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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 
 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 

Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan dalam table 3.1. 

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, 
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan. 

Capaian/Kondisi Standar y ang Permasalahan

Saat Ini Digunakan INTERNAL EKSTERNAL Pelay anan SKPD

(Kew enangan SKPD) (Di luar Kew enangan SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Gambaran * Peningkatan Produksi * Tingkat Produksi a. Dukungan anggaran dari a. Dampak fenomena iklim,Peny ediaan sarana

Pelay anan   Tanaman Pangan     pemerintah prov insi dan     adany a bencana alam produksi seperti benih

SKPD * Peningkatan Produksi * Tingkat Produksi     pemerintah pusat..     banjir dan kekeringan. dan pupuk belum 

  Hortikultura b. Komitmen pimpinan dan b. Semakin menurunny a memenuhi prinsip 5T

* Pengamanan Produksi * Persentase Tingkat    seluruh staf dalam upay a    tingkat kesuburan (tepat w aktu, jenis, jumlah

  Pangan melalui   Kehilangan Hasil     pencapaian peningkatan     tanah. tempat, dan harga), serta

  Perbaikan Tingkat     produktiv itas dan c. Alih fungsii lahan y ang Belum optimalny a

  Kehilangan Hasil Padi     produksi.     semakin meningkat. dukungan sarana dan

* Nilai Tukar Petani * NTP c. Peraturan perundang- prasarana, y aitu jaringan

    undangany ang irigasi, alat dan mesin

    mendukung. pertanian, sarana pasca

panen, dan sarana

perhubungan.

Kajian Terhadap * Peningkatan Produksi * Tingkat Produksi a. Potensi lahan dan a. Perubahan iklim akibat Belum optimalny a

Renstra SKPD   Tanaman Pangan     sumber day a alam     pemanasan global. sinergitas koordinasi

Kabupaten/Kota * Peningkatan Produksi * Tingkat Produksi     lainny a. b. Alih fungsi lahan y ang dan sinkronisasi antara

  Hortikultura b. Sumberday a manusia     makin meningkat. pemerintah prov insi dan

* Pengamanan Produksi * Persentase Tingkat    pengelola pertanian c. Tingkat kesuburan tanah.kabupaten/kota dalam

  Pangan melalui   Kehilangan Hasil c. Komitmen pemerintah d. Rehabilitasi infrastruktur rangka peningkatan

  Perbaikan Tingkat     kab/kota beserta jajaran     jaringan irigasi. produksi dan produktiv itas

  Kehilangan Hasil Padi     mendukung peningkatane. Menurunny a minat tanaman pangan dan

* Nilai Tukar Petani * NTP     produksi dan kesejahte-.    generasi muda di sektorhortikultura.

    raan petani     pangan dan hortikultura

Aspek Kajian

Faktor y ang Mempengaruhi
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Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, 
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan (lanjutan…..) 

Capaian/Kondisi Standar y ang Permasalahan

Saat Ini Digunakan INTERNAL EKSTERNAL Pelay anan SKPD

(Kew enangan SKPD) (Di luar Kew enangan SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kajian Terhadap * Peningkatan Produksi * Tingkat Produksi a. Dukungan anggaran dr a. Dampak fenomena Belum optimalny a

Renstra   Tanaman Pangan     kementerian melalui     iklim, adany a bencana dukungan sarana dan

Kementerian * Peningkatan Produksi * Tingkat Produksi     dekonsentrasi, tugas     alam banjir dan prasarana, y aitu benih,

Pertanian   Hortikultura     pembantuan, dll     kekeringan. pupuk, jaringan irigasi,

* Pengamanan Produksi * Persentase Tingkatb. Komitmen pimpinan b. Semakin menurunny a alat dan mesin pertanian,

  Pangan melalui   Kehilangan Hasil     kementerian dan jajaran-    tingkat kesuburan sarana pasca panen, dan

  Perbaikan Tingkat     ny a dalam rangka     tanah. sarana perhubungan.

  Kehilangan Hasil Padi     mendukung peningka - c. Alih fungsi lahan y ang

* Nilai Tukar Petani * NTP     tan produktiv itas dan     semakin meningkat.

    produksi.

Kajian Terhadap * Pemanfaatan kaw asan* Tingkat Produksi a. Dukungan anggaran baika. Semakin tingginy a alih a. Belum adany a regulasi

RTRW Prov insi   budiday a tanaman     dari pusat maupun dari     fungsi lahan     y ang mengatur tentang

Sulaw esi   pangan     pemerintah prov insi. b. Kebutuhan akan air     penggunaan lahan 

Selatan * Alih fungsi lahan b. Komitmen pimpinan     melalui irigasi teknis     pertanian berkelanjutan

    beserta jajaranny a b. Infrastruktur irigasi

    dalam mendukung     primer dan sekunder

    peningkatan produksi     y ang belum optimal

    dan produktiv itas

Kajian KLHS  - Menurunny a tingkat Tingkat Produksi  - Regulasi penggunaan  - Peningkatan efek gas Menurunny a produktiv itas

   kesuburan tanah.    pupuk dan pestisida    rumah kaca dari sektor dan produksi tanaman

 - Penggunaan pestisida    secara bijaksana.    pertanian. pangan dan hortikultura.

   dan pupuk kimia y ang  - Regulasi pengendalian  - Menurunny a tingkat

   meny ebabkan    lahan pertanian    kesuburan lahan

   kerusakan struktur    berkelanjutan.    pertanian dan kerusakan

   tanah.    jaringan irigasi.

 - Alih fungsi lahan  - Semakin tingginy a 

   pertanian menjadi    alih fungsi lahan

   perumahan, industri,    pertanian.

   dan perkebunan

   skala besar

Aspek Kajian

Faktor y ang Mempengaruhi

 
 
 
 
 
 
 
 



PERUBAHAN RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 - 2018 

DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN 67 

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

Telaahan terhadap Visi dan Misi serta Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam 

hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi dan 
Misi serta Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

VISI : SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI

KESEJAHTERAAN.

Misi dan Program

Pemerintah Prov insi Sulaw esi Selatan Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Misi 2  : Meningkatkan kualitas kemakmuran - Peny ediaan sarana produksi  - Dampak  - Regulasi dalam

ekonomi, kesejahteraan sosial, dan    belum memenuhi prinsip 5 T    perubahan iklim    mendukung

kelestarian lingkungan.    (tepat w aktu, jenis, jumlah,    (bencana alam    pembangunan

Program 1:    tempat, dan harga).    banjir dan    tanaman pangan

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan  - Belum optimalny a dukungan    kekeringan).    dan hortikultura.

Program 2:    sarana dan prasarana  - Laju alih fungsi  - Dukungan

Peningkatan Produksi dan Mutu Produk    seperti jaringan irigasi,    lahan makin    pemerintah pusat

Hortikultura    alat mesin pertanian,    meningkat.    dan prov insi.

Program 3:    sarana pasca panen, dan  - Menurunny a  - Komitmen 

Pengolahan Hasil, Pasca Panen, Pengem-    sarana perhubungan.    kesuburan    pimpinan dinas

bangan Agribisnis dan Peny ebaran  - Kontribusi sektor pertanian    lahan pertanian.    dan jajaranny a

Informasi    tanaman pangan dan  - Infrastruktur    dalam meningkat-

Program 4:    hortikultura terhadap    irigasi y ang    kan produksi.

Peny ediaan dan Pengembangan Sarana    PDRB semakin menurun.    belum optimal.  - Ketersediaan

dan Prasarana Pertanian  - Keadilan dan kesetaraan  - Menurunny a    sarana prasarana.

Program 5:    gender pada sub sektor    minat generasi  - Ketersediaan

Pengendalian Lahan Pangan Berkelanjutan    tanaman pangan dan    muda terhadap    dukungan

Program 6:    hortikultura belum    usahatani TPH.    anggaran.

Peny ediaan Benih Bermutu dan    diaplikasikan secara  - Day a saing  - Ketersediaan

Pengendalian OPT    optimal.    produk pangan    data dan informasi.

 - SDM petugas pertanian    dan hortikultura

   masih belum memadai.    masih rendah

No. Permasalahan Pelay anan SKPD
Faktor
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3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota 

Hasil telaahan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014 dalam hubungannya 

dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian 
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

Sasaran Jangka Menengah Permasalahan

Renstra Kementerian Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong

1 Pencapaian swasembada Terbatasnya anggaran  - Dampak perubahan iklim  - Regulasi dalam mendukung

dan swasembada yang diberikan dalam     (bencana alam dan     pembangunan tanaman

berkelanjutan rangka pencapaian     kekeringan).     pangan dan hortikultura.

 - Produksi Padi meningkat sasaran.  - Laju alih fungsi lahan makin  - Dukungan pemerintah

    3,56%  per tahun     meningkat.     pusat dan prov insi.

 - Produksi Jagung Kurangnya data dan  - Menurunnya kesuburan  - Komitmen pimpinan SKPD

    meningkat 10,02%  per informasi     lahan pertanian.     dan jajarannya dalam 

    tahun  - Infrastruktur irigasi yang     meningkatkan produksi.

 - Produksi Kedelai Dukungan teknologi     belum optimal.  - Ketersediaan sarana dan

    meningkat 20.05%  per masih belum dioptimalkan  - Menurunnya minat generasi     prasarana pendukung.

    tahun     muda terhadap usaha tani  - Ketersediaan dukungan

2 Peningkatan Nilai Tambah,     tanaman pangan dan     anggaran pembangunan.

Daya Saing, dan Ekspor     hortikultura.  - Ketersediaan data dan

 - Daya saing produk pangan     informasi yang lengkap.

3 Peningkatan Kesejahteraan     dan hortikultura masih

Petani     rendah.

 - Kemampuan permodalan

    petani terbatas.

No.
Sebagai Faktor

 
Adapun telaahan terhadap Renstra Kabupaten/Kota dalam hubungannya dengan tugas pokok 

dan  fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan 

diuraikan oleh Tabel berikut ini. 
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Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Sasaran Renstra Kabupaten/Kota Beserta 
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No. Sasaran Jangka Menengah Permasalahan

Renstra Kabupaten/Kota Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong

1 Peningkatan produksi dan Ketersediaan sarana dan Ketersediaan sarana Adanya regulasi yang 

poduktiv itas tanaman pangan prasarana yang belum produksi yang tidak tepat mendukung pertanian

dan hortikultura optimal waktu tanaman pangan dan

hortikultura

Ketersediaan anggaran Infrastruktur irigasi yang

belum optimal Dukungan pemerintah

Ketersediaan SDM yang pusat, prov insi, dan

terampil di bidang pertanian Keterampilan petugas dan kabupaten/kota

tanaman pangan dan petani yang masih kurang

hortikultura

Sebagai Faktor

 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Hasil telaahan rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sehubungan dengan 

permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Sulawesi Selatan diuraikan pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor 
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No. Rencana Tata Ruang Wilayah Permasalahan

Terkait Tugas dan Fungsi SKPD Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong

1. Rencana Pengembangan Kawasan Peraturan Daerah tentang Pemangku kebijakan Secepatnya harus

Budidaya Perlindungan Lahan dalam hal penyediaan dibuat Perda tentang

Pertanian Pangan ber lahan belum ada acuan perlindungan lahan

kelanjutan sementara  Perdanya sehingga pertanian pangan

dibuat banyak lahan produktif berkelanjutan

dialihfungsikan.

Pertumbuhan penduduk Kerjasama antar 

yang setiap tahunnya pemangku kepentingan

meningkat lebih ditingkatkan

Masyarakat 

menganggap sektor Penegakan hukum 

properti masih mempunyai tentang pelaku alih fungsi 

nilai ekonomi lebih tinggi lahan ditindak tegas

dibanding kawasan

budidaya

Sebagai Faktor
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Berdasarkan hasil analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap pelayanan 

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh 

hasil sebagaimana pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat 
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No. Hasil KLHS Permasalahan

Terkait Tugas dan Fungsi SKPD Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong

1 Peningkatan gas rumah kaca Belum adanya Penggunaan bahan Undang-Undang No. 41

dari sektor pertanian regulasi berupa kimia seperti pupuk Tahun 2009 tentang

peraturan daerah dan pestisida secara lahan pertanian abadi

2 Penggunaan pestisida dan pupuk mengenai tidak bijaksana. dan tentang

kimia yang menyebabkan pengendalian lahan perlindungan lahan

kerusakan struktur tanah berkelanjutan guna Perilaku petani dalam pertanian berkelanjutan.

mengatasi laju alih pengelolaan lahan yang

3 Penurunan kualitas tanah akibat fungsi lahan yang tanpa disadari telah Penerapan secara

limbah pertanian semakin meningkat. menyebabkan turunnya optimal teknologi

kualitas lingkungan hidup, budidaya pertanian

4 Alih fungsi lahan pertanian Kurangnya misalnya pembakaran yang ramah lingkungan

menjadi perumahan, industri, pengetahuna dan lahan pertanian untuk dan berkelanjutan.

serta perkebunan skala besar. informasi mengenai pertanaman baru.

teknologi pertanian Kerjasama seluruh

5 Peningkatan kebutuhan pemakaian yang ramah stakeholder sektor

air untuk kebutuhan irigasi tidak lingkungan. pertanian 

sejalan kondisi debit sungai

yang airnya digunakan sangat

fluktuatif antara musim hujan dan

musim kemarau.

6 Kurangnya jumlah dan kualitas

infrastruktur irigasi dan air baku.

Sebagai Faktor
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3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses 

penyusunan rencana pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk melengkapi 

tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi 

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan tanaman pangan dan 

hortikultura karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang 

menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian 

yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk 

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat 

diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis 

eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang.  

Berdasarkan permasalahan dan hasil telaahan yang telah dilakukan, maka isu-isu ketahanan 

pangan, tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Selatan mencakup aspek seperti 

perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, 

kepemilikan lahan, sumberdaya manusia, akses petani terhadap permodalan, system perbenihan 

dan perbibitan, peningkatan produktivitas, kelembagaan petani dan penyuluh, nilai tukar petani 

(NTP), keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian. Isu-isu strategis tersebut 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Peningkatan produktivitas, mutu dan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura di beberapa sentra produksi 

Kondisi produktivitas komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang diproduksi oleh 

petani di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum 

diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Berdasarkan penelitian dan praktek di 

lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan 

peningkatan produksi. Surplus 2 juta ton beras dan produksi jagung 1,5 juta ton yang telah 

dicapai, utamanya dikarenakan penggunaan benih unggul. Peran benih sebagai sarana utama 

agribisnis sangat penting. 

Selain itu, sebagian besar produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura masih belum 

mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Untuk itu perlu 

dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar 
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prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip Good Agriculture Practices (GAP) dan Good 

Handling Practices (GHP), serta mendorong petani agar menerapkan teknologi budidaya yang 

ramah lingkungan. 

2. Perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan 

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam 

bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, serta peningkatan 

frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan 

kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat Celsius, 

sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2 – 3 persen per 

tahun. Dalam 5 tahun terakhir rata-rata luas lahan yang terkena banjir dan kekeringan masing-

masing sebesar 3.494,2 Ha terkena banjir (614,1 Ha di antaranya puso karena banjir) dan 

1.788,2 Ha terkena kekeringan (106 Ha di antaranya puso karena kekeringan).  

Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan 

kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman, 

serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.  Oleh karena itu, diperlukan upaya 

khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun di tingkat lapangan, 

kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan 

iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan 

adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi sehingga perlu peningkatan kemampuan 

petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah 

antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. 

3. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air 

a. Jaringan Irigasi 

Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan 

irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. 

Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumber daya alam di daerah 

aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat 

usaha tani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah 

bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, 

pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan 

berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan 
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bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan 

sumber air tanah, danau, rawa, dan air hujan. 

b. Jalan Usaha Tani / Jalan Pertanian / Jalan Produksi 

Jalan usaha tani adalah jalan pertanian/jalan produksi yang dapat digunakan untuk 

mengangkut sarana produksi dari luar ke lahan usaha tani dan atau mengangkut hasil panen 

ke pasar dan atau ke unit pengolahan. 

c. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas 

pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, 

pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara untuk komoditi 

hortikultura, laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan greenhouse untuk penangkaran 

benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman, balai informasi dan promosi pertanian, 

serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi ke depan 

adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah 

yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan yang terjangkau. 

d. Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya 

benih/biibit unggul bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga 

ke tingkat usaha tani, belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana 

produksi, serta belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di 

sentra produksi. 

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, 

terutama pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata 

pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk 

organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.  

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana 

mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan 

kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani untuk 

memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk 

menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan. 

4. Alih fungsi lahan serta status dan luas kepemilikan lahan 

Kepemilikan lahan cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Kondisi kepemilikan lahan 

tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan 
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pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, 

khususnya untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Selain itu 

status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam 

bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bias dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal 

usaha melalui perbankan.  

Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan 

kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan 

budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani 

serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak 

dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya. 

Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya pemilikan dan lemahnya status penguasaan 

lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani, penataan 

kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan lahan. Untuk menekan laju 

konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian 

melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; regulasi atau peraturan; meningkatkan 

optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha 

pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk. 

5. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan 

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan 

pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk 

melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Selain itu petani juga belum 

memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, 

diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan 

yang dipersyaratkan.  

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan 

manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarkat petani yang tersebar di 

perdesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok dan diharapkan 

dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani perdesaan. 

6. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh 

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya 

untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan 
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peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, 

permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. 

Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok 

Tani, serta Perhimpunan Petani Pemakai Air dihadapkan pada tantangan ke depan untuk 

menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan 

hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan. 

7. Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) 

Petani pada umumnya 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 hasil pasca panen, sementara produk 

pertanian bersifat mudah rusak. Meskipun hasil survey statistik menghasilkan perhitungan NTP 

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. 

8. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian serta belum padunya antar 

sektor dalam menunjang pembangunan pertanian 

Sumber daya manusia aparat pertanian masih kurang memuaskan. Diperlukan pembenahan 

internal agar aparat mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien dan efektif. 

Pembenahan mencakup upaya-upaya pergeseran sikap dan wawasan serta kompetensi aparat 

agar menjadi aparat yang professional, hingga upaya penataan kelembagaan agar mampu 

menjawab tutuntutan zaman yang terus berubah.  

Pembangunan sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak bisa berdiri sendiri, 

melainkan melibatkan banyak sektor terkait. Koordinasi antar sektor perlu lebih sering dilakukan. 

9. Perbaikan citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus 

Belum berkembangnya agroindustri di perdesaan, sehingga usaha tani masih dominan di aspek 

produksi on-farm dengan tingkat pendapatan yang relatif kecil dan belum berkembangnya usaha 

jasa pelayanan permodalan, dan teknologi, menyebabkan citra petani dan pertanian lebih 

sebagai aktivitas sosial budaya tradisional, bukan sosial ekonomi yang dinamis dan menantang. 

Kondisi ini pada akhirnya kurang menarik minat generasi muda di perdesaan untuk bekerja dan 

berusaha di bidang pertanian, terlebih bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan sekolah 

menengah ke atas. Oleh karena itu ke depan perlu upaya pemantapan pengembangan 

agroindustri di perdesaan. Di samping itu, perlu juga mendorong pengembangan mekanisasi 
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pertanian (alsin tepat guna) agar bidang pertanian lebih menarik generasi muda selain untuk 

meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai tambah, efisiensi dan daya saing produksi komoditas 

pertanian. 

10. Daya saing produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura di pasar global 

Karakteristik pertanian adalah berskala kecil dan lokasinya tersebar dengan tingkat produktivitas 

dan mutu produk yang rendah dan beragam. Dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri 

terhadap produk impor pertanian sejenis serta ketatnya standar mutu di pasar ekspor yang kerap 

diberlakukan banyak negara di era globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin menekan 

dan mengancam daya saing produk-produk pertanian, baik di pasar domestik maupun ekspor. 

Diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu 

dan produktivitas, pengembangan produk, derivasi produk serta memperluas pangsa dan negara 

tujuan ekspor yang didorong dengan upaya peningkatan kerjasama ekonomi antar wilayah 

(kawasan), baik dalam skala nasional (antar daerah) maupun kerjasama regional (antar negara). 

11. Peningkatan Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis 

pada pangan lokal  

Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun 

konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih  rendah. Konsumsi 

pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami peningkatan. Diversifikasi pangan 

dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal dapat dilakukan, namun pangan lokal masih 

belum mengalami banyak perkembangan. b. Faktor penyebab belum berkembangnya pangan 

lokal adalah : (a) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai 

pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal 

lainnya, (b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi 

melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta, (c) belum optimalnya usaha 

perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur 

pendidikan formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan lokal. 

12. Pemantapan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan   

Kapasitas produksi lokal/domestik, menghadapi permasalahan antara lain : a) laju peningkatan 

produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertambahan penduduk  lebib besar  dari 

2% setiap tahunnya; b) belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan 

teknlogi spesifik lokasi karena hambatan infrastruktur pertanian; c) petani umumnya skala kecil 



PERUBAHAN RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 - 2018 

DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN 77 

(kurang dari 0,5 hektar), aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, 

sarana produksi dan pasar relatif sangat kurang; d) banyak dijumpai kasus terhambatnya 

distribusi sarana produksi seperti pupuk bersubsidi; dan e) lambatnya penerapan teknologi 

akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial petani. 

Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran pertanaman, masa 

pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak 

terduga (banjir, longsor, kekeringan) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat 

ini belum optimalnya :(a) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat 

bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (b) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, 

lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (c) kelembagaan lumbung pangan 

masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (d) sistem cadangan pangan 

melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan 

Poktan ataupun lembaga usaha lainnya. 

Timbulnya kerawanan pangan disebabkan karena produksi pangan yang kurang (tidak cukup 

untuk kebutuhan masyarakat) atau pangan tidak terjangkau karena daya beli masyarakat yang 

terbatas, anomaly iklim dan/atau karena pangan tidak  terjangkau secara fisik oleh masyarakat 

terutama yang berada di daerah terpencil / terisolir. 

Antisipasi dan penanganan masalah kerawanan pagan (pra dan pasca kejadian) belum merata 

karena terbatasnya anggaran sarana dan prasarana serta koordinasi antara isntansi terkait 

belum optimal. 

13. Peningkatan distribusi, harga dan akses pangan 

Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah: (a) infrastruktur 

distribusi, (b) sarana dan prasarana pasca panen, (c) pemasaran dan distribusi antar dan keluar 

daerah dan isolasi daerah, (d) sistem informasi pasar, (e) keterbatasan Lembaga pemasaran 

daerah, (f) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (g) kasus penimbunan 

komoditas pangan oleh spekulan, (h) adanya penurunan akses pangan pangan karena terkena 

bencana. 

14. Penjaminan Stabilitas Harga dan Pasokan  Pangan 

Isu stabilitas harga pangan penting karena masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, 

sehigga harga tinggi pada masa paceklik dan rendah pada waktu musim panen. Selain itu, harga 

pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar 
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dunia. Di samping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar 

petani dan menjamin akses pangan masyarakat. 

15. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 

Isu dan permasalahan yang terjadi antara lain :  

a. Masih ditemukan adanya produk pangan segar asal tumbuhan khususnya sayur dan buah 

mengandung residu pestisida yang dilarang. 

b. Tingginya penggunaan pestisida ditingkat petani, hal ini tercermin ditemukannya pangan 

segar (sayur dan buah) mengandung lebih dari 1 residu pestisida. 

c. Masih ditemukan pangan segar yang beredar belum memiliki nomor register dan sertifikat 

prima, sehingga diperlukan penanganan dengan melakukan sertifikasi prima dan  

pendaftaran pangan segar asal tumbuhan, standar yang menjadi acuan bagi pelaku usaha 

(petani) dengan menerapkan sistem jaminan mutu (GAP/GHP) dan penerapan standar 

operasional prosedur (SOP). 

d. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh 

karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus 

dilakukan 

e. Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna, 

pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya 

bagi kesehatan. 

f. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen 

(khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai 

merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan. 

 
 

3.6. Standar Pelayanan Minimal 

Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia telah 

menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata pemerintahan dan 

tata kelola keuangan daerah yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan 

publik di daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 11 menyatakan bahwa 

penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. 
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SPM disusun oleh pemerintah pusat melalui kementerian sektoral, dan dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah. Penyusunan dan pengembangan SPM dilakukan oleh kementerian teknis di 

bawah koordinasi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini 

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan 

Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 

Pelaksanaan penerapan SPM untuk pemerintah provinsi meliputi 9 (sembilan) bidang SPM 

yakni Perumahan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, 

Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, dan Penanaman Modal. 

Sedangkan SPM yang terkait dengan ketahanan pangan talah ditetapkan melalui Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang SPM bidang ketahanan pangan 

dengan indikator dan waktu pencapaian sebagai berikut :  

a. Penguatan cadangan pangan (60% pada tahun 2015); 

b. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (100% pada tahun 2015); 

c. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (80% pada tahun 2015); 

d. Penanganan daerah rawan pangan (60% pada tahun 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


