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BAB. III 

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN 

KABUPATEN LAMANDAU 
 

 
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan SKPD. 
 

Permasalah yang dihadapi dalam rangka Pembangunan Pertanian,  
Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Lamandau, antara lain : 
 

1. Perlunya peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani untuk 
perbaikan perekonoian petani-nelayan 

 
  Pentingnya peningkatan dan perbaikan ekonomi petani  

dan nelayan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai  

bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam rangka 

memberikan proteksi, sekaligus memfasilitasi ekonomi masyarakat  

Kabupaten Lamandau.  

  Lemahnya perekonomian petani  dan nelayan disebabkan 

oleh beberapa hal, antara lain lemahnya modal, perlunya 

peningkatan produksi dan produktivitas, biaya produksi yang 

semakin tinggi serta pengaruh globalisasi dimana produk pertanian, 

peternakan dan perikanan import banyak dijumpai di pasaran 

menyebabkan komiditas petani dan nelayan lokal semakin 

kompetitif, bahkan kurang laku di pasaran dibanding produk import,  

menyebabkan produk lokal tersaingi.   

  Hal tersebut merupakan permasalahan yang perlu 

mendapat perhatian pemerintah untuk ditangani, bagaimana 

melindungi petani  dan nelayan agar dapat bertahan berhadapan 

dengan ekonomi padat modal serta pengaruh pasar global.   

 

2. Ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian, 
peternakan dan perikanan. 
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 Hingga kini keberadaan infrastruktur serta sarana dan 

prasarana pertanian,  peternakan dan perikanan masih kurang.   

Disatu sisi kebutuhannya sangat diperlukan, di lain sisi adanya 

keterbatasan dalam pengadaannya, disebabkan unit cost untuk 

pelayanan sarana dan prasarana pertanian,  peternakan dan 

perikanan  masih terbatas.   

 Ada banyak kebutuhan sarana dan parasarana pertanian 

dan peternakan yang masih perlu diadakan dan ditingkatkan. 

seperti alat dan mesin pertanian,  peternakan dan perikanan.    

Permasalahan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana 

menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani dan 

nelayan  dalam jumlah yang cukup, serta  berada  dekat  dengan 

sentra   produksi,   dengan  biaya  pelayanan yang terjangkau.   

 

3. Masih Lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan  
 

 Penggunaan benih/bibit unggul  baik pertanian,  peternakan 

dan perikanan menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan 

produksi, baik pertanian dan peternakan.  Sistem perbenihan baik 

hewan/ikan dan tanaman perlu didukung oleh beberapa subsistem 

yang terdiri dari: subsistem pengembangan varietas, subsistem 

produksi dan distribusi benih/bibit; subsistem   perbaikan   mutu 

melalui    sertifikasi  dan  pelabelan;  dan  subsistem  kelembagaan 

dan  peningkatan SDM.   

 Keberhasilan dalam menggerakkan  seluruh komponen  

tersebut    sangat dipengaruhi  oleh   komponen pendukung  antara  

lain  lembaga perbenihan, sumberdaya   manusia, sarana  dan 

prasarana, kebijakan  pemerintah, sistem informasi, dan kesadaran 

konsumen dalam menggunakan benih  dan bibit tanaman dan 

hewan/ikan yang bermutu.   

 Saat   ini,  infrastruktur   perbenihan   sulit   berkembang   

karena   memerlukan   investasi yang cukup  besar.  Tidak   banyak  

sektor  swasta yang mau menanamkan investasi di bidang   
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perbenihan/perbibitan, dan kurangnya SDM pertanian yang 

menguasaui sistem perbenihan.   

 Permasalahan yang dihadapi  adalah  belum   cukup 

tersedianya   benih/bibit   unggul   bermutu di tingkat  usaha tani 

dan nelayan.  Belum  berkembangnya  usaha penangkaran 

benih/bibit tanaman dan hewan/ikan secara luas hingga 

mengakibatan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan 

mengakibatkan  banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat 

yang pada akhirnya sangat merugikan petani dan peternak.  

 Permasalahan kedepan adalah bagaimana 

mengembangkan kelompok penangkar benih/bibit, baik benih yang 

berasal dari hewan/ikan maupun yang berasal dari benih tanaman, 

sehingga kegiatan penangkaran dapat memenuhi kebutuhan petani 

dan peternak dalam skala lokal, maupun nasional. 

 

4. Keterbatasan akses petani  dan nelayan terhadap permodalan dan 
masih tingginya suku bunga usahatani.  

 

 Modal adalah salah satu faktor produksi yang hingga kini 

menjadi  permasalahan bagi petani dan peternak dalam berusaha.   

Keterbatasan modal dan biaya menyebabkan kegiatan usahatani 

serta kegiatan usaha dibidang peternakan dan perikanan 

mengalami banyak kendala.  

 Hal tersebut disebabkan oleh unit cost yang harus 

dikeluarkan dalam rangka proses produksi mulai dari 

pengolahan,hingga pasca panen kesemuanya memerlukan biaya 

dan modal yang cukup. 

 Salah satu hal yang menyebabkan ketiadaan modal adalah 

disebabkan oleh sulitnya mengakses lembaga  keuangan formal,  

disebabkan   tidak mudahnya   prosedur  pengajuan   kredit  yang  

harus menggunakan agunan.  
 

 Oleh sebab persoalan diatas, maka para petani dan 

nelayan, lebih memilih “rentenir”  yang menyediakan pinjaman 
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modal dengan cepat   meski   dengan   tingkat  bunga   yang   lebih   

tinggi  dibanding   lembaga keuangan formal.  

Kondisi  ini,  pada  akhirnya  semakin  memperburuk   arus  tunai  

(cash flow) dan kesejahteraan petani dan nelayan.    

 

 Tantangan dan permasalahan  ke   depan   adalah  

bagaimana  menjembatani kesenjangan manajemen  antara   

lembaga    perbankan formal yang  kebanyakan berada di daerah 

perkotaan dengan masyarakat petani dan nelayan yang tersebar di 

perdesaan. Sehingga kebutuhan petani dan nelayan akan 

ketersediaan modal, terutama yang berasal dari lembaga keuangan 

formal  dapat  terpenuhi. 

 

5. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan nelayan. 

 

 Kondisi  organisasi  petani dan nelayan saat   ini  belum 

sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi 

melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi 

teknologi, permodalan dan pasar.    

 Di   sisi  lain,   kelembagaan      usaha yang ada di 

pedesaan, seperti koperasi belum sepenuhnya mampu 

mengakomodasi kepentingan  petani dan nelayan.   

Tantangan ke depan adalah, diharapkan kelembagaan 

petani/nelayan,diarahkan untuk merevitalisasi diri, dari 

kelembagaan yang saat ini hanya sebagai   wadah pembinaan   

teknis   dan sosial.   

 Dengan revitalisasi kelembagaan, diharapkan kelembagaan 

petani/nelayan mampu berfungsi sebagai wadah pengembangan 

usaha yang berbadan hukum atau dapat terintegrasi kedalam 

koperasi yang ada di pedesaan.  
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6. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global.  

 

  Ancaman   dan   krisis   pangan   dunia tak terkecuali  

Kabupaten Lamandau   bisa terjadi   akibat dari    perubahan    iklim  

global dan kerusakan lingkungan yang menyebabkan sumber air 

irigasi mengalami kekurangan.    
 

 Dampak   perubahan iklim  global   adalah terjadinya   

gangguan   terhadap   siklus   hidrologi   dalam   bentuk   

perubahan   pola   dan intensitas    curah    hujan,   peningkatan   

frekuensi   dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan 

terjadinya banjir dan kekeringan.     

 Kondisi   ini   kecenderungannya   akan   terus meningkat 

pada tahun-tahun ke depan.  Bagi   sektor   pertanian,   dampak   

lanjutan   dari   perubahan   iklim   adalah bergesernya pola dan 

kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi 

hama dan penyakit  tanaman   dan   hewan,    serta   pada   

akhirnya   adalah   penurunan   produksi pertanian.  

 Tantangan dan permasalahan kedepan adalah bagaimana 

membuat ramalan serta prediksi tentang data dan informasi 

perubahan dan anomali perubahan iklim global yang dapat 

mengancam produksi pertanian dan perikanan, serta membangun 

kemampuan petani,nelayan dan petugas dalam melakukan 

antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dan modifikasi pola 

dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-

masing wilayah. 

 

7. Rendahnya nilai tukar petani (NTP)  

 

 Pada  umumnya petani tidak memiliki  modal besar. 

Dengan   usahatani berskala   kecil   dan   subsisten,   akses  

petani   terhadap   sumber  permodalan   menjadi terbatas. Kondisi 

ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan 
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hasil panen,   sementara  produk   pertanian  bersifat   mudah   

rusak.   

 Akibatnya banyak   petani   terlibat   ke   dalam   sistem  ijon 

kepada para tengkulak.   Meskipun   NTP petani  Kabupaten 

Lamandau  di  atas 100, dimana  artinya penerimaan lebih besar 

dari pembelanjaan, tetapi nilai NTP saat ini masih sangat kecil 

untuk menyatakan bahwa kesejahteraan petani sudah baik.  
 

 Tantangan dan permasalahan kedepan adalah bagaimana 

meningkatkan kesejahteraan petani sehingga nilai tukar petani 

semakin meningkat, terutama meningkatkan indek penerimaan, 

agar tetap lebih besar dibandingkan dengan indek pengeluaran. 

 

9. Alih fungsi lahan Pertanian 

 

 Perubahan status lahan pertanian, peternakan dan 

perikanan  serta alih fungsi lahan menjadi peruntukan baru, dan 

tidak lagi sebagai kawasan budidaya merupakan salah satu 

penyebab menurunnya produksi pertanian, peternakan dan 

perikanan.  Hal tersebut berpengaruh terhadap luas tanam dan luas 

panen tanaman pertanian.    

 Permasalahan ke depan yaitu perlunya adanya sosialisasi 

pelarangan alih fungsi lahan serta penerapan undang-undang 

tentang alih fungsi lahan pertanian, agar kawasan pertanian tetap 

menjadi kawasan budidaya. 

   

10. Pemotongan hewan betina produktif 

 Ternak betina merupakan ternak produktif, yang 

kelangsungannya harus dipertahankan, agar tetap berproduksi 

menghasilkan bibit baru.   

 Tantangan dan permasalahan ke depan yaitu perlu adanya 

sosialisasi pelarangan pemotongan hewan betina produktif, agar 
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populasi ternak betina produktif tetap terjaga, sebagai sumber bibit 

untuk menghasilkan bibit baru 

11. Penangkapan ikan menggunakan cara dan alat yang dilarang 

(illegal fishing) 

 

 Perairan umum berupa sungai, rawa dan danau merupakan 

habitat ikan air tawar yang sangat potensial untuk menigkatkan 

sumber pendapatan masyarakat dan sumber kehidupan selama ini.    

 Tantangan dan permasalahan ke depan yaitu perlu adanya 

sosialisasi pelarangan penangkapan ikan menggunakan cara yang 

dilarang seperti menggunakan racun, listrik/strom, bahan peledak, 

agar habitat,  populasi dan keragaman ikan tetap terjaga. 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah 
 

 Beberapa hal yang menjadi Permasalahan Bidang Pertanian, 

Peternakan dan Perikanan  Kabupaten Lamandau berdasarkan Visi dan 

Misi Pemerintah ”Membangun ekonomi kerakyatan untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk 

miskin, angka pengangguran” yang tertuang dalam RPJMD 2013-

2018 dan harus dituntaskan dalam rangka pembangunan pertanian, 

peternakan dan perikanan Kabupaten Lamandau selama lima tahun 

kedepan  antara lain : 

 

1. Penyediaan infra struktur Pembangunan. 

 

  Infra struktur bidang pertanian, peternakan dan perikanan 

masih menjadi penghambat dalam rangka meningkatkan produksi 

dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan. 

   Fokus dan prioritas yang harus ditangani adalah membangun 

irigasi teknis, antara lain, irigasi tanah dangkal, jaringan irigasi tingkat 

usaha tani (JITUT) dan jaringan irigasi pedesaan (JIDES) tujuannya 

untuk memacu pertumbuhan sektor pertanian. 
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2. Permasalahan pengembangan ekonomi lokal. 

 

Permasalahan yang menjadi prioritas serta fokus untuk dituntaskan 

yaitu : 
 

a. Pengelolaan Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang belum 

profesional dan masih bersifat tradisional.  

 Langkah dan strategi dalam rangka pembenahan 

pengelolaan Pertanian, Peternakan dan Perikanan agar lebih 

optimal yaitu melalui pembinaan kepada para petani dan nelayan 

dalam bentuk pelatihan, pembinaan serta adopsi inovasi 

teknologi Pertanian, Peternakan dan Perikanan.  

 Penyediaan alat dan mesin Pertanian, Peternakan dan 

Perikanan yang modern, berupa traktor, alat pengolah pasca 

panen, serta pengenalan dan pembinaan peningkatan mutu 

produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan.  

b. Masih rendahnya produktivitas pertanian, peternakan dan 

perikanan. 

Perbaikan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan 

dapat dilakukan melalui : 

a. Penggunaan benih tanaman/ternak/ikan bermutu dan 

bersertifikasi 

b. Perluasan areal pertanian, peternakan dan perikanan 

c. Penggunaan pupuk organik dan pemupukan berimbang 

d. Pembinaan dan pelatihan kepada petani/nelayan 

e. Perbaikan standar mutu produk pertanian, peternakan dan 

perikanan 
 

 

3. Masih rendahnya kualitas iklim usaha, promosi dan investasi 
pertanian.  

 

 Strategi Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan yaitu 

membentuk asosiasi, pembinaan kelompok usaha, penguatan 

kelembagaan pemasaran  petani dan nelayan, promosi bidang 
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pertanian, peternakan dan perikanan melalui pameran/ekspo, 

sosialisasi dan pembentukan jaringan pemasaran, penguatan modal 

usaha kelompok petani dan nelayan. 

 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

1. Telaahan Rentra K/L 

  Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah 

bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPP) 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (RPJMD) 2011-2015  

.   Pembangunan pertanian, peternakan dan perikanan secara 

nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan . Dimana dalam membangun pertanian 

Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target 

utama : 

1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan 

2. Peningkatan divesifikasi pangan 

3. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan eksport 

4. Peningkatan kesejahteraan petani,  

Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai 

prioritas pembangunan nasional sebagai berikut : 

1. Penanggulangan Kemiskinan :  

 Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelaksanaan 

program-program pro-rakyat melalui PNPM Mandiri KP dan 

program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN). 

2. Ketahanan Pangan 

 Peningkatan produksi dan diversifikasi pangan melalui 

pengembangan minapolitan, industrialisasi kelautan dan 

perikanan, restrukturisasi armada perikanan nasional, 
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pengembangan unit perbenihan, pelaksanaan Cara Budidaya Ikan 

yang Baik, pembinaan dan pengembangan sentra pengolahan 

dan pemasaran hasil perikanan, dll 

3. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 

 Penguatan adaptasi Perubahan Iklim dan pengendalian laju 

kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan 

4. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Paska Konflik 

 Percepatan pembangunan di daerah terluar dan percepatan 

pembangunan di Papua dan Papua Barat 

 

 

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian Nasional. 
 

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian Nasional 

antara lain : 
 

1. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang 

terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan 

benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapang 

Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT). Sekolah lapang 

pengendalian hama terpadu (SLPHT) dan pola sekolah lapang 

lainnya. 

2. Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi 

pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha 

Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar 

di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD) dan 

Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekrutmen tenaga 

pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri 

pertanian di pedesaan.  

3. Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, 

dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang 

berkelanjutan.   

4. Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri.   
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5. Peningkatan produksi buah lokal, dan produk-produk substitusi 

komoditas impor.   

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas  public goods melalui 

perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti 

irigasi, embung, jalan desa, dan jalan usahatani.   

7. Jaminan penguasaan lahan produktif.   

8. Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok 

tani.   

9. Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional.   

10. Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan 

sarana, pelatihan, dan pendampingan.   

11. Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan 

bunga rendah.   

12. Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha 

melalui  promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang 

kondusif.  

13. Pembagunan Kawasan komoditas unggulan terpadu secara 

vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani 

produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya 

saing tinggi di pasar lokal maupun internasional. 

14. Pengembangan  bio-energi  berbasis bahan baku lokal 

terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat 

khususnya di perdesaan dan mensubstitusi BBM.   

15. Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung 

pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan 

stabilisasi harga di sentra produksi.   

16. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama 

penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu.   

17. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah 

nasional.  

18. Penguatan sistem perkarantinaan pertanian.  
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19. Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik 

lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat 

dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani.   

20. Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang 

berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan 

daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, 

mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan 

ekonomi desa-kota.  

21. Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak 

kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif 

perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian 

Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk 

bersubsidi.   

22. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna 

menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan 

agribisnis. Peningkatan dan penerapan manajemen 

pembangunan pertanian yang akuntabel dan good good 

governance. 

  Dalam rangka pencapaian target sasaran yang telah 

ditetapkan Kementerian Pertanian telah menetapkan Strategi 

Pembangunan Pertanian periode 2010-2015, dengan fokus 

pada tujuh asfek dasar, yaitu Tujuh Gema Revitalisasi, yang 

terdiri dari: (1) Lahan, (2) Perbenihan dan perbibitan, (3) 

Infrastruktur dan Sarana (4) Sumber Daya Manusia (5) 

Pembiyaan Petani (6) Kelembagaan petani, dan (7) Teknologi 

dan industri hilir. 

 

B. Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan Dan Perikanan 

1. Peningkatan produktivitas, efektivitas, dan nilai tambah produk 

untuk meningkatkan daya saing berbasis pengetahuan melalui 

industrialisasi 
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2. Pengembangan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan 

traceability (ketertelusuran) produk hasil perikanan dan jaminan 

ketersediaan bahan baku industri dalam rangka memenuhi pasar 

domestik dan internasional 

3. Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan 

serta pengelolaan pulau-pulau kecil  dan upaya adaptasi dan 

mitigasi bencana dan perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil 

4. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, 

termasuk pemberantasan IUU fishing, baik di wilayah perairan 

laut maupun perairan umum daratan, pengawasan 

pembudidayaan ikan, dan pengawasan importasi ikan. 

5. Pengembangan sumberdaya manusia dan  iptek kelautan dan 

perikanan 

6. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat perikanan 

dengan fokus pada Program Peningkatan Kehidupan Nelayan 

7. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sektor 

kelautan dan perikanan di Koridor Ekonomi Sulawesi, Bali-Nusa 

Tenggara, dan Maluku-Papua 
 

  Secara Nasional target yang telah ditetapkan 

Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan serta arah dan kebijakan, menjadi salah satu agenda 

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan  Kabupaten 

Lamandau untuk dilaksanakan, melalui Rencana Kerja Tahunan.  

 

C. Program dan Kegiatan APBN  Tahun 2009–2014 
   

Dalam rangka implementasi Pembangunan Pertanian di masyarakat, 

ditetapkanlah 12 (dua belas) program prioritas oleh Kementerian 

Pertanian, sebagai agenda Pusat dan daerah untuk dilaksanakan 

selama periode 2010-2014, antara lain : 
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a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu 

Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan 

Swasembada Berkelanjutan  

b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk 

Tanaman Hortikultura Berkelanjutan  

c. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu 

Tanaman Perkebunan Berkelanjutan   

d. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan 

Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, 

Utuh, dan Halal.  

e. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan 

Sarana Pertanian   

f. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, 

Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian   

g. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat   

h. Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya 

Saing   

i. Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan 

Petani   

j. Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan 

Pengawasan Keamanan Hayati   

k. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 

Kementerian Pertanian   

l. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Kementerian Pertanian   
 

 

2. Telaahan Rentra Provinsi 

A. Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 

Kalimantan Tengah 
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Program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan Dinas 

Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 

2010 – 2015, meliputi : 

1. Program peningkatan kesejahteraan petani 
 

 Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

petani melalui   peningkatan pendapatan riil petani. 
 

 Indikator :   - Nilai Tukar Petani. 

    - Kontribusi Produksi kelompok petani  

  terhadap PDRB. 
 

2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ 
Perkebunan 

 

 Program ini bertujuan untuk menaikan tingkat Pemasaran 

Hasil Produksi Pertanian. 

 Indikator : -  Jumlah produksi pertanian yang dipasarkan. 
 

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 

Perkebunan 
 

 Program ini bertujuan untuk menaikan tingkat penerapan 

teknologi pertanian dalam rangka peningkatan produktivitas 

sub sektor pertanian. 

 Indikator :  - Jumlah terapan teknologi pertanian 
 

4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 
 

 Program ini bertujuan untuk menaikan produksi beberapa 

komoditas pertanian 

 khususnya komoditas Tanaman pangan. 

 Indikator :  - Jumlah produksi pertanian 
 

5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan 

Lapangan 
 

 Program ini diarahkan untuk menaikan kapasitas tenaga 

penyuluh pertanian dalam rangka menaikan produksi 

beberapa komoditas pertanian khususnya komoditas 

tanaman pangan dan hortikultura. 
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 Indikator :  - Jumlah pelatihan penyuluh pertanian 
 

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 
 

 Program ini bertujuan untuk pengurangan tingkat serangan 

penyakit pada hewan dalam rangka peningkatan produksi 

dan populasi peternakan. 

 Indikator:  - Jumlah hewan yang sehat dan terhindar dari 

serangan penyakit ternak. 
 

7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. 
 

 Program ini bertujuan untuk menaikan produksi beberapa 

komoditas hasil Peternakan. 

 Indikator : - Jumlah Ternak pertahun 
 

8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Peternakan 
 

 Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemasaran 

beberapa komoditas hasil produksi peternakan 

 Indikator :  -  Jumlah pemasaran ternak pertahun 

9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 
 

 Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan 

teknologi peternakan dalam rangka menaikan produktifitas 

sektor peternakan 

 Indikator : - Jumlah terapan teknologi peternakan 

an indikatif dapat dilihat pada Lampiran 1. tabel 5.1 

B. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan 

Tengah 

  

Program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan Dinas 

Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengan Tahun 

2010 – 2015, meliputi : 

1. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 

 Program ini dimaksudkan untuk Meningkatnya produksi, 

produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya untuk 
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memenuhi kebutuhan konsumsi ikan dalam negeri dan 

ekspor, serta menyerap tenaga kerja. 

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan 

Tangkap 

 Program ini bertujuan untuk Meningkatnya produktivitas 

perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil 

tangkapan dalam setiap upaya penangkapan..  

3. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 

 Tujuan program ini adalah meningkatnya jaminan mutu dan 

keamanan hasil perikanan, nilai tambah produk perikanan, 

investasi, serta distribusi dan akses pemasaran hasil 

perikanan, dengan sasaran peningkatan volume dan nilai 

ekspor hasil perikanan serta peningkatan volume produk 

olahan. 

 Peningkatan kompetensi Laboratoium Pengembangan dan 

Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP). 

4. Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya 

Kelautan dan Perikanan 

 Program ini bertujuan untuk meningkatnya ketaatan dan 

ketertiban dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan 

perikanan dengan sasaran wilayah perairan bebas Illegal, 

Unreported dan Unregulated (IUU) fishing serta kegiatan 

yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan. 

5. Program Pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir 

 Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertatanya dan 

dimanfaatkannya wilayah perairan laut, wilayah pesisir dan 

wilayah perairan umum daratan dengan sasaran 

peningkatan persentase pendayagunaan sumberdaya laut, 

pesisir  dan perairan umum daratan. 
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6. Program Pengembangan Wirausaha 

 Program ini dimaksudkan sebagai pengembangan kawasan 

ekonomi yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan 

perdagangan komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan 

kegiatan pendukung lainnya.  

  

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS). 

A. Telaah Terhadap Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Sesuai tujuan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Lamandau yakni mewujudkan tata ruang Kabupaten Lamandau yang 

maju dan mandiri dengan bertumpu kepada agrobisnis berbasis 

sektor pertanian, maka pembangunan pertanian, peternakan an 

perikanan menganut kebijakan dan strategi pemantapan dan 

pengembangan sektor pertanian dalam arti luas.  

Ditinjau dari sisi rencana pola ruang bahwa Rencana Tata Ruang 

Wilayah, meliputi antara lain : 

a. Kawasan lindung 

b. Kawasan peruntukan hutan  

c. Kawasan peruntukan pertanian, peternakan dan perikanan 

d. Kawasan peruntukan pertambangan 

e. Kawasan peruntukan pariwisata 

f. Kawasan peruntukan pemukiman 

Kawasan Peruntukan pertanian berupa pertanian tanaman pangan 

(lahan basah/sawah dan lahan kering), hortikultura yang tersebar di 

semua kecamatan, peternakan tersebar diseluruh kecamatan dan 

perikanan budidaya baik kolam dan keramba serta perikanan 

tangkap perairan umum sungai, rawa dan danau. Dalam 

pengembangan kawasan pertanian, peternakan dan perikanan 

masih menghadapi beberapa masalah seperti : 

a. Belum tertatanya kawasan pengembangan pertanian,  peternakan 

dan perikanan yang terintegrasi secara spesifik dan terpadu   
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untuk pengembangan Kawasan Pertanian,  Peternakan dan 

Perikanan secara Regulasi. 

b. Belum optimalnya pengembangan kawasan yang memiliki potensi 

untuk komoditi spesifik, sehingga masih rendahnya tingkat 

produksi dan produktivitas suatu kawasan. 

c. Belum padunya tata ruang wilayah untuk pengembangan 

pertanian,  peternakan dan perikanan sehingga masih 

menimbulan konflik di masyarakat, disebabkan tidak jelasnya 

batas-batas kawasan, baik antara kawasan perkebunan (HGU), 

pertambangan dan perkebunan rakyat. 
 

 Adapun faktor-faktor pendorong yang dapat mempengaruhi bagi 

pelayanan Pembangunan pertanian,  peternakan dan perikanan 

ditinjau dari sisi Tata Ruang Wilayah, antara lain : 

1. Regulasi yang mengatur tata ruang wilayah, sehingga adanya 

tata ruang yang terpadu dan serasi. 

2. Perlu adanya pengaturan yang mengatur batas-batas kawasan 

dan tata guna lahan, sehingga dapat dimanfaatkan secara 

optimal. 

3. Pengembangan kawasan yang terintegrasi (agropolitan) 

menjadi kawasan yang produktif dan menghasilkan dari sisi 

ekonomis. 

4. Pengalihan status kawasan hutan (HPK) menjadi kawasan 

pertanian sehingga pengembangan pertanian dalam arti luas 

lebih optimal. 

5.  Optimalisasi lahan dan cetak sawah, dalam rangka perluasan 

kawasan pertanian,  peternakan dan perikanan dan 

peningkatan produksi dan produktivitas. 
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B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 

 

   Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS  adalah  proses  

sistematis  untuk mengevaluasi  pengaruh  lingkungan  hidup dan  

menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip  keberlanjutan  dalam,  

pengambilan keputusan yang bersifat strategis, dalam menuntun, 

mengarahkan,  dan menjamin  tidak  terjadinya efek negatif terhadap 

lingkungan.   Penerapan KLHS  dalam  penataan  ruang  

bermanfaat  untuk meningkatkan  efektivitas  pelaksanaan analisis 

mengenai  dampak  lingkungan  hidup  (AMDAL)  atau  instrumen  

pengelolaan  lingkungan  lainnya,  serta  memperkuat  pendekatan  

kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (“bio-region” atau “bio-

geo-region”). 

 Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)  

menggambarkan bahwa untuk pembangunan bidang pertanian, 

peternakan dan perikanan secara umum berdampak positif terhadap 

lingkungan meskipun juga menimbulkan dampak negatif yang relatif 

kecil dan jika dikelola dengan baik dan bijak tidak menimbulkan 

kerusakan yang berarti bagi lingkungan hidup. Demikian juga 

program-program yang disusun dan direncanakan tidak memberikan 

dampak negatif terhadap lingkungan. 

 

3.5. Penentuan Isu-isu Stategis 

 1.   Gambaran Pelayanan SKPD 
 

  Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Lamandau, serta berdasarkan hasil 

analisis permasalahan pembangunan pertanian, peternakan dan 

perikanan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan 

yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir 

serta berdasarkan  kesepakatan dari para pemangku kepentingan, 

maka dirumuskanlah permasalahan pembangunan pertanian, 

peternakan dan perikanan yang dijadikan sebagai isu-isu strategis 
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berdasarkan RPJMD Tahun 2013-2018 Pemerintah   Kabupaten 

Lamandau, sebagai berikut :  

 

A. Isu Internal. 
 

  Isu internal adalah permasalahan pertanian, peternakan dan 

perikanan sesuai kondisi riil serta keadaan objektif daerah yang 

sedang terjadi.  Teridentifikasi sebagai masalah bidang pertanian, 

peternakan dan perikanan yang harus ditangani dan dituntaskan 

sesuai Visi dan Misi Pemerintah yang tertuang dalam RPJMD 2013-

2018. Adapun isu strategis yang menjadi permasalahan adalah : 

 

 1.   Masalah penyediaan infrastruktur pembangunan. 
   

   Permasalahan dalam infrastruktur Kabupaten Lamandau 

yang paling utama adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur 

dasar bagi berjalannya roda pembangunan daerah meliputi 

permasalahan aksesibilitas daerah, irigasi teknis. Permasalahan-

permasalahan tersebut mencakup: masih terbatasnya 

infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan. 

Pertanian perlu didukung  ketersediaan dan fungsionalnya 

sarana irigasi teknis menjadi suatu kebutuhan yang sangat 

penting untuk mendorong agar sektor pertanian terus terpacu 

pertumbuhannya.   
 

2. Masalah pengembangan ekonomi lokal.  
 

  Permasalahan bidang ekonomi menjadi isu utama 

perencanaan pembangunan  Kabupaten Lamandau, menyangkut 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan 

memperhatikan kondisi geografi, demografi, dan corak daerah 

yang paling mampu meningkatkan  kinerja ekonomi daerah.  

  Permasalahan pada bidang pertanian, peternakan dan 

perikanan antara lain menyangkut optimalisasi lahan pertanian, 

ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, pengembangan 
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industri hilir, pengembangan tata niaga komoditas,  dan masih 

rendahnya investasi.  Hal-hal yang menjadi fokus untuk 

dituntaskan antara lain: 
 

a. Pengelolaan pertanian, peternakan dan perikanan belum 

dikelola secara profesional dan sebagian besar masih dikelola 

secara tradisional. 

b. Masih rendahnya produktifitas bidang pertanian, peternakan 

dan perikanan. 

c. Belum terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan 

yang terpadu. 

 

B. Isu Eksternal 
 

 Isu yang juga berdampak langsung terhadap permasalahan 

Bidang Pertanian,  Peternakan dan Perikanan di Kabupaten 

Lamandau, yang berasal dari luar  Kabupaten Lamandau, antara 

lain : 

 

a. Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, 
EEC, ASEAN, AFTA, ACFA, G-8. 

 
Kerjasama perdagangan dunia yang bersifat global 

berpengaruh dan berimbas pada membanjirnya produk-

produk import yang menekan sistem perdagangan nasional 

dan berimbas pula pada perdagangan komoditas dan jenis 

produk pertanian  di  Kabupaten Lamandau. 

Membanjirnya produk yang berasal dari hewani dan 

nabati seperti buah-buahan dan ternak import (daging) 

semakin menekan dan membuat hasil produksi petani dan 

peternak lokal tersaingi, sehingga akibatnya produk petani 

dan peternak semakin kompetitif dan bahkan kurang laku 

dipasaran. 

Untuk menanggulangi persoalan tersebut maka perlu 

adanya kebijakan Pemerintah yang dapat memproteksi dan 
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melindungi pengaruh pasar global terhadap perekonomian 

petani dan peternak khususya di  Kabupaten Lamandau.  

Kebijakan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan hal 

tersebut yaitu melakukan pengembangan dan penguatan 

ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan 

berkelanjutan.   

b. Millenium Development Goals (MDG’s  (MDG’s) 
 

  Pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) 

yaitu mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan 

rawan pangan.  

     Sebagian besar masyarakat dunia masih dalam 

kondisi mengalami kemiskinan.  Dengan   tingkat 

produktivitas dan pendapatan yang rendah, menyebabkan 

kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan masih 

berpotensi terjadi di masyarakat Kabupaten Lamandau. 

     Kondisi ini  mengindikasikan bahwa upaya 

pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan rawan 

pangan harus dilakukan dengan membangun pertanian 

dan peternakan yang kuat di kawasan pedesaan, agar 

tingkat pendapatan masyarakat dapat tercapai 

sebagaimana komitmen global tahun 2015, yang telah 

dicanangkan mampu diupayakan,sehingga target dan 

tujuan Millenium Development Goals (MDG’s bena-benar 

tercapai. 

 

 

 

 

 


