,51
5.477,18
424,26
621,23
534,64
184,22
34.220,12

%
1,11
0,16
0,63
0,00
0,00
0,43
0,68
0,28
0,33
0,39
0,41
0,23
0,05
0,13
0,13
0,07
0,23
0,06
0,42
0,23
0,13
0,00
0,02
0,32
0,82
0,20
1,51
0,12
0,17
0,15
0,05
9,46

Sumber : RTRW Kabupaten Cianjur

Arahan pengembangan dari kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang
Kabupaten Cianjur juga menetapkan kawasan strategis. Kawasan strategis kabupaten
adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh
sangat penting terhadap perkembangan daerah, yang mencakup aspek kepentingan
nasional, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
Kaitannya dengan pengembangan pembangunan pertanian, berikut ini kawasan strategis
ekonomi Cianjur :
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a. Kawasan Lahan Pertanian Tanaman Padi PANDANWANGI
Padi Pandan Wangi adalah beras khas Cianjur telah cukup lama dikenal secara
regional, nasional, bahkan di manca negara. Konsumen beras Pandan Wangi
umumnya adalah masyarakat kelas menengah ke atas, karena harga beras ini cukup
mahal. Dalam rangka melestarikan sentra komoditas unggulan, maka pada tanggal 17
April 2004 telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
163/Kpts/LB.240/3/2004 tentang Pelepasan galur padi sawah lokal Pandan Wangi
Cianjur sebagai Varietas Unggulan dengan nama Pandan Wangi. Varietas unggul lokal
Pandan Wangi cocok ditanam di dataran sedang dengan ketinggian ±700 m DPL.
Uniknya apabila ditanam di luar daerah tersebut rasanya berbeda dan aromanya tidak
muncul, hal tersebut yang dikatakan komoditas spesifik lokasi, di mana hingga saat ini
belum ditemukan padi dengan kualitas Pandan Wangi dari daerah lain. Lokasi
pengembangan kawasan lahan pertanian tanaman padi Pandan Wangi terletak di
Kecamatan Warungkondang, Cibeber, Cugenang, Cilaku, Cianjur, Sukaresmi,
Gekbrong, dan Campaka.
Oleh karena itu, rencana penanganan untuk kawasan lahan pertanian tanaman
padi Pandan Wangi ini adalah perlindungan lahan pertanian Tanaman Padi Pandan
Wangi secara berkelanjutan melalui tahapan berikut :
• Penyusunan perencanaan lahan pertanian Tanaman Padi Pandan Wangi secara
berkelanjutan berdasarkan inventarisasi, identifikasi, dan penelitian.
• Perlindungan khusus untuk lahan pertanian tanaman Padi Pandan Wangi yang
dilakukan dengan mempertimbangkan luas kawasan, produktivitas, potensi teknis
lahan, ketersediaan infrastruktur, ketersediaan sarana dan prasarana pertanian,
serta mempertimbangkan kearifan lokal.
b. Kawasan Agropolitan
Keberadan kawasan agropolitan di Kecamatan Pacet dan Cipaanas yang telah
dikembangkan sejak tahun 2002 dan diprakasai oleh Pemerintah Pusat melalui
Departemen PU Ditjen Cipta Karya harus tetap dipertahankan dan bahkan harus
dikembangkan lebih jauh untuk mewujudkan kawasan agropolitan yang lebih mapan.
Kawasan agropolitan ini terbukti telah menjadi suatu alternatif peningkatan
kesejahteraan masyarakat petani di kawasan tersebut memanfaatkan konsep
pengembangan wilayah dengan pendekatan hubungan desa-kota sebagai sistem
pengelolaan pertanian. Lokasi kawasan agropolitan terletak di Kecamatan Pacet dan
Cipanas dengan inti di Desa Sindangjaya dan Desa Sukatani Kecamatan Cipanas.
Oleh karena itu, rencana penanganan untuk kawasan agropolitan di Kecamatan
Cipanas dan Kecamatan Pacet adalah pengelolaan kawasan yang dapat menjamin
berfungsinya sistem agribisnis dengan sistem penunjangnya, sistem layanan
umum dan sosial, serta asas-asas kelesatarian alam. Adapun tahapan
perwujudannya antara lain :
• Review Masterplan Kawasan Agropolitan melalui penyusunan RDTR Kawasan
Agropolitan yang lebih komprehensif
• Pengembangan infrastruktur pendukung (jalan, air bersih, pengairan/irigasi
telekomunikasi, jaringan internet, dll.)
• Pengembangan dan revitalisasi sistem pemasaran melalui pusat-pusat pemasaran
atau stasiun terminal agribisnis.

55

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah.
Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi
akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang,
mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan
datang. Identifikasi terhadap isu-isu strategis dalam penyusunan renstra ini dilakukan
berdasarkan telaahan terhadap dinamika internasional, nasional, regional/lokal, dan lain-lain
dikaitkan dengan fungsi pelayanan dinas. Isu-isu strategis tersebut antara lain :
a. Telaahan isu internasional
✓ Perubahan iklim akibat pemanasan global
Dampak perubahan iklim global akan mengakibatkan ancaman dan krisis
pangan dunia beberapa tahun terahir, selain itu akan terjadinya gangguan terhadap
siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan
permukaan laut, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat
menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan.
Kondisi ini memerlukan kewaspadaan melalui Early Warning System pada
tahun-tahun ke depan. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim
adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati,
eksplosit hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah
penurunan produksi pertanian.
✓ Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Dengan MEA 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan bisnis
produksi sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga
kerja terampil antar negara ASEAN. Hal ini menunjukkan peluang sekaligus tantangan
yang perlu disikapi secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan menghadapi MEA perlu
dilakukan di segala bidang secara meyeluruh baik di tingkat pusat maupun daerah.
Upaya yang perlu dilakukan untuk meraih keberhasilan MEA bagi kepentingan
pembangunan nasional antara lain melalui edukasi pada masyarakat mengenai peluang
MEA, peningkatan daya saing perkeonomian nasional dan daerah, serta peningkatan
kualitas dan kuantitas tenaga kerja.
b. Telaahan isu nasional
✓ Bonus Demografi
Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati bonus demografi yaitu
percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang
ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk non
usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus
demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja, tabungan, dan kualitas
sumberdaya manusia. Namun demikian bonus demografi ini tetap perlu dibarengi
dnegan kebijakan pemerintah mellaui penyiapan kualitas SDM yang akan masuk ke
nagkatan kerja, penurunan frtilitas, penyiapan keterampilan dan kompetensi tenaga
kerja, kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga
kerja, serta dukungan kebijakan lainnya.
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✓ Kesenjangan antar wilayah
Ketimpangan atau kesenjangan antar wilayah di Indonesia masih merupakan
tantangan yang harus diselesaikan ke depan. Kesenjangan antar wilayah ini bisa dilihat
dengan masih terdapatnya 122 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal.
Disamping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan
tersebut berkaitan dengan ketidakseimbangan sebaran demografi dan ketersediaan
infrastruktur yang kurang memadai. Upaya-upaya pembangunan yang lebih berpihak
pada kawasan tertinggal menjadi suatu kehausan untuk menangani tantangan
ketimpangan dan kesenjangan pembangunan.
✓ Perluasan ekonomi perdesaan dan pengembangan sektor pertanian
Isu lain yang memerlukan perhatian adalah upaya meningkatkan produktivitas
pertanian petani miskin, usaha perikanan tangkap maupun budi daya, dan usaha skala
mikro lainnya yang menunjang rantai produksi usaha kecil yang menjadi potensi di
wilayah. Perhatian juga perlu ditujukan pada peningkatan akses terhadap lahan dan
aset produktif yang seringkali membatasi peningkatan produksi dan skala usaha
masyarakat kurang mampu. Ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian di
daerah pedesaan, akses pada kredit jasa keuangan dan sumber permodalan lainnya
bagi pelaku ekonomi di pedesaan, serta pemanfaatan riset dan teknologi pertanian,
diseminasi dan penyediaan informasi teknologi
✓ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia merupakan modal utama dalam pembangunan nasional.
Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan sehingga mampu
memberikan daya saing yang tinggi antara lai ditandai dengan meningkatnya Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) yang dicapai melalui pengendalian penduduk,
peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.
c. Telaahan isu di Kabupaten Cianjur
✓ Peningkatan capaian Indeks Pembanguna Manusia (IPM)
Sebagai kelanjutan dari pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur
Tahun 2006–2011, kehendak kuat untuk memperbaiki kondisi yang ada pada
masyarakat merupakan driving force yang akan menggerakkan Kabupaten Cianjur untuk
mencapai kemakmuran masyarakat yang lebih tinggi. Ukuran kemakmuran yang
digunakan dalam upaya meraih cita-cita ini adalah peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM).
Dari perhitungan terakhir pada tahun 2010 menurut BPS Provinsi Jawa Barat
didapat keterangan bahwa IPM Kabupaten Cianjur baru mencapai 69,14 dengan
komponen indeks kesehatan 68,33; indeks pendidikan 80,19; dan indeks daya beli
mencapai 58,89. Dengan demikian, kategori nilai IPM Kabupaten Cianjur berada pada
kategori menengah atas. Walaupun demikian, jika dilihat per komponen IPMnya nilai
indeks kesehatan dan indeks daya beli masih menunjukkan angka yang tidak terlalu
tinggi. Nilai indeks pendidikan walaupun telah mencapai angka yang cukup baik, tetapi
hal yang lebih penting lagi adalah menjaga agar nilai tersebut tidak turun.
✓ Pembangunan Ekonomi
Isu dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Cianjur antara lain terkait
dengan upaya peningkatan daya saing ekonomi, pengurangan tingkat kemiskinan, dan
perluasan kesempatan kerja.
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✓ Pembangunan Sosial
Isu dalam pembangunan sosial di Kabupaten Cianjur antara lain terkait dengan
upaya pengembangan masyarakat (community development) dan perwujudan tatanan
masyarakat yang memiliki karakteristik akhlak dan budi pekerti luhur yang bersumber
pada nilai dan ajaran agama menuju masyarakat yang berakhlakul karimah.
✓ Pembangunan Prasarana Wilayah
Perwujudan infrastruktur wilayah yang handal dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi merupakan salah satu jawaban tantangan yang dihadapi Kabupaten Cianjur
yang wilayahnya cukup luas dengan kondisi geografis di beberapa bagian wilayah yang
kurang stabil. Peran infrastruktur yang mendorong keterhubungan antar bagian wilayah
dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi.
Salah satu isu yang mengemuka terkait pengembangan wilayah dan dampaknya
terhadap perekonomian, yaitu rencana pembangunan maupun pengembangan
beberapa ruas jalan. Keterhubungan yang diciptakan oleh infrastruktur ini dapat
menurunkan biaya transportasi yang selanjutnya meningkatkan daya saing produk dan
mempercepat aktivitas ekonomi.
Berdasarkan telaahan maupun review atas isu-isu strategis maupun dokumen
perencanaan lainnya maka beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pertanian,
Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan produktifitas, kualitas dan kontinuitas produk tanaman pertanian/perkebunan
yang belum optimal dalam menghadapi persaingan global.
2. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana lahan dan air.
3. Belum meratanya inovasi pengembangan teknologi budidaya dan pasca panen tanaman
pertanian/perkebunan.
4. Belum optimalnya kemampuan petani dalam mengadopsi inovasi teknologi budidaya dan
pasca panen tanaman pertanian/perkebunan
5. Luas garapan lahan petani sangat terbatas dan banyak status petani sebagai buruh, sewa
atau bagi hasil yang berdampak pada pendapatan yang rendah.
6. Pengendalian dan pencegahan alih fungsi lahan perseorangan yang sulit dikendalikan.
7. Belum optimalnya penanganan pengaruh iklim global terhadap gangguan Organisme
Pengganggu Tanaman (OPT), kekeringan dan banjir.
8. Belum meratanya pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dan petugas yang
berorientasi agribisnis.
9. Masih lemahnya posisi tawar petani pada komoditas tertentu dan belum meratanya
informasi pasar ditingkat usaha tani.
10. Masih terbatasnya kebijakan ekonomi dan akses permodalan yang berpihak ke petani.
11. Masih luasnya lahan perkebunan dengan kondisi tanaman tua dan rusak
12. Terbatasnya
benih unggul tanaman pertanian/perkebunan yang bermutu dan
bersertifikat
13. Belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha pertanian/perkebunan
14. Belum optimalnya pengembangan pemasaran komoditi unggulan utama cianjur, contoh :
teh, pandanwangi, dan komoditi lainnya.
15. Belum berkembangnya agrowisata di bidang pertanian/perkebunan
16. Lemahnya akses pangan masyarakat
17. Rendahnya kualitas konsums pangan masyarakat Kabupaten Cianjur
18. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok
19. Tingginya prosentase penduduk rentan rawan pangan
20. Belum terkendalikannya pengawasan dan keamanan pangan terutama pangan segar.
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4.1. Visi dan Misi
Visi Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur
merupakan gambaran aspirasi di masa depan dan inspirasi untuk mendapatkan yang
terbaik dalam pencapaian hasil, sehingga diharapkan dapat menjadi alat pacu oleh
seluruh pegawai agar terfokus pada tujuan utama serta berwawasan ke depan dengan
mewujudkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara
dan abdi masyarakat, serta mendukung terhadap visi Bupati dan Wakil Bupati Cianjur
terpilih.
Sehingga dari fokus dimaksud, maka Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan
Hortikultura menetapkan Visi yaitu “Terwujudnya Pembangunan Pertanian Yang
Berwawasan Agribisnis dan Berkelanjutan Menuju Kemandirian Pangan”.
Makna dari visi tersebut antara lain :
✓ Pembangunan Pertanian Berwawasan Agribisnis dan Berkelanjutan, artinya
bahwa pengelolaan sumberdaya yang berhasil untuk usaha pertanian guna
membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau
meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumberdaya alam, upaya
meningkatkan kesejahteraan tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya alam dan
lingkungan sehingga pembangunan berkelanjutan akan makin optimal jika
disinergikan dengan komitmen untuk membangun kemitraan di antara pelaku
agribisnis..
✓ Kemandirian Pangan, artinya merupakan kondisi dinamis karena sifatnya lebih
menekankan pada aspek perdagangan atau komersialisasi: kemandirian lebih
menuntut daya saing tinggi karena produk yang dihasilkan pada skema proporsi
ekspor, sedangkan swasembada lebih tertuju pada skema subtitusi impor. Ruang
lingkup dari kemandirian pangan adalah nasional/wilayah dengan sasaran
komoditas pangan dengan strategi yang diterapkan adalah peningkatan daya saing
atau dapat dikatakan promosi ekspor. Upaya atau harapan yang ditargetkan adalah
peningkatan produksi pangan yang berdaya saing pangan sehingga hasil yang akan
didapatkan ketersediaan pangan oleh produk domestik yang didapatkan dari hasil
petani sebagai stake holde.r
Untuk mewujudkan visi di atas, maka Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan,
dan Hortikultura menetapkan misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pertanian/Perkebunan, Sarana
Produksi, Teknologi, dan Sumberdaya Yang Kuat dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Kemandirian Pangan Berbasis Potensi Lokal
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4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan
permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas
serta fungsi SKPD. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu
tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Perumusan tujuan dan
sasaran terhadap misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan,
Pangan, dan Hortikultura antara lainsebagaimana tercantum pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1.
Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan
akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan
Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, maka Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura
perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performace Indicator). Indikator Kinerja Utama
adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, dengan tujuan
untuk :
a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan
manajemen kinerja secara baik
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b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis
organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan
Hortikultura menitikberatkan pada ukuran-ukuran yang kuantitatif dengan mempertimbangkan :
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021
c. Indikator yang dikembangkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas
Selanjutnya penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pertanian, Perkebunan,
Pangan, dan Hortikultura diuraikan dalam tabel di bawah ini :
Tabel 4.2.
Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)
No. KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA
UTAMA

SATUAN

TIPE
PERHITUNGAN

RUMUS
PERHITUNGAN
Jumlah
ketersediaan
pangan
(ton)
dikonversikan ke
nilai energi (kkal)
dibagi
jumlah
penduduk
Stabilitas harga
ditentukan oleh
koefisiensi
keragaman (CV)
yang
diperoleh
dari
rata-rata
harga
pangan
dibagi
Standar
Deviasi
dikali
100%
Jumlah konsumsi
pangan per kapita
dikonversi
ke
satuan nilai gizi
Produksi
Tanaman Pangan
diperoleh
dari
penjumlahan
produksi
komoditas : Padi,
Jagung, Kacang
tanah dan Ubi
Kayu pada tahun
ke-n
dalam
satuan ton

1 Meningkatnya
1 Angka Ketersediaan
ketersediaan,
Pangan (kkal/kap)
akses,
dan
konsumsi
pangan

Kg

Non Kumulatif

2 Persentase Capaian
Stabilitas
Harga
Pangan
Pokok
Strategis

%

Non Kumulatif

3 Angka
Konsumsi Kg
Pangan (kkal/kap)

Non Kumulatif

1 Produksi
Pangan

Kumulatif

2 Meningkatnya
produksi
tanaman
pertanian

Tanaman

Ton

SUMBER
DATA
Bidang
Ketahanan
Pangan

Bidang
Ketahanan
Pangan

Bidang
Ketahanan
Pangan
Bidang
Produksi
Tanaman
Pangan
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3 Meningkatnya
Usaha Agribisnis

4.3.

2 Produksi Tanaman
Hortikultura

Ton

Kumulatif

3 Produksi Tanaman
Perkebunan

Ton

Kumulatif

1 Jumlah
Kelompok Kelompok
Tani yang melakukan
pola usaha agribisnis

Kumulatif

Produksi
Tanaman
Hortikultura
diperoleh
dari
penjumlahan
produksi
komoditas
:
Wortel,
Cabe
Besar,
Bawang
Daun,
Tomat,
Manggis, Pisang
dan Durian pada
tahun ke-n dalam
satuan ton
Produksi
Tanaman
Perkebunan
diperoleh
dari
penjumlahan
produksi
25
komoditas
tanaman
perkebunan
(tahunan,
penyegar,
rempah,
dan
semusim) pada
tahun ke-n dalam
satuan ton
Jumlah Kelompok
Tani
yang
melakukan pola
usaha agribisnis
pada tahun ke-n

Bidang
Produksi
Tanaman
Perkebunan

Bidang
Produksi
Tanaman

Bidang Bina
Usaha
Agribisnis
dan
Penyuluhan

Strategi dan Kebijakan
Untuk mencapai tahapan mendapatkan rumusan strategi pembangunan pertanian,
perkebunan, pangan dan hortikultura di Kabupaten Cianjur dalam jangka menengah
dengan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan analisis strategis
sebagaimana pada tabel di bawah ini.
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Tabel 4.2.
Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman
Kelemahan
Kekuatan (Strengths)
(Weaknesses)
1. Legitimasi
kewenangan dalam
pengurusan pertanian/
perkebunan dan
pangan
2. Potensi sumber daya
pertanian/ perkebunan
yang cukup besar
3. Kontribusi sektor
pertanian terhadap
PDRB Cianjur cukup
besar
4. Cianjur terkenal
sebagai lumbung padi
dan memiliki
komoditas padi
unggulan jenis
pandanwangi
5. Lokasi Cianjur cukup
strategis dengan
kondisi agroklimat
yang sangat cocok
untuk pertanian/
perkebunan

Peluang (Opportunities)

Strategi SO

1. danya kebijakan nasional mengenai
1. Meningkatkan
ketahanan pangan
pengelolaan agribisnis
2. Adanya kebijakan Provinsi Jawa Barat
secara terpadu dan
serta Kabupaten Cianjur terhadap
professional
pengembangan padi pandanwangi
2. Menumbuhkembangka
3. Komoditas pertanian/perkebunan
n iklim kondusif
merupakan sumber andalan devisa
agribisnis melalui
negara
kebijakan pemerintah
4. Pangsa pasar untuk produk pertanian/ 3. Mengembangkan
perkebunan sangat terbuka baik lokal,
komoditas hasil
regional maupun global
pertanian/perkebunan
5. Sektor pertanian / perkebunan menjadi
berbasis komoditas
andalan dalam penyerapan tenaga
unggulan wilayah
kerja untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat

Ancaman (Threats)
1. Masih adanya alih fungsi lahan
pertanian/perkebunan ke sektor non
pertanian/perkebunan
2. Terbatasnya akses terhadap
permodalan dalam rangka
pengembangan usaha yang bergerak
di sektor pertanian/perkebunan

Strategi ST

1. Belum optimalnya
produksi dan produktivitas
komoditi
pertanian/perkebunan
2. Pengembangan teknologi
budidaya maupun pasca
panen pertanian/
perkebunan masih sangat
terbatas dan belum
merata
3. Terbatasnya kuantitas,
kualitas, dan kapasitas
SDM beserta
kelembagaan dalam
pengelolaan
pertanian/perkebunan dan
pangan
4. Belum optimalnya
ketersediaan, akses dan
diversifikasi pangan
5. Belum optimalnya sarana
pelayanan dan informasi
database bidang
pertanian/perkebunan dan
pangan

Strategi WO
1. Meningkatkan produksi
dan produktivitas melalui
penerapan teknologi
budidaya yang tepat guna
dan penyediaan sarana
produksi yang unggul
serta penerapan
teknologi panen/pasca
panennya
2. Meningkatkan sarana
informasi serta tata kelola
dan layanan publik di
bidang
pertanian/perkebunan dan
pangan

Strategi WT

1. Memantapkan
1. Meningkatkan ketahanan
pengelolaan kawasan
pangan daerah secara
pertanian/perkebunan
berkelanjutan
serta menyiapkan
2. Meningkatkan kualitas,
perangkat kebijakan
kapasitas, serta
yang mengaturnya
kemandirian sumber daya
2. Meningkatkan
manusia serta
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3. Belum terpadunya hubungan antar
sektor dalam menunjang pembangunan
pertanian/perkebunan
4. Gangguan usaha pertanian/
perkebunan yang bersifat OPT maupun
non OPT
5. Anomali iklim dan menurunnya kualitas
lingkungan

kemitraan antara
pelaku usaha di bidang
pertanian/perkebunan
dengan petani sebagai
penyedia komoditas

kelembagaan pertanian/
perkebunan dan pangan

Suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau
sekelompok sasaran dengan kerangka yang ditunjukkan pada tabel yang menunjukkan
hubungan antara misi, tujuan, sasaran, dan strategi. Dari kerangka dimaksud dapat dilihat
bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan
tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal
beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, suatu strategi dapat dirumuskan
untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.
Keterkaitan antara sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian,
Perkebunan, Pangan, dan HortikulturaKabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 dan strategi
yang telah dirumuskan dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :
Tabel 4.3.
Strategi, dan Kebijakan
Strategi

Arah Kebijakan

- Meningkatkan produksi dan produktivitas
melalui penerapan teknologi budidaya yang
tepat guna dan penyediaan sarana produksi
yang unggul serta penerapan teknologi
panen/pasca panennya
- Meningkatkan sarana informasi serta tata kelola
dan layanan publik di bidang
pertanian/perkebunan dan pangan
- Meningkatkan pengelolaan agribisnis secara
terpadu dan professional
- Menumbuhkembangkan iklim kondusif
agribisnis melalui kebijakan pemerintah
- Mengembangkan komoditas hasil
pertanian/perkebunan berbasis komoditas
unggulan wilayah
- Memantapkan pengelolaan kawasan
pertanian/perkebunan serta menyiapkan
perangkat kebijakan yang mengaturnya
- Meningkatkan kemitraan antara pelaku usaha di
bidang pertanian/perkebunan dengan petani
sebagai penyedia komoditas
- Meningkatkan kualitas, kapasitas, serta
kemandirian sumber daya manusia serta
kelembagaan pertanian/perkebunan dan pangan

- Pemanfaatan dan penerapan teknologi dan
inovasi di bidang pertanian /perkebunan
- Peningkatan infrastruktur dan sarana
prasarana pertanian/perkebunan
- Standarisasi produk hasil pertanian/
perkebunan
- Peningkatan promosi dan pemasaran
produk pertanian/perkebunan
- Peningkatan pengendalian dan
pemanfaatan potensi lahan
pertanian/perkebunan
- Peningkatan kompetensi kelembagaan dan
sumberdaya manusia bidang perkebunan

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan ketahanan pangan daerah secara

Peningkatan produksi, keanekaragaman
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berkelanjutan

dan keamanan pangan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, maka
kebijakan umum yang diambil adalah peningkatan produksi dan produktivitas tanaman
pertanian/perkebunan secara bekelanjutan menuju kemandirian pangan di Kabupaten
Cianjur. Adapun kebijakan-kebijakan khusus yang diambil antara lain :
• Pemanfaatan dan penerapan teknologi dan inovasi di bidang pertanian/perkebunan
• Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian/perkebunan
• Standarisasi produk hasil pertanian/perkebunan
• Peningkatan promosi dan pemasaran produk pertanian/perkebunan
• Peningkatan pengendalian dan pemanfaatan potensi lahan pertanian/perkebunan
• Peningkatan kompetensi kelembagaan dan sumberdaya manusia bidang
perkebunan
• Peningkatan produksi, keanekaragaman dan keamanan pangan
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Untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan perkebunan sebagaimana telah
dijabarkan pada Bab 4, maka dalam Tahun 2016-2021 Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan,
dan Hortikulturaakan melaksanakan 4 program prioritas. Program prioritas yang akan
dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan tersebut tidak terlepas dari program prioritas serta
fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang tercantum dalam SAPTA CITA
Cianjur.
Gambar 5.1.
Keterkaitan program pembangunan sektor pertanian, perkebunan, pangan dan
hortikultura dengan SAPTA CITA

Program Prioritas
• Program
Agribisnis
dan
Pariwisata

SAPTA CITA

•Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
•Program Pengembangan Agribisnis
•Program Pemberdayaan Penyuluh
Lapangan
•Program Peningkatan Ketahanan
Pangan

Penjabaran atas 4 program prioritas di atas dapat dilihat pada Tabel 5.1. sebagaimana
tercantum pada lampiran. Pelaksanaan program prioritas tersebut difokuskan pada
kegiatan-kegiatan untuk mendukung indikator sasaran sebagai berikut :
1.

Pencapaian produksi dan produktifitas pertanian/perkebunan
Prioritas pengembangan komoditas pertanian difokuskan pada komoditas padi, hortikultura,
dan perkebunan unggulan dan strategis serta komoditas potensial Kabupaten Cianjur.
Adapun program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :
a.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan indikator dan taget
capaian sampai dengan akhir periode renstra berupa :
• Luas pengembangan area produktif tanaman pangan seluas 6.000 hektar.
• Luas pengembangan area produktif tanaman hortikultura seluas 400 hektar.
• Luas pengembangan area produktif tanaman perkebunan seluas 1.040 hektar.
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Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :
✓ Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija
✓ Pengembangan perbenihan/pembibitan tanaman pangan
✓ Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan
✓ Monitoring, evaluasi, pelaporan, dan updating data statistik pertanian dan
perkebunan
✓ Pelatihan dan bimbingan teknis penggunaan irigasi untuk pertanian (WISMP)
✓ Pendamping WISMP
✓ Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan
✓ Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
✓ Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
✓ Pemetaan Lahan Pertanian Berkelanjutan
✓ Pemuliaan Padi Varietas Pandanwangi (Banprov)
✓ Pengembangan Kawasan Padi Pandanwangi
✓ Penyediaan sarana produksi, promosi, penyuluhan dan pelaporan pertanian
✓ Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan jenis tanaman
tahunan dan penyegar
✓ Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan jenis tanaman
rempah dan semusim
✓ Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan berkelanjutan
✓ Peningkatan kualitas bahan baku tembakau (DBHCHT)
✓ Pengembangan bibit dan produk unggulan pertanian
✓ Pengembangan perkebunan organik
✓ Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan
✓ Penyusunan kebijakan alih fungsi lahan perkebunan
✓ Penanaman Kelapa Kuning dan Tanaman Lainnya menuju Landmark alun-alun
✓ Penanaman Kelapa Kuning di 7 titik rest area
✓ Penanaman kelapa kuning
b.

Program Pengembangan Agribisnis, dengan indikator dan taget capaian sampai
dengan akhir periode renstra berupa :
• Persentase peningkatan aktivitas/usaha agribisnis tanaman pangan berbasis
potensi lokal sebesar 5%.
• Persentase peningkatan aktivitas/usaha agribisnis tanaman hortikultura berbasis
potensi lokal sebesar 5%.
• Persentase peningkatan aktivitas/usaha agribisnis
tanaman perkebunan
berbasis potensi lokal sebesar 18%.
Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :
✓ Penangan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian/perkebunan
✓ Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah serta
pelayanan informasi harga pasar produk pertanian/perkebunan
✓ Penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
✓ Pengadaan Alsintan Pra Panen
✓ Pengembangan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian /
perkebunan yang akan dipasarkan
✓ Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan
masyarakat yang akan dipasarkan
✓ Pengembangan komoditas unggulan hortikultura
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✓
✓
✓
✓
✓
c.

Pengembangan kawasan terpadu pertanian
Pengembangan bibit dan produk unggulan pertanian
Penyediaan Fasilitas STA dan Pasar Tani
Pengembangan agribisnis perkebunan
Pembinaan dan penilaian usaha perkebunan

Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan, dengan indikator dan taget capaian
sampai dengan akhir periode renstra berupa :
• Jumlah penyuluh bersertifikat sebanyak 10 orang.
Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :
✓ Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
✓ Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
✓ Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
✓ Penyediaan Biaya Operasional Tenaga Penyuluh Pertanian PNS dan THL TB PP
✓ Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
✓ Peningkatan kemampuan lembaga petani

2.

Skor Pola Pangan Harapan
Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila
dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan
semakin tingginya sekor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam bergizi dan
seimbang.
Adapun program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :
a.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan indikator dan taget capaian
sampai dengan akhir periode renstra berupa :
• Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup sebanyak 256.121 ton.
Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :
✓ Pengembangan sarana dan prasarna peningkatan produksi dan produktivitas
pertanian (DAK)
✓ Pengembangan sarana dan prasarna peningkatan produksi dan produktivitas
pertanian (SILPA DAK)
✓ Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
✓ Penanganan Kerawanan Pangan
✓ Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat
✓ Pemantauan dan Analisis Akses pangan Masyarakat
✓ Pemantauan dan Analisis harga pangan pokok
✓ Pengembangan Sistem Distribusi Pangan Masyarakat
✓ Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat
✓ Peningkatan mutu dan keamanan pangan
✓ Pengembangan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi
✓ Pengembangan Desa Mandiri Pangan
✓ Dewan Ketahanan Pangan
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Penetapan indikator kinerja memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan
pelaksanaan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021. Selain itu
penetapan indikator juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah
alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif.
Tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura
mempunyai keterkaitan terhadap pencapaian misi ketiga dari kepala daerah terpilih, yaitu
meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi. Dalam penetapan indikator kinerja daerah, indikator sektor pertanian,
perkebunan, pangan dan hortikuktura dikelompokkan dalam aspek layanan umum. Terdapat 5
(lima) indikator kinerja Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021. Indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada
Tabel 6.1.
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
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Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura
Kabupaten Cianjur
SKPD : Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura
No

(1)

Tujuan

(2)

Sasaran

(3)

Indikator Sasaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
(5)

(4)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Indikator
Kinerja
Program / Kegiatan

Realisasi 2015
Target

(6)

(7)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016
Satuan

Target

(8)

2017
Satuan

Target

(9)

2018
Rp

Target

(10)

2019
Rp

Target

(11)

2020
Rp

Target

(12)

2021
Rp

Target

(13)

Kondisi kinerja pada Akhir Periode Renstra
Rp

Target

(14)

Unit SKPD
Penanggungjawab

Lokasi (Kecamatan
dan Desa/Kel)

(15)

(16)

Bidang Ketahanan Pangan

Kabupaten Cianjur

Rp

Urusan Wajib
Ketahanan Pangan
I

Meningkatkan konsumsi pangan
yang beragam, bergizi, seimbang,
aman dan halal

Meningkatnya ketersediaan, akses,
dan konsumsi pangan

Angka Ketersediaan Pangan
(kkal/kap)

Angka Ketersediaan Pangan
(kkal/kap)

Capaian Stabilitas Harga Pangan
Pokok Strategis (%)

Capaian Stabilitas Harga Pangan
Pokok Strategis (%)
I

Program Ketahanan Pangan

Angka Konsumsi Pangan (kkal/kap)

2255

2283

2310

2338

2365

2365

90

90

90

90

90

90

2050

2075

2100

2125

2150

2150

Angka Konsumsi Pangan
(kkal/kap)

Pemba nguna n/Perba i ka n
Sumber-s umber Ai r

1

Pengemba nga n Sa ra na da n Pra s a ra na
Peni ngka ta n Produks i da n Produkti vi ta s
Perta ni a n (DAK)

51

10,000,000,000

52

11,000,000,000

53

12,100,000,000

54

13,310,000,000

260

46,410,000,000

Pemba nguna n/Perba i ka n Uni t
Pel a ya na n Ja s a Al s i nta n UPJA
da n Sa ra na Pendukung

16

1,000,000,000

16

1,100,000,000

16

1,210,000,000

16

1,331,000,000

83

4,641,000,000

Pemba nguna n/Perba i ka n Ja l a n
Perta ni a n

5

1,000,000,000

5

1,100,000,000

5

1,210,000,000

5

1,331,000,000

26

4,641,000,000

5

1,000,000,000

5

1,100,000,000

5

1,210,000,000

5

1,331,000,000

26

4,641,000,000

1 Kegi a ta n

275,000,000

1 Kegi a ta n

302,500,000

1 Kegi a ta n

332,750,000

5 Kegi a ta n

1,406,250,000

Uni t (Ha )

Uni t (Ha )

50

Ka bupa ten Ci a njur

Pemba nguna n/Perba i ka n
Ba nguna n Perta ni a n
Keca ma ta n da n Penyedi a a n
Sa ra na Pendukung Penyul uha n
2

Percepa ta n Penga neka ra ga ma n Kons ums i Juml a h Sos i a l i s a s i P2KP da n
Pa nga n
B2SA

1

Kegi a ta n

246,000,000

Kegi a ta n

1

Juml a h Ca da nga n Pa nga n

100

Ton

100

Ton

100 Ton

100 Ton

Juml a h Kel ompok Lumbung
Pa nga n Ma s ya ra ka t

10

Kel ompok

10

Kel ompok

10 Kel ompok

1 Kegi a ta n

10 Kel ompok

Ka pa s i ta s ga ba h i s i guda ng
LPM

72

Ton

72

Ton

72 Ton

250,000,000

1 Kegi a ta n

Ka bupa ten Ci a njur

3

Pena nga na n Kera wa na n Pa nga n

4

Pengemba nga n Us a ha Pa nga n
Ma s ya ra ka t

2 Kel ompok

50,000,000

2 Kel ompok

50,000,000

2 Kel ompok

55,000,000

2 Kel ompok

60,500,000

2 Kel ompok

66,550,000

10 Kel ompok

282,050,000

Ka bupa ten Ci a njur

5

Pema nta ua n da n Ana l i s i s Aks es pa nga n
Ma s ya ra ka t

Juml a h Dokumen Informa s i
Aks es Pa nga n Ma s ya ra ka t

2

Dokumen

1 Dokumen

150,000,000

1 Dokumen

150,000,000

1 Dokumen

165,000,000

1 Dokumen

181,500,000

1 Dokumen

199,650,000

5 Dokumen

846,150,000

Ka bupa ten Ci a njur

6

Pema nta ua n da n Ana l i s i s ha rga pa nga n
pokok

Dokumen Informa s i Ha rga
Pa nga n

2

Dokumen

1 Dokumen

100,000,000

1 Dokumen

100,000,000

1 Dokumen

110,000,000

1 Dokumen

121,000,000

1 Dokumen

133,100,000

5 Dokumen

564,100,000

Ka bupa ten Ci a njur

7

Ana l i s i s keters edi a a n pa nga n

Dokumen Informa s i
Keters edi a a n Pa nga n

2

Dokumen

1 Dokumen

150,000,000

1 Dokumen

150,000,000

1 Dokumen

165,000,000

1 Dokumen

181,500,000

1 Dokumen

199,650,000

5 Dokumen

846,150,000

Ka bupa ten Ci a njur

8

Pengemba nga n Si s tem Di s tri bus i Pa nga n
Ma s ya ra ka t

Juml a h Lemba ga Di s tri bus i
Pa nga n Ma s ya ra ka t

8

Lemba ga

12 Lemba ga

1,950,000,000

12 Lemba ga

1,950,000,000

12 Lemba ga

1,950,000,000

12 Lemba ga

1,950,000,000

12 Lemba ga

1,950,000,000

12 Lemba ga

9,750,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

Juml a h Toko Ta ni Indones i a
(TTI)

8

Uni t

4 Uni t

100,000,000

4 Uni t

100,000,000

4 Uni t

100,000,000

4 Uni t

100,000,000

4 Uni t

100,000,000

28 Uni t

500,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

Juml a h Kel ompok Lemba ga
us a ha pa nga n ma s ya rka t

3,217,371,000

Ka bupa ten Ci a njur

3,500,000,000

72 Ton

9

Pengemba nga n Us a ha Pa nga n
Ma s ya ra ka t

10

Peni ngka ta n mutu da n kea ma na n pa nga n Sos i a l i s a s i kea ma na n pa nga n

6

Ka l i

5 Ka l i

800,000,000

5 Ka l i

800,000,000

5 Ka l i

800,000,000

5 Ka l i

800,000,000

5 Ka l i

800,000,000

31 Ka l i

4,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

11

Pengemba nga n Si s tem Kewa s pa da a n
pa nga n da n gi zi

Dokumen kewa s pa da a n
pa nga n da n gi zi

2

Dokumen

1 Dokumen

500,000,000

1 Dokumen

500,000,000

1 Dokumen

500,000,000

1 Dokumen

500,000,000

1 Dokumen

500,000,000

5 Dokumen

2,500,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

12

Pengemba nga n Des a Ma ndi ri Pa nga n

Juml a h Kel ompok Des a
Ma ndi ri Pa nga n

20

Kel ompok

12 Kel ompok

800,000,000

12 Kel ompok

800,000,000

12 Kel ompok

800,000,000

12 Kel ompok

800,000,000

12 Kel ompok

800,000,000

60 Kel ompok

4,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

13

Dewa n Keta ha na n Pa nga n

1

Regul a s i /Produk

1 Regul a s i /Produk

500,000,000

1 Regul a s i /Produk

500,000,000

1 Regul a s i /Produk

500,000,000

1 Regul a s i /Produk

500,000,000

1 Regul a s i /Produk

500,000,000

5 Regul a s i /Produk

2,500,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

Juml a h Regul a s i /Produk
Hukum Keta ha na n Pa nga n

Urusan Pilihan
Pertanian
II

Meningkatkan produksi dan
produktivitas tanaman
pertanian/perkebunan yang
berkualitas, bernilai tambah,
berdaya saing, dan mampu
memenuhi pangsa pasar
lokalMeningkatkan produksi
tanaman pertanian yang
berkualitas

Meningkatnya produksi tanaman
pertanian

Produksi Tanaman Pangan (Ton)

Produksi Tanaman Pangan (Ton)

Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)

Produksi Tanaman Hortikultura
(Ton)

II

Program Peningkatan Produksi

Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)

886,358

896,534

1,109,850

1,119,247

1,128,723

1,138,281

1,147,865

1,147,865

Bidang Produksi Tanaman
Pangan

44,499

45,611

266,097

268,758

271,446

274,160

276,902

276,902

Bidang Produksi Tanaman
Hortikultura

46,500

48,500

50,500

52,500

54,500

54,500

Bidang Produksi Tanaman
Perkebunan

Produksi Tanaman Perkebunan
(Ton)

1

Penyus una n kebi ja ka n pencega ha n a l i h
fungs i l a ha n perta ni a n

Juml a h Dokumen Pedoma n
Tekni s tenta ng Pencega ha n
Al i h Fungs i La ha n Sa wa h

2

Pemeta a n La ha n Perta ni a n Berkel a njuta n

Juml a h Dokumen Penceta ka n
Sa wa h

3

Pengemba nga n i ntens i fi ka s i ta na ma n
pa di da n pa l a wi ja

Lua s pengemba nga n
i ntens i fi ka s i pa di da n
pa l a wi ja
Juml a h beni h pa di da n
pa l a wi ja

4

Pengemba nga n perbeni ha n/pembi bi ta n
ta na ma n pa nga n

5

Peni ngka ta n produks i , produkti vi ta s da n
mutu produk ta na ma n pa nga n

Pel a ti ha n da n bi mbi nga n tekni s
pengguna a n i ri ga s i untuk perta ni a n
(WISMP)

Dokumen

Ha

1

Dokumen

Ha

1 Dokumen

1,000,000,000

1 Dokumen

1,000,000,000

1 Dokumen

1,000,000,000

1 Dokumen

1,000,000,000

1 Dokumen

1,000,000,000

5 Dokumen

5,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

1 Dokumen

1,000,000,000

1 Dokumen

1,000,000,000

1 Dokumen

1,000,000,000

1 Dokumen

1,000,000,000

1 Dokumen

1,000,000,000

5 Dokumen

5,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

2,500,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

1,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

1,250,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

5,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

31 Ha

33 Ha
500,000,000

Kg

Kg

781 Kg

Juml a h Stok Beni h/Bi bi t

Ton

Ton

50 Ton

Lua s pengemba nga n ta na ma n
pa nga n

Ha

Ha

16 Ha

Juml a h da era h peni ngka ta n
pengeta hua n P3A/GP3A

Kg

Kg

391 Kg

Loka s i

Loka s i

2 Loka s i

36 Ha
500,000,000

836 Kg

200,000,000

50 Ton

200,000,000

50 Ton

2 Loka s i

200,000,000

50 Ton

2 Loka s i

200,000,000

50 Ton

2 Loka s i

4492 Kg

200,000,000

16 Ha

250,000,000
391 Kg

1,000,000,000

179 Ha
500,000,000

1024 Kg

16 Ha

250,000,000
391 Kg

1,000,000,000

41 Ha
500,000,000

957 Kg

16 Ha

250,000,000
391 Kg

1,000,000,000

38 Ha
500,000,000

894 Kg

16 Ha

250,000,000
Juml a h beni h ta na ma n pa nga n

6

1

80 Ha

250,000,000
391 Kg

1,000,000,000

250 Ton

2 Loka s i

1955 Kg

1,000,000,000

10 Loka s i

7

Penda mpi ng WISMP

Juml a h da era h peni ngka ta n
pengeta hua n P3A/GP3A

8

Penyedi a a n s a ra na produks i perta ni a n/
perkebuna n

Juml a h Berkura ngnya Lua s
Sera nga n OPT s eba nya k
(Ha /Th)

9

Pemul i a a n Pa di Va ri eta s Pa nda nwa ngi
(Ba nprov)

Juml a h pena ngka r pa di
va ri eta s pa nda nwa ngi

10

Pengemba nga n Ka wa s a n Pa di
Pa nda nwa ngi

Lua s pengemba nga n a rea l
pa di va ri eta s pa nda nwa ngi

11

Penyedi a a n s a ra na produks i , promos i ,
penyul uha n da n pel a pora n perta ni a n

Peni ngka ta n Sa ra na produks i ,
promos i , penyul uha n da n
pel a pora n perta ni a n

Pa ket

12

Pengemba nga n bi bi t da n produk
unggul a n perta ni a n

Juml a h Bi bi t Unggul Ta na ma n
Perta ni a n

Ba ta ng

Ba ta ng

13

Perl ua s a n Sa wa h Ba ru

Lua s Peni ngka ta n Sa wa h

Ha

Ha

13

Moni tori ng, eva l ua s i , pel a pora n, da n
upda ti ng da ta s ta ti s ti k perta ni a n da n
perkebuna n

Juml a h Perumus a n Kebi ja ka n
Di na s

14

15

16

17

Loka s i

3337

Ha

1

Pena ngka r

Ha

1

Dokumen

Ha

2 Loka s i

100,000,000

2 Loka s i

100,000,000

2 Loka s i

100,000,000

2 Loka s i

100,000,000

2 Loka s i

100,000,000

10 Loka s i

500,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

100 Ha

200,000,000

100 Ha

200,000,000

100 Ha

200,000,000

100 Ha

200,000,000

100 Ha

200,000,000

500 Ha

1,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

2 Pena ngka r

500,000,000

2 Pena ngka r

500,000,000

2 Pena ngka r

500,000,000

2 Pena ngka r

500,000,000

2 Pena ngka r

500,000,000

10 Pena ngka r

2,500,000,000

7 Keca ma ta n

4 Ha

500,000,000

4 Ha

500,000,000

4 Ha

500,000,000

4 Ha

500,000,000

4 Ha

500,000,000

20 Ha

2,500,000,000

7 Keca ma ta n

20 Pa ket

5,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

50.000 Ba ta ng

2,500,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

240 Ha

8,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

500,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

2,500,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

5,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

1,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

5,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

2,500,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

5 Ha

2,500,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

4 Pa ket

1

1,000,000,000

10.000 Ba ta ng

500,000,000

-

Dokumen

1 Dokumen

Juml a h Bi bi t Unggul Ta na ma n
Perta ni a n/perkebuna n

Ba ta ng

Ba ta ng

5.000 Ba ta ng

Juml a h kebun i nduk terba ngun

Uni t

Uni t

2 Uni t

100,000,000

Peni ngka ta n produks i , produkti vi ta s da n
mutu ta na ma n perkebuna n jeni s
ta na ma n ta huna n da n penyega r

Peni ngka ta n produks i , produkti vi ta s da n
mutu ta na ma n perkebuna n jeni s
ta na ma n rempa h da n s emus i m

Peni ngka ta n produks i , produkti vi ta s da n
mutu produk perkebuna n berkel a njuta n

4 Pa ket

1,000,000,000

10.000 Ba ta ng

500,000,000

60 Ha

2,000,000,000

1 Dokumen

100,000,000

5.000 Ba ta ng

Pengemba nga n bi bi t unggul
perta ni a n/perkebuna n

Lua s a n
reha bi l i ta s i /perema ja a n/i nten
s i fi ka s i /perl ua s a n ta na ma n
ta huna n da n penyega r

Ha

Ha

75 Ha

Juml a h bi bi t ta na ma n ta huna n
da n penyega r

Ba ta ng

Ba ta ng

25.000 Ba ta ng

Lua s a n
reha bi l i ta s i /perema ja a n/i nten
s i fi ka s i /perl ua s a n
ta na ma nrempa h da n s emus i m

Ha

Ha

10 Ha

Juml a h bi bi t ta na ma n rempa h
da n s emus i m

Ba ta ng

Ba ta ng

1.500 Ba ta ng

Lua s a n
reha bi l i ta s i /perema ja a n/i nten
s i fi ka s i /perl ua s a n ta na ma n
perkebuna n

Ha

Ha

75 Ha

Lua s a n peni ngka ta n ba ha n
ba ku

75 Ha

28

Ha

28

28 Ha

Kg

7 Kg

Ha

Ha

1 Ha

500,000,000

19

Pengemba nga n perkebuna n orga ni k

Lua s a n pengemba nga n
perkebuna n orga ni k

20

Pengenda l i a n Orga ni s me Pengga nggu
Ta na ma n (OPT) Perkebuna n

Juml a h s a ra na pengenda l i a n
OPT Perkebuna n

21

Penyus una n kebi ja ka n a l i h fungs i l a ha n
perkebuna n

Juml a h dokumen kebi ja ka n
ya ng ters us un

22

Pena na ma n Kel a pa Kuni ng da n Ta na ma n
La i nnya menuju La ndma rk a l un-a l un

Juml a h bi bi t kel a pa kuni ng
da n ta na ma n l a i nnya

Ba ta ng

23

Pena na ma n Kel a pa Kuni ng di 7 ti ti k res t
a rea

Juml a h bi bi t kel a pa kuni ng

24

Pena na ma n kel a pa kuni ng

Juml a h bi bi t kel a pa kuni ng

III

Program Pemberdayaan Penyuluh

Jumlah Kelompok Tani yang
kelasnya naik (kelompok)

1

Peni ngka ta n ka pa s i ta s tena ga penyul uh
perta ni a n/perkebuna n

Juml a h Progra ma Penyul uha n
per ta hun

33

Dokumen

2

Peni ngka ta n kes eja htera a n tena ga
penyul uh perta ni a n/perkebuna n

Juml a h pega wa i ya ng di beri
honor

62

Ora ng

3

Penyul uha n da n penda mpi nga n ba gi
perta ni a n/perkebuna n

Juml a h Pertemua n a nta ra
kel ompok ta ni

Ka l i

4

Penyedi a a n Bi a ya Opera s i ona l Tena ga
Penyul uh Perta ni a n PNS da n THL TB PP

Juml a h Peni ngka ta n Ki nerja
Penyul uh Perta ni a n

5

Penyul uha n da n penda mpi nga n peta ni
da n pel a ku a gri bi s ni s

Juml a h uni t percontoha n ya ng
terba ngun

100,000,000

2,000,000,000

1 Dokumen

100,000,000

500,000,000
10 Uni t

75 Ha

375 Ha
1,000,000,000

25.000 Ba ta ng

125.000 Ba ta ng

10 Ha

50 Ha

200,000,000

200,000,000

1.500 Ba ta ng

75 Ha

7.500 Ba ta ng

75 Ha

375 Ha

1,000,000,000
20.000 Ba ta ng

1,000,000,000
20.000 Ba ta ng

28 Ha

100.000 Ba ta ng

28 Ha

500,000,000

140 Ha

500,000,000
7 Kg

500,000,000
7 Kg

1 Ha

500,000,000

5 Dokumen

25.000 Ba ta ng

1,000,000,000

1,000,000,000

500,000,000

500,000,000

60 Ha

2 Uni t

1.500 Ba ta ng

1 Ha

10.000 Ba ta ng

500,000,000

10 Ha

7 Kg

1,000,000,000

5.000 Ba ta ng

200,000,000

28 Ha

4 Pa ket

35 Kg

1 Ha

500,000,000

1 Pa ket

350,000,000

1 Pa ket

350,000,000

1 Pa ket

350,000,000

1 Pa ket

350,000,000

1 Pa ket

350,000,000

5 Pa ket

1,750,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

1 Dokumen

500,000,000

1 Dokumen

500,000,000

1 Dokumen

500,000,000

1 Dokumen

500,000,000

1 Dokumen

500,000,000

5 Dokumen

2,500,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

Ba ta ng

1.312 Ba ta ng

450,000,000

-

-

-

-

1.312 Ba ta ng

450,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

Ba ta ng

Ba ta ng

500 Ba ta ng

360,000,000

-

-

-

-

500 Ba ta ng

360,000,000

Keca ma ta n Ha urwa ngi

Ba ta ng

Ba ta ng

250 Ba ta ng

250,000,000

250 Ba ta ng

32 Dokumen

200,000,000

Ora ng

62 Ora ng

Ka l i

Ora ng

250,000,000

250 Ba ta ng

250,000,000

250 Ba ta ng

32 Dokumen

200,000,000

32 Dokumen

200,000,000

500,000,000

62 Ora ng

500,000,000

62 Ora ng

2 Ka l i

200,000,000

2 Ka l i

200,000,000

269 Ora ng

400,000,000

269 Ora ng

3 Uni t

150,000,000

3 Uni t

25

269

1 Dokumen

75 Ha

500,000,000

500,000,000

2,000,000,000

25.000 Ba ta ng

20.000 Ba ta ng

1 Ha

500,000,000

60 Ha

1,000,000,000

75 Ha

7 Kg

10.000 Ba ta ng

2 Uni t

1,000,000,000

28 Ha

1,000,000,000

500,000,000

1.500 Ba ta ng

500,000,000

4 Pa ket

5.000 Ba ta ng

10 Ha

20.000 Ba ta ng

Ha

100,000,000

200,000,000

75 Ha

Kg

1 Dokumen

75 Ha

1.500 Ba ta ng

Juml a h beni h temba ka u
berkua l i ta s

2,000,000,000

25.000 Ba ta ng

10 Ha

Peni ngka ta n kua l i ta s ba ha n ba ku
temba ka u (DBHCHT)

500,000,000

60 Ha

1,000,000,000
25.000 Ba ta ng

1,000,000,000
20.000 Ba ta ng

10.000 Ba ta ng

2 Uni t

200,000,000

Ba ta ng

1,000,000,000

500,000,000
2 Uni t

1,000,000,000

Ba ta ng

4 Pa ket

5.000 Ba ta ng

500,000,000

Juml a h bi bi t ta na ma n
perkebuna n

18

Loka s i

Ora ng

269

1,250,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

160 Dokumen

1,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

500,000,000

310 Ora ng

2,500,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

2 Ka l i

200,000,000

10 Ka l i

1,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

400,000,000

269 Ora ng

400,000,000

1.345 Ora ng

2,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

150,000,000

3 Uni t

150,000,000

15 Uni t

750,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

250,000,000

250 Ba ta ng

32 Dokumen

200,000,000

500,000,000

62 Ora ng

2 Ka l i

200,000,000

400,000,000

269 Ora ng

150,000,000

3 Uni t

25

250,000,000

1.250 Ba ta ng

32 Dokumen

200,000,000

500,000,000

62 Ora ng

2 Ka l i

200,000,000

400,000,000

269 Ora ng

150,000,000

3 Uni t

25

25

25

25

Meningkatnya Usaha Agribisnis

Jumlah Kelompok Tani yang
melakukan pola usaha agribisnis
(kelompok)

Juml a h Peta ni /Petuga s da n
Kel emba ga a n Ta ni ya ng di ni l a i

6

Peni ngka ta n kema mpua n l emba ga peta ni

7

Pengemba nga n POS Penyul uha n
Juml a h POS Penyul uha n
Pedes a a n (POSLUHDES) Ka bupa ten Ci a njur
Pedes a a n
(Ba nprov )

IV

Program Pengembangan Agribisnis

Jumlah Kelompok Tani yang
melakukan pola usaha agribisnis
(kelompok)

1

Pena nga n pa s ca pa nen da n pengol a ha n
ha s i l perta ni a n/perkebuna n

Juml a h Al a t Pa s ca Pa nen da n
pengol a ha n

2

Penera pa n teknol ogi
perta ni a n/perkebuna n tepa t guna

Juml a h Dokumen Ha s i l Ka ji a n

3

Penga da a n Al s i nta n Pra Pa nen

Juml a h a l a t da n mes i n
perta ni a n

4

Pengemba nga n komodi ta s unggul a n
horti kul tura

Juml a h komodi ti unggul a n
horti kul tura ya ng di tera pka n
teknol ogi budi da ya

5

Pengemba nga n ka wa s a n terpa du
perta ni a n

Fa s i l i ta s i kegi a ta n di Ka wa s a n
Agropol i ta n

6

Pengemba nga n bi bi t da n produk
unggul a n perta ni a n

Juml a h Bi bi t Unggul Ta na ma n
Perta ni a n

7

Penyedi a a n Fa s i l i ta s STA da n Pa s a r Ta ni

Juml a h Opra s i ona l ba gi STA
da n Pa s a r Ta ni

8

Pengemba nga n kua l i ta s da n tekni s
kema s a n ha s i l produks i perta ni a n /
perkebuna n ya ng a ka n di pa s a rka n

Juml a h produk ha s i l produks i
perta ni a n ya ng bers eri fi ka t

9

2 Ora ng

100,000,000

32 Pos l uhdes

1,000,000,000

2 Ora ng

32 Pos l uhdes

20

1

2

Juml a h da ya ta mpung pus a t
Pemba nguna n pus a t-pus a t pena mpunga n pena mpunga n produks i ha s i l
perta ni a n
produks i ha s i l perta ni a n/perkebuna n

1,000,000,000

2 Ora ng

100,000,000

32 Pos l uhdes

20

1,000,000,000

2 Ora ng

100,000,000

32 Pos l uhdes

20

1,000,000,000

2 Ora ng

100,000,000

32 Pos l uhdes

20

1,000,000,000

10 Ora ng

160 Pos l uhdes

20

500,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

5,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

100

Pa ket

Pa ket

5 Pa ket

800,000,000

5 Pa ket

800,000,000

5 Pa ket

800,000,000

5 Pa ket

800,000,000

5 Pa ket

800,000,000

25 Pa ket

4,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

Dokumen

Dokumen

1 Dokumen

200,000,000

1 Dokumen

200,000,000

1 Dokumen

200,000,000

1 Dokumen

200,000,000

1 Dokumen

200,000,000

5 Dokumen

1,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

Uni t

Uni t

10 Uni t

250,000,000

10 Uni t

250,000,000

10 Uni t

250,000,000

10 Uni t

250,000,000

10 Uni t

250,000,000

10 Uni t

1,250,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

Jeni s

Jeni s

2 Jeni s

200,000,000

2 Jeni s

200,000,000

2 Jeni s

200,000,000

2 Jeni s

200,000,000

2 Jeni s

200,000,000

10 Jeni s

1,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

1 Uni t

200,000,000

1 Uni t

200,000,000

1 Uni t

200,000,000

1 Uni t

200,000,000

1 Uni t

200,000,000

5 Uni t

1,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

10.000 Ba ta ng

450,000,000

10.000 Ba ta ng

450,000,000

10.000 Ba ta ng

450,000,000

10.000 Ba ta ng

450,000,000

10.000 Ba ta ng

450,000,000

50.000 Ba ta ng

2,250,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

1 Uni t

500,000,000

1 Uni t

500,000,000

1 Uni t

500,000,000

1 Uni t

500,000,000

1 Uni t

500,000,000

5 Uni t

2,500,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

300,000,000

1 Produk

300,000,000

1 Produk

300,000,000

1 Produk

300,000,000

1 Produk

300,000,000

5 Produk

1,500,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

Ba ta ng

5

100,000,000

Ba ta ng

Uni t

Produk

Produk

1 Produk

Ton

Ton

1 Ton

Uni t

Uni t

1 Uni t

1 Uni t

1 Uni t

1 Uni t

1 Uni t

5 Uni t

Ka l i

Ka l i

2 Ka l i

2 Ka l i

2 Ka l i

2 Ka l i

2 Ka l i

10 Ka l i

Peket

Peket

1 Pa ket

Ha

20 Ha

1 Ton
700,000,000

1 Ton
700,000,000

1 Ton
700,000,000

1 Ton
700,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

5 Ton
700,000,000

3,500,000,000

ma s ya ra ka t ya ng a ka n di pa s a rka n
Juml a h tempa t pena mpunga n
produks i ya ng terba ngun

10

JUMLAH TOTAL

Promos i a ta s ha s i l produks i perta ni a n/
perkebuna n unggul a n da era h s erta
pel a ya na n i nforma s i ha rga pa s a r produk
perta ni a n/perkebuna n

Juml a h pa mera n ya ng di i kuti

2

500,000,000

Informa s i ha rga pa s a r produk
perta ni a n/perkebuna n

11

Pengemba nga n a gri bi s ni s perkebuna n

Lua s a n a rea l pengemba nga n
a gri bi s ni s

12

Pembi na a n da n peni l a i a n us a ha
perkebuna n

Juml a h us a ha perkebuna n
ya ng di bi mbi ng, di moni tor,
da n di ni l a i (kebun)

31

Ha

2

500,000,000
1 Pa ket

1,000,000,000

20 Ha

500,000,000
1 Pa ket

1,000,000,000

20 Ha

500,000,000
1 Pa ket

1,000,000,000

20 Ha

500,000,000
1 Pa ket

1,000,000,000

20 Ha

Ka bupa ten Ci a njur
Ka bupa ten Ci a njur
2,500,000,000
Ka bupa ten Ci a njur

1 Pa ket

1,000,000,000

5,000,000,000

Ka bupa ten Ci a njur

Ka bupa ten Ci a njur

