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ABSTRAK 

 

Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi 

ketidakseimbangan yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal. Salah satu peran 

perencanaan adalah sebagai acuan bagi proses pembangunan untuk berjalan 

menuju tujuan yang ingin dicapai. Proses lajunya pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDRB. Besar 

kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil 

perencanaan serta pertumbuhan yang dilaksanakan di daerah. Pada tahun 2011-

2015 sub sektor tanaman pangan selalu memberikan kontribusi yang besar 

terhadap PDRB sektor pertanian, akan tetapi laju pertumbuhannya mengalami 

fluktuasi. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah berkaitan erat dengan 

kualitas perencanaan pembangunan daerah, langkah yang telah diambil dalam 

pengembangan perekonomian Kabupaten Lampung Selatan dilakukan dengan 

strategi pengembangan sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan. 

Untuk melihat apakah suatu perencanaan strategi pengembangan telah berjalan 

efektif, maka dapat dilihat dari hasil yang telah didapatkan.  

Rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Apakah penerapan strategi 

pengembangan sektor pertanian sub sektor tanaman pangan di kabupaten 

Lampung Selatan telah berjalan efektif? (2) Bagaimana penerapan strategi 

pengembangan sektor pertanian kabupaten Lampung Selatan ditinjau dalam 

perspektif ekonomi Islam? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas penerapan strategi pengembangan sektor pertanian sub sektor tanaman 

pangan di kabupaten lampung selatan, untuk mengetahui penerapan strategi 

pengembangan sektor pertanian di kabupaten Lampung Selatan ditinjau dalam 

perspektif ekonomi Islam.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, Sumber data 

berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara 

terhadap pegawai atau staf dinas tanaman pangan dan hortikultura kab. Lampung 

Selatan, dan data sekunder berupa dokumentasi dari dinas tanaman pangan dan 

data PDRB yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2011-2015.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan: 

Pertama, Penerapan Strategi pengembangan sektor pertanian sub sektor tanaman 

pangan dalam upaya peningkatan PDRB Kab. Lampung Selatan, belum 

sepenuhnya efektif karena ada 2 strategi yang dijalankan belum sepenuhnya 

efektif. Kedua, penerapan Strategi pengembangan sektor pertanian dalam 

mendukung peningkatan PDRB dan pendapatan masyarakat petani kabupaten 

Lampung Selatan terdapat nilai khilafah yaitu peran pemerintah daerah, melalui 

kebijakan dan program yang baik demi kemaslahatan ummat, dan terdapat prinsip 

keadilan dan kerjasama melalui penerapan strategi yang telah dijalankan 

membantu petani dalam meningkatkan produksi tanaman pangan di kabupaten 

Lampung Selatan 

 

Kata Kunci: Strategi Pengembangan Sektor Pertanian, PDRB 
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MOTTO 
 

 

                         

                 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
1
 (An-Nahl: 90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Teerjemahannya, Diponegoro, Bandung, 2009, 

h.121. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul “Analisis Efektivitas Penerapan Strategi 

Pengembangan Sektor Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan Dalam 

Upaya Peningkatan PDRB Kab. Lampung Selatan”. Sebelum penulis 

menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah 

dalam proposal ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Adanya 

pembatasan terhadap arti kalimat dalam proposal  ini dengan harapan 

memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-

musabab, duduk perkaranya, dsb).
2
 

2. Penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan 

adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan 

adalah mempraktekkan, memasangkan. Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa penerapan merupaka sebuah tindakan yang 

dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk 

mencapai tujuan yanag telah dirumuskan.
3
 

3. Efektivitas berasal dari kata efektof yaitu ada efeknya, akibatnya, 

pengaruhnya, kesannya, dapat membawa hasil, dan berhasil guna tindakan. 

                                                           
2
Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.58 
3
 K. Maria, Eprints.uny.ac.id. 2012  h. 6  
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Efektivitas adalah indikator yang sasarannya dapat menunjukkan tingkat 

keefektifan yang diberikan berdasarkan adanya pertumbuhan yang 

sebanding.  

4. Strategi adalah 1. ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa 

untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu di perang dan damai. 2 

rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
4
 

5. Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan: 

pemerintah selalu berusaha dalam pembangunan secara bertahap dan 

teratur yang menjurus kesasaran yang dikehendaki.
5
 

6. Sektor Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang 

dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku 

industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. 

Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalams 

pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok 

tanam (bahasa Inggris: crop cultivation) serta pembesaran hewan ternak 

(raising). 
6
 

7. Sub Sektor Tanaman Pangan meliputi semua kegiatan ekonomi yang 

menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh 

kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang 

tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya. Keseluruhan 

komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan 

                                                           
 
4
Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Op.Cit, h. 1340. 

5
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta : Departemen Pendidikan Dan 

Kebudayaan,Balai Pustaka, 1991 ) h. 473 
6
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian, kamis, 8-12-2016, pukul 11. 9 

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Budidaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan_ternak
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
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wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang 

masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. 
7
 

8. Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan, mencari jalan keluar, dsb).
8
 

9. Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, 

kegiatan,dsb).
9
 

10. PDRB adalah (Pendapatan Daerah Regional Bruto) merupakan nilai 

tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan 

wilayah domestik suatu Negara yang timbul akibat berbagai aktivitas 

ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor 

produksi yang dimiliki residen atau non residen. 
10

 

Berdasarkan uraian penegasan judul, dapat di perjelas bahwa yang 

dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian untuk 

menganalisis efektivitas penerapan strategi pengembangan sektor 

pertanian sub sektor tanaman pangan dalam upaya peningkatan PDRB 

Kab. Lampung Selatan. 

B. Alasan Memilih Judul 

Dalam penulisan penelitian ini penulis memiliki beberapa alasan yang 

kuat sehingga tertarik mengangkat beberapa permasalahan dalam judul 

tersebut diatas, yaitu: 

 

                                                           
7
 Katalog, BPS, Lampung Selatan, 2016 

8
ibid, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, h.1534 

9
ibid, h.1470 

10
BPS. Lampung Selatan, h.5 
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1. Alasan Objektif 

a) Sektor pertanian memegang peranan penting dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan pokok. Kemampuan pemerintah daerah 

untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan 

diwilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki 

keungggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk 

dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor 

lain untuk berkembang. 

b) Jika dilihat dari distribusinya terhadap PDRB kab. Lampung 

Selatan, sektor pertanian  memberikan sumbangan yang paling 

besar di banding dengan sektor- sektor lainnya selama lima 

tahun dari tahun 2011-2015, begitu juga sub sektor tanaman 

pangan  merupakan penyumbang terbesar  terhadap PDRB di 

bandingkan sub sektor  pertanian lainnya. Namun laju 

pertumbuhan sektor pertanian sub sektor tanaman pangan 

mengalami perlambatan atau mengalami fluktuatif dari tahun 

ketahun. 

 Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti efektivitas 

strategi pengembangan yang telah dijalankan oleh pemerintahan 

khususnya Dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 

2. Alasan Subjektif 

a) Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan program studi penulis 

yakni Ekonomi Islam. Dimana bahasan tersebut merupakan 
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kajian keilmuan yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan, 

yakni mata kuliah yang penulis pelajari. 

b) Tersedianya sumber dan literatur di perpustakaan ataupun 

sumber lainnya seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan 

yang terdapat pada Badan Pusat Statistik dan Dinas Tanaman 

Pangan, hortikultura dan perkebunan. Penelitian ini nantinya 

diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bisa 

digunakan di lingkungan fakultas, kampus dan lingkungan 

umum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait.  

C. Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari 

keseluruhan pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang mendasari 

mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, 

antara lain: potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa 

terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap 

ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan 

hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan 

menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Jika para perencana dengan sungguh-

sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya 

cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraaan sebagian besar penduduknya 

yang hidup disektor pertanian tersebut.
11

 

                                                           
11

 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan  (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), 

h.405 
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 Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi 

ketidakseimbangan yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal. Salah satu 

peran perencanaan adalah sebagai acuan bagi proses pembangunan untuk 

berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan sektor pertanian 

merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia, karena 

Indonesia merupakan Negara agraris yang melakukan kegiatannya di sektor 

pertanian. Indonesia yang merupakan Negara dengan basis perekonomian 

agraris, tidak mungkin melepaskan pembangunan pertanian dalam seluruh 

kebijakan pembangunan nasional, bahkan merupakan kewajiban menjadikan 

pembangunan pertanian sebagai prioritas.
12

 

 Proses lajunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan 

menggunakan tingkat pertambahan PDRB. Pertumbuhan PDRB tidak lepas 

dari peran setiap sektor-sektor ekonomi yaitu : Pertanian, Pertambangan dan 

Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air bersih, Bangunan, 

Perhotelan dan Restoran, Perdagangan, Pengangkutan dan Komunikasi, 

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan sektor jasa lainnya. Besar 

kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil 

perencanaan serta pertumbuhan yang dilaksanakan di daerah. Semakin besar 

sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap PDRB suatu 

daerah maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang 

lebih baik. Kabupaten Lampung Selatan yang berada di pintu masuk Pulau 

Sumatera memiliki banyak potensi, seperti lahan pertanian yang masih cukup 

                                                           
12

Arif  Syaifudin, “Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan 

Dalam Upaya Peningkatan PDRB Kabupaten Pati”. (Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas 

Semarang, 2013), h. 1 
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luas (123 ribu ha), banyaknya perusahaan yang berada di wilayah Lampung 

Selatan dan sumber daya manusia yang cukup besar dengan jumlah penduduk 

yang mencapai 972 ribu jiwa.
13

 

 Potensi alam yang dimiliki kabupaten Lampung Selatan merupakan 

anugerah pemberian dari Allah SWT, sebagai sumber daya alam yang 

sekaligus menjadi sumber bahan baku, modal kerja atau usaha dan lain-lain, 

seperti tertuang di dalam Al-Qur’an Surat Al-An’am (6) Ayat 141. 

                     

                     

                        

Artinya: 

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan 

yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang 

bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk 

dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya 

(yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah 

haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir 

miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. 

 

 Secara umum QS.Al-An’am ayat 141, menjelaskan bahwa Allah yang 

mengadakan, menciptakan, serta menumbuhkembangkan berbagai tanaman 

atau pepohonan diberbagai kebun atau tempat- tempat lainnya. Pepohonan dan 

tanaman-tanaman itu ada yang serupa atau mirip antara yang satu dengan yang 

lain, dan ada pula yang tidak mirip atau tidak serupa antara yang satu dengan 

yang lain. Allah mempersilahkan manusia untuk menikmati berbagai jenis 

                                                           
13

Katalog BPS : 9205.1803, h.85. 



21 
 

buah-buahan dan tanam-tanaman itu dengan tetap memperhatikan hak-hak 

fakir miskin, disamping melarang manusia jangan sampai melakukan 

pemborosan.
14

 

 Perkembangan ekonomi kabupaten Lampung Selatan dapat 

ditunjukkan melalui nilai PDRB dari tahun-ketahun. PDRB menggambarkan 

produktivitas dari suatu daerah dalam melakukan kegiatan ekonomi. Secara 

matematis PDRB adalah kumulatif nilai tambah bruto dari seluruh sektor 

lapangan usaha. Namun dari hitungan-hitungan tersebut PDRB dapat diartikan 

sebagai kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa dari 

seluruh kegiatan ekonomi yang ada. PDRB sebagai salah satu indikator dalam 

menilik keberhasilah pembangunan. 

 Dilihat dari struktur perekonomiannya sebagian masyarakat Lampung 

Selatan masih didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. 

Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh lima kategori, yaitu 

kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan; kategori industri pengolahan; 

kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 

kategori konstruksi, dan kategori transportasi dan pergudangan. Sementara 

peranan kategori lainnya di bawah 5 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada 

tabel 1.1 dalam angka (Persen) dan tabel 1.2 dalam angka (Rupiah) berikut ini. 

 

 

 

                                                           
14

 . Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomiteks, terjemah, dan tafsir (Jakarta: 

AMZAH, 2013) h. 89 
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Tabel 1.1 

Peranan PDRB Kab. Lampung Selatan ADHK menurut Lapangan Usaha 

(persen) 2011-2015 

 
Kategori                       Uraian 2011 2012 2013 2014 2015* 

A Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan  32,76 31,64 31,81 31,65 32,89  

B Pertambangan dan penggalian  1,52 1,50 1,48 1,53 1,60 

C Industry pengolahan  23,64 23,82 23,59 23,99 23,14 

D Pengadaan listrik dan gas 0,10 0,09 0,07 0,08 0,09 

E Pengadaan air, pengelolaan sampah, 

limbah dan daur ulang  

0,13 0,12 0,12 0,13 0,13 

F Konstruksi 11,23 12,08 11,71 11,34 10,67  

G Perdagangan besar dan eceran, reparasi 

mobil dan motor 

12,06 11,72 11,56 11,42 11,32 

H Transportasi dan pergudangan  5,30 5,31 5,66 5,70 6,16 

I Penyedian akomodasi dan makan minum 1,22 1,28 1,33 1,39 1,45 

J Informasi dan komunikasi  2,74 2,79 2,76 2,70 2,76 

K Jasa keuangan dan asuransi 1,73 1,83 1,91 1,91 1,77 

L Real estate 2,23 2,22 2,19 2,21 2,13 

M Jasa perusahaan  0,07 0,08 0,08 0,10 0,09 

N Administrasi pemerintah, pertahanan dan 

jaminan sosial wajib 

2,02 2,11 2,20 2,31 2,26 

O Jasa pendidikan 2,11 2,31 2,42 2,44 2,41 

P Jasa kesehatan dan kegiatan social 0,54 0,53 0,53 0,55 0,56 

Q Jasa lainnya 0,59 0,57 0,56 0,55 0,59 

 PRODUK DOMESTIK REGIONAL 

BRUTO                                

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

*) Angka sementara         

Sumber: BPS, Katalog PDRB Lampung Selatan 2016 
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Tabel 1.2 

PDRB Kabupaten Lampung Selatan ADHK  menurut Lapangan Usaha (Rupiah), 

2011-2015 

Kategori Uraian 

 

2011 2012 2013 2014 2015* 

A Pertanian, 

Kehutanan, Dan 

Perikanan 

6.337.441,2 

 

6.642.246,1 

 

7.015.529,4 

 

7.272.232,6 

 

7.559.585,6 

B Pertambangan dan 

Penggalian 

297.029,7 

 

 

310.699,2 327.853,2 353.911,7 

 

387.284,1 

C Industri 

Pengolahan 

4.641.945,5 4.879.810,5 

 

5.18.530,7 5.546.383,4 5.959.742,2 

D Pengadaan Listrik 

dan Gas 

22.712,1 

 

25.107,3 

 

27.562,5 

 

29.668,6 

 

30.817,5 

 

E Pengadaan Air, 

Pengelolaan 

Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

25.835,5 

 

26.870,9 

 

27.469,4 

 

29.132,3 

 

30.088,7 

 

F Konstruksi 2.195.492,9 

 

2.333.265,3 

 

2.483.620,9 

 

2.654.913,7 

 

2.69.897,3 

 

G Perdagangan Besar 

dan Eceran, 

Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

2.404.564,2 

 

2.575.806,2 

 

2.757.135,7 

 

2.951.051,4 

 

3.071.302,0 

 

H Transportasi dan 

Pergudangan 

1.082.028,8 

 

1.162.059,5 

 

1.221.297,3 

 

1.270.854,6 

 

1.397.033,1 

 

I Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

221.715,7 

 

240.684,0 

 

263.948,0 

 

281.671,5 

 

312.901,4 

 

J Informasi dan 

Komunikasi 

566.778,8 

 

634.400,1 

 

692.202,6 

 

753.747,9 

 

816.622,3 

 

K Jasa Keuangan 

dan Asuransi 

331.543,8 

 

360.439,1 

 

392.485,2 

 

417.117,7 

 

436.932,6 

 

L Real Estate 437.421,6 

 

475.746,9 

 

511.034,1 

 

551.337,3 

 

584.671,0 

 

M Jasa Pemerintahan 13.778,5 

 

15.592,7 

 

17.738,9 

 

20.027,5 

 

21.477,4 

 

N Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial 

408.492,3 

 

422.385,5 

 

444.102,3 

 

471.337,1 

 

494.266,5 

 

O Jasa Pendidikan 406.053,0 

 

444.145,5 

 

486.121,4 

 

532.763,6 

 

572.189,5 

 

P Jasa kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 

102.626,8 

 

109.758,8 

 

118.283,9 

 

128.199,1 

 

137.870,7 

 

Q Jasa Lainnya 117.659,9 

 

123.025,7 

 

128.782,2 

 

134.222,8 

 

144.996,5 

 

 PDRB 19.613.120,4 

 

20.782.043,3 

 

22.113.697,8 

 

23.398.572,6 

 

24.654.678,5 

 

Sumber: Katalog BPS. Lampung Selatan, 2016 
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Jika dilihat dari pertumbuhan ekonominya, pada tahun 2015, keadaan 

ekonomi Lampung Selatan mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan 

tahun 2014. Laju pertumbuhan ekonomi 2015 melambat sebesar 0,44 persen, dari 

5,81 persen di tahun 2014 menjadi 5,37 persen. Berikut ini adalah tabel laju 

pertumbuhan Riil PDRB menurut lapangan usaha (persen) atas dasar harga 

konstan 2011-2015. Berikut ini tabel 1.3 data PDRB Lampung Selatan dalam 

angka (persen) 

Tabel 1.3 

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Selatan ADHK Menurut 

Lapangan Usaha (persen) 2011-2015 

 

Kategori                       Uraian 2011  2012 

 

2013    2014   

 

2015*      

A Pertanian, Kehutanan Dan 

Perikanan  

5,32 4,81 5,62 3,66 3,95  

B Pertambangan dan penggalian  9,43 4,60 5,52 7,95 9,43 

C Industry pengolahan  4,01 5,12 6,53 6,69 7,45 

D Pengadaan listrik dan gas 9,64 10,55 9,78 7,64 3,87 

E Pengadaan air, pengelolaan 

sampah, limbah dan daur ulang  

5,58 4,01 2,23 6,05 3,28 

F Konstruksi 5,78 6,28 6,44 6,90 1,58  

G Perdagangan besar dan eceran, 

reparasi mobil dan motor 

6,00 7,12 7,04 7,03 4,07 

H Transportasi dan pergudangan  10,81 7,40 5,10 4,06 9,93 

I Penyedian akomodasi dan makan 

minum 

5,21 8,56 9,67 6,71 11,09 

J Informasi dan komunikasi  10,76 11,93 9,11 8,89 8,34 

K Jasa keuangan dan asuransi 10,65 8,72 8,89 6,28 4,75 

L Real estate 7,13 8,76 7,42 7,89 6,05 

M Jasa perusahaan  12,61 13,17 13,76 12,90 7,24 

N Administrasi pemerintah, 

pertahanan dan jaminan sosial 

wajib 

3,10 3,40 5,14 6,13 4,86 

O Jasa pendidikan 9,52 9,38 9,45 9,59 7,40 

P Jasa kesehatan dan kegiatan social 6,32 6,95 7,77 8,38 7,54 

Q Jasa lainnya 5,35 4,56 4,68 4,22 8,03 

 PDRB 5,81 5,96 6,41 5,81 5,37 
*) Angka sementara         

Sumber: BPS, Katalog PDRB Lampung Selatan 2016. h. 114 
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Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten 

Lampung Selatan ADHK menurut Lapangan Usaha, 2011-2015. PDRB sektor 

pertanian ditahun 2015 sebesar 31,1 persen dan golongan tanaman pangan 

merupakan penyumbang terbesar terhadap kategori pertanian, kehutanan dan 

perikanan yaitu tercatat sebesar 10,3 persen dari seluruh nilai tambah. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel 1.4 dalam angka (Persen) dan tabel 1.5 dalam angka 

(Rupiah) berikut ini. 

Tabel 1.4 

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung 

Selatan ADHK menurut Lapangan Usaha (persen), 2011-2015 

 

Kategori 

 

2011 2012 2013 2014 2015* 

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

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 32,5 

 

32,0 31,7 31,1 30,7 

 1.Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa   

Pertanian 

24,5 23,8 23,6 22,8 22,6 

Tanaman pangan  12,0 11,0 10,9 10,3 10,2 

Tananam Hortikultura Semusim  0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

 Perkebunan Semusim  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya  2,5 2,9 2,8 2,7 2,8 

Perkebunan Tahunan  4,3 3,9 3,8 3,7 3,8  

Peternakan  4,5 4,6 4,7 4,7 4,6 

Jasa Pertanian dan Perburuan 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 

2. Kehutanan dan Penebangan Kayu  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

3. Perikanan  7,9 8,0 8,1 8,1 8,2 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Angka sementara*)  

Sumber: BPS, Katalog PDRB Lampung Selatan 2016 
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Tabel 1.5 

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Selatan Atas Dasar Harga 

Dasar 2010 menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 

 

 

Kategori Uraian 

 

2011 2012 2013 2014 2015* 

A Pertanian, 

Kehutanan, Dan 

Perikanan 

6.337.441,2 

 

6.642.246,1 7.015.529,4 7.272.232,6 7.559.585,6 

1 Pertanian, 

Peternakan, 

Perburuan dan Jasa 

Pertanian  

 

4.749.534,1 

 

4.953.621,5 5.217.497,8 5.348.560,3 5.563.834,7 

A Tanaman Pangan  

 
2.259.071,7 

 

2.284.878,8 2.402.855,0 2.420.796,7 2.519.061,2 

b 

 

Tanaman 

Hortikultura 

Semusim  

 

75.187,2 

 

89.274,3 

 

107.509,1 

 

108.260,5 

 

112.150,5 

 

C Perkebunan 

Semusim  

 

25,8 

 

26,5 

 

27,2 

 

27,8 

 

28,1 

 

D Tanaman 

Hortikultura 

Tahunan dan 

Lainnya  

 

535.949,4 

 

587.325,0 

 

633.790,3 

 

661.685,1 

 

682.874,0 

 

E Perkebunan 

Tahunan  

 

820.058,1 

 

848.694,1 

 

866.925,8 

 

896.845,9 

 

921.955,3 

 

F Peternakan  

 

899.489,1 

 

979.844,1 

 

1.033.903,4 

 

1.081.541,6 

 

1.136.293,2 

 

g 

 

Jasa Pertanian dan 

Perburuan  

 

159.752,9 

 

163.578,8 

 

172.487,0 

 

179.402,7 

 

191.472,3 

 

2 Kehutanan dan 

Penebangan Kayu  

 

13.149,8 

 

13.831,3 

 

14.550,7 

 

15.263,4 

 

16.263,1 

 

3 Perikanan  

 

1.574.757,3 

 

1.674.793,3 

 

1.783.481,0 

 

1.908.408,9 

 

1.979.487,8 

 

Sumber: Katalog BPS Lampung Selatan,2016 
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Namun laju pertumbuhan golongan sektor pertanian, peternakan 

dan jasa  pertanian ini, mengalami perlambatan dari 4,42 persen pada 

tahun 2011 menjadi 4,04 persen pada tahun 2015. Sementara sumbangan 

terkecil pada Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berasal dari 

sub kategori kehutanan dan penebangan kayu yaitu sebesar 0,1 persen 

dengan laju pertumbuhan sebesar 6,55 persen. Data dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 1.6 

Laju pertumbuhan PDRB Kab.Lampung Selatan ADHK menurut lapangan 

usaha.Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 

(persen), 2011-2015 

 

Kategori 

 

2011 2012 2013 2014 2015* 

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

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,32 4,81 5,62 3,66 3,95 

 1.Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa   

Pertanian 

4,42 4,30 5,33 2,51 4,04 

a. Tanaman pangan  1,18 1,14 5,16 0,75 4,22 

b. Tananam Hortikultura Semusim  14,51 18,74 20,43 0,70 3,59 

c. Perkebunan Semusim  1,69 2,56 2,70 2,32 1,09 

d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan 

Lainnya  

14,30 9,59 7,91 2,82 2,94 

e. Perkebunan Tahunan  2,21 3,49 2,15 3,45 2,80 

f. Peternakan  8,95 8,93 5,52 4,61 5,80 

g. Jasa Pertanian dan Perburuan 4,23 2,39 5,45 4,01 6,73 

2. Kehutanan dan Penebangan Kayu  0,60 5,18 5,20 4,90 6,55 

3. Perikanan  8,17 6,35 6,49 7,57 3,18 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Angka sementara *)           

Sumber: BPS, Katalog PDRB Lampung Selatan 2016 
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Berdasarkan Tabel 1.6 dapat diketahui bahwa rata-rata pada tahun 2011-

2015 sub sektor tanaman pangan selalu memberikan kontribusi yang besar 

terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Lampung Selatan dibandingkan 

dengan sub sektor yang lain. Tetapi laju pertumbuhannya selalu mengalami naik-

turun dari tahun ke tahun. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah 

berkaitan erat dengan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Rencana 

pembangunan daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan identifikasi terhadap 

wilayah perencanaan dan karakteristik wilayah. Perencanaan pembangunan suatu 

wilayah diarahkan untuk mengelola sumber daya daerah sehingga dapat 

menunjang pembangunan ekonomi daerah tersebut. Tingkat pertumbuhan 

ekonomi kabupaten Lampung Selatan didukung adanya sektor ekonomi di bidang 

pertanian. Langkah yang telah diambil dalam pengembangan perekonomian 

Kabupaten Lampung Selatan dilakukan dengan strategi pengembangan sektor 

pertanian khususnya untuk subsektor tanaman pangan. Subsektor tanaman pangan 

di kab. Lampung Selatan terdiri dari beberapa komoditas yaitu padi, jagung, ubi 

kayu, kacang kedelai, kacang tanah, ubi jalar dan kacang hijau.
15

Untuk melihat 

apakah suatu perencanaan pengembangan telah berjalan secara efektif maka, 

dapat dilihat dari hasil atau pencapaian tujuan yang telah didapatkan dari tahun 

ketahun, apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Sehingga, perlu adanya 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui strategi yang berkaitan dengan misi yang 

telah ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 

dalam memacu pembangunan khususnya sub sektor tananaman pangan di 

                                                           
15

 Katalog BPS. PDRB, Lampung Selatan,  2016, h.80 
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kabupaten Lampung Selatan, apakah telah berjalan dengan efektif atau belum 

efektif. 

D. Batasan Masalah  

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan di bahas dan 

agar penelitian yang di bahas lebih fokus maka terdapat batasan masalah 

sebagai berikut  

1. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan penerapan Strategi 

pengembangan sektor pertanian sub sektor tanaman pangan oleh dinas 

tanaman pangan dan hortikultura kabupaten Lampung Selatan yang telah 

dijalankan dari tahun 2011-2015 

2. Penelitian ini menggunakan indikator efektivitas untuk melihat ke 

efektifan dari penerapan strategi pengembangan sektor pertanian sub 

sektor tanaman pangan yang telah dijalankan.  

E. Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas muncul pertanyaan-

pertanyaan yang perlu mendapat jawaban dari penelitian ini yaitu: 

1. Apakah Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Sub Sektor Tanaman 

Pangan di Kabupaten Lampung Selatan telah berjalan efektif ? 

2. Bagaimana Stategi Pengembangan Sektor Pertanian ditinjau dalam 

Perspektif Ekonomi Islam di kabupaten Lampung Selatan? 
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F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian “Analisis 

Efektivitas Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Sub Sektor Tanaman 

Pangan Dalam Upaya Peningkatan PDRB Kab. Lampung Selatan ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Penerapan Strategi Pengembangan 

Sektor Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan di Kab. Lampung 

Selatan. 

2. Untuk Mengetahui Penerapan Strategi Pengembangan Sektor Pertanian 

ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam di kab. Lampung Selatan 

G. Manfaat Kegunaan Penelitian 

1. Secara Praktis 

a. Untuk mengevaluasi efektivitas penerapan strategi pengembangan 

sektor pertanian sub sektor tanaman pangan yang sudah dijalankan di 

kab. Lampung Selatan.  

b. Hasil jawaban dari penelitian ini diharapkan dapat juga memberikan  

signal positif bagi pemerintah daerah Kab. Lampung Selatan khusus 

nya dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk melihat 

peranan sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kab. Lampung Selatan. 

2. Secara Teoritis 

a. Dapat mempertajam kemampuan penulis didalam bidang penulisan 

karya ilmiah dan menambah pengetahuan penulis tentang efektifitas 
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strategi pengembangan sub sektor tanaman pangan dalam upaya 

peningkatan PDRB. 

b. Penelitian ini agar dijadikan bahan bacaan yang mampu menambah 

disiplin keilmuan terutama dibidang ilmu ekonomi pembangunan, serta 

dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

H. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah cara eveluasi, analisis, dan seleksi berbagai 

alternatif, cara atau teknik. Cara ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-

prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Metode 

penelitian merupakan sub bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana 

penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten, dan 

operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.
16

 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian eksploratif yang biasanya lebih bersifat studi kasus. 

Penjelasan terkait metode adalah sebagai berikut. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan 

(field reseacrh) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis 

dengan mengangkat data yang ada di lapangan.
17

Penelitian field research 

dilakukan dengan menggali data sumber yang bersumber dari lokasi atau 

lapangan penelitian. 

                                                           
16

Suharto Dkk, Perekayasaan Metode Penelitian (Yogyakarta:Andi, 2004), h.99 
17

  Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Mandar Maju, 1996), 

h.185 
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Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha 

untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan 

data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan 

menginterpretasi.
18

 Penulis dalam penelitian ini menggunakan data-data 

PDRB yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kab. 

Lampung Selatan, dan menggunakan data dari dinas tanaman pangan, 

hortikultura, dan perkebunan Lampung Selatan. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber 

data diperoleh dari berbagai macam literatur. Penelitian ini menggunakan 

dua jenis data yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). 

Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini 

subyek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, 

dan hasil pengujian.
19

 Dan sumber data yang di dapat adalah dari 

hasil wawancara terhadap staf atau pegawai dinas tanaman 

pangan, hortikulutra dan perkebunan kab. Lampung Selatan. 
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 Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta:Bumi 

Aksara, 2007) h.44 
19

 Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian (Malang : ANDI, 2010), h. 171. 
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b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

oleh pihak lain). Data sekunder, umumnya berupa bukti, catatan 

atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data 

dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan.
20

Dan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu data PDRB Lampung Selatan, diperoleh dari data 

publikasi–publikasi resmi seperti dari laporan tahunan Badan 

Pusat Statistik (BPS), dan data dari Dinas tanaman pangan, 

hortukultura, dan perkebunan kab. Lampung-Selatan. 

3. Metode Pengumpulan Data  

Metode penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan 

beberapa metode untuk mengumpulkan data, adapun metode yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Metode wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. 

Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer 

dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.
21

 

                                                           
20

 Nur Indrianto, Bambang Supomo,Metodologi Penelitian Bisnis Untuk 

Akuntansi Dan Manajemen (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta , 2009), h.147 
21

Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT 

RINEKA CIPTA, 2006),h.39 
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Jenis wawancara yang digunakan penulis yaitu bebas 

terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan membawa 

kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara 

bagaimana pertanyaan-pertanyaan diajukan dan 

diwawancarakan diserahkan kepada kebijakan wawancara. 

Peneliti dalam hal ini, melakukan wawancara di lingkup Dinas 

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. 

Lampung Selatan dengan tujuan mendapatkan jawaban atas 

rumusan masalah yang telah di tetapkan sebelumnya. Yaitu 

tentang strategi pengembangan sub sektor tanaman pangan 

dalam upaya peningkatan PDRB. 

b. Metode Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data 

tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.  Secara 

detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu 

autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, 

memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di 

server dan flashdisk, dan data tersimpan di website.
22

 Dalam 

penelitian ini, dokumentasi dimaksudkan mengetahui data 

PDRB Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011-2015 atas 

Dasar Harga Konstan, dan mengetahui Visi dan Misi dinas 

tanaman pangan di Kab. Lampung Selatan. 
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 Juliansyah Noor, Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Tulis 

Ilmiah (Jakarta: Kencana, 2010), h. 141 
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4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Digunakan analisa deskriptif untuk dapat memperoleh 

kesimpulan apakah strategi pengembangan sub sektor tanaman pangan 

di Kab. Lampung Selatan sudah berjalan efektif dan sesuai dengan 

tujuan yang telah di tetapkan. 

Seluruh data yang dikumpulkan akan diolah, dikelompokkan 

menurut kelompok masing-masing supaya mudah dipahami dan mudah 

dianalisa. Selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan melakukan 

pencermatan terhadap data yang masuk. Analisa data dilakukan dengan 

metode kualitatif yang dapat diartikan sebagai prosedur penelitian, data 

deskriptif, penelitian berusaha untuk mendeskripsikan secara detail 

tentang situasi yang diamati sejelas mungkin.
23

 Pada tahapan akhir 

akan dibuat kesimpulan, dimana penulis akan menyimpulkan hasil 

penelitian sesuai data-data yang dimiliki penulis. Data yang di amati 

dalam penelitian ini adalah tentang strategi pengembangan sub sektor 

tanaman pangan di Kab. Lampung Selatan. 

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis 

menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap pegawai atau staf 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lampung 

Selatan, dan juga wawancara terhadap petani. 
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Muhammad Idrus, metode penelitian ilmu sosial pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 62. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi 

1. Perencanaan Pembangunan 

Definisi perencanaan pembangunan adalah suatu usaha yang 

sistematik dari berbagai pelaku (aktor), baik pemerintah (publik), swasta 

maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk 

menciptakan suatu pola saling ketergantungan dan keterkaitan antara 

aspek-aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek-aspek lainnya dengan cara:
24

 

a. Secara kontinu menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan 

daerah 

b. Merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan 

daerah 

c. Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah 

d. Melaksanakan dengan menggunakan segenap sumberdaya yang 

tersedia 

Sedangkan rencana ekonomi dapat di definisikan sebagai 

serangkaian sasaran (target) ekonomi secara kuantitatif dan harus dicapai 

dalam jangka waktu tertentu. Rencana ekonomi dapat bersifat 

komprehensif (menyeluruh) atau bersifat parsial (sebagian). Pada suatu 

rencana yang bersifat komprehensif, sasaran-sasaran yang ditetapkan 
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 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), 

Edisi 5, h. 162. 
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mencakup seluruh aspek pokok dalam perekonomian nasional. Sedangkan 

rencana yang bersifat parsial hanya mencakup sebagian aspek saja dari 

perekonomian nasional, seperti sektor industri, sektor pertanian, sektor 

luar negeri, dan sebagainya. 

Bagi sebuah Negara yang luas dan besar (dalam cakupan geografis 

maupun jumlah dan ragam p opulasi) seperti Indonesia, upaya dan proses 

pembangunan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyatnya pasti 

menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang terkadang bersifat 

kompleks dan sulit terpecahkan. Oleh karena itu, adanya suatu 

perencanaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses 

pembangunan itu sendiri. Suatu perencanaan merupakan suatu kebutuhan 

yang diperlukan guna menyusun rancangan kebijakan, program, dan 

kegiatan yang secara konsisten menuju tujuan akhir yang telah disepakati. 

Salah satu fungsi lain dari suatu perencanaan adalah untuk menjelaskan 

dan merumuskan mekanisme pengambilan keputusan yang rasional dan 

bertanggung jawab atas berbagai macam pilihan kebijakan dan strategi 

pembangunan, dimana seringkali antar strategi dan kebijakan tersebut 

bersifat saling meniadakan (trade-off).
25

 

Menurut Mudrajad ada 3 faktor dalam proses perencanaan 

pembangunan antara lain (1) adanya kegagalan mekanisme pasar (market 

failures), (2) ketidakpastian (uncertainty) masa datang, dan (3) untuk 

memberikan arah pembangunan yang jelas. 
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Perencanaan pembangunan dibagi ke dalam tiga jenis 

perencanaan:
26

 

1) Berdasarkan proses. Berdasarkan jenis perencanaan ini tergolong 

menjadi dua yaitu : 

a) Bottom-up planning merupakan proses konsultasi dimana 

setiap tingkat pemerintahan menyusun draf proposal 

pembangunan tahunan berdasarkan proposal yang diajukan 

oleh tingkat pemerintahan di bawahnya. 

b) Top-down planning merupakan perencanaan pembangunan 

tahunan dimulai ketika setiap tingkat pemerintahan 

memberikan acuan dan keputusan anggaran tahunan pada 

tingkat pemerintahan di bawahnya. 

2) Berdasarkan dimensi pendekatan. Proses perencanaan 

pembangunan nasional berdasarkan dimensi pendekatan dibagi 

menjadi empat yaitu : 

a) Perencanaan makro adalah perencanaan pembangunan nasional 

dalam skala makro atau menyeluruh yang mengkaji berapa 

pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, 

berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan 
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tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lainnya secara 

makro dan menyeluruh.  

b) Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan 

dengan pendekatan berdasarkan sektor. 

c) Perencanaan regional menitikberatkan pada aspek lokasi 

dimana kegiatan dilakukan. Perencanaan regional dijabarkan 

berdasarkan arah kebijakan rencana pembangunan jangka 

panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka 

menenggah daerah (RPJMD). 

d) Perencanaan mikro adalah perencanaan skala terperinci dalam 

perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran rencana-

rencana, baik mikro, sektoral, maupun regional kedalam 

susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai 

dokumen perencanaan dan penganggarannya. 

3) Berdasarkan jangkauan jangka waktu. Perencanaan pembangunan 

jenis ini terdiri atas : 

a) Rencana untuk pembangunan jangka panjang ( RPJP ) dengan 

periode 25 tahun, rencana jangka panjang disebut dengan 

RPJP. 

b) Rencana pembangunan jangka menengah ( RPJM ) merupakan 

penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang 

penyusunannya berpedoman pada RPJP. 
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c) Rencana jangka pendek tahunan tertuang pada RAPBN. Ada 3 

unsur dasar dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah 

jika dikaitkan dengan hubungan pusat dan daerah antara lain 

(1) Prencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis 

memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah 

dengan lingkungan nasional di mana daerah tersebut 

merupakan bagian darinya, (2) Sesuatu yang tampaknya baik 

secara nasional belum tentu baik untuk daerah begitu pula 

sebaliknya, (3) Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk 

pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses 

pengambilan keputusan, dan otoritas biasanya sangat berbeda 

pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat.
27

 

2. Pembangunan Ekonomi  

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan 

taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya 

pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping 

untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan 

produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada 

suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau dugunakannya baik 

sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, tingkat teknologi, 

keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian) 

serta sikap dari output itu sendiri. Sebenarnya masih banyak faktor-faktor 
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lain yang berpengaruh terhadap penentuan tinggi rendahnya pendapatan 

nasional. Faktor-faktor ini berhubungan satu sama lain dan hubungan ini 

tidak hanya terjadi pada suatu saat tetapi juga untuk suatu jangka waktu 

tertentu.
28

 

3. Tujuan dan Manfaat Pembangunan Ekonomi 

Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan 

suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Di samping itu 

kebahagiaan penduduk akan bertambah pula karena pembangunan 

ekonomi tersebut menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang 

lebih luas. Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia 

kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan 

mempertinggi tindakan tertentu. Oleh karena itu pembangunan ekonomi 

perlu dilaksanakan demi kehidupan manusia yang layak. Dengan 

pembangunan ekonomi akan tersedia lebih banyak barang-barang pemuas 

kebutuhan dan juga lebih banyak kesempatan untuk hidup bersenang-

senang. Di samping hal-hal tersebut diatas, juga akan tersedia lebih banyak 

jasa (service) yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia.
29

 

Dalam setiap rencana pembangunan selalu terdapat “tujuan yang 

ingin dicapai dan pedoman pelaksanaan daripada pembangunan itu”. 

Tujuan atau agregate target pembangunan ekonomi adalah:
30
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a. Untuk menaikkan pendapatan perjiwa (IPC) 

b. Untuk memperluas lapangan kerja dan lapangan kehidupan 

c. Untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasioanal 

d. Untuk mengusahakan pembagian pendapatan supaya lebih merata 

e. Untuk pembangunan ekonomi daerah secara merata 

f. Untuk  diversitas ekonomi 

g. Untuk mengubah struktur perkonomian supaya jangan berat 

sabelah. 

4. Pembangunan Ekonomi Daerah 

Otonomi daerah yang dilaksanakan per 1 Januari 2001 memberikan 

peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi 

daerah dalam mengelola pembangunan di daerah. Tuntutan otonomi 

daerah tersebut muncul karena proses pembangunan di Indonesia 

sebelumnya telah mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar wilayah 

di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa serta Indonesia Barat dan Indonesia 

Timur. Kesenjangan tersebut terjadi adanya ketidakmerataan dalam 

alokasi investasi antar wilayah yang berpengaruh dalam memicu dan 

memacu ketidakseimbangan antar wilayah. Oleh karena itu, pelaksanaan 

otonomi daerah merupakan moment yang tepat untuk memberikan peran 

yang lebih besar dalam mengelola pembangunan di daerah.
31

 

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-undang nomor 32 

tahun 2004 pasal 1 ayat 5 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
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otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Setelah otonomi daerah, masing-masing daerah sudah lebih 

bebas dalam menetapkan sektor/komoditi yang diprioritaskan 

pengembangannya, untuk pembangunan ekonomi daerah. 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana 

pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang 

ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah 

dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan 

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) 

dalam wilayah tersebut.
32

  

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada 

penekanannya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang 

didasarkan pada ciri khas (unique value) dari daerah yang bersangkutan 

(endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya 

manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu suatu 

proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan 

industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada 

untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-

pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-

perusahaan baru. 
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Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan 

utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk 

masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, 

pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil 

inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah (beserta 

partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan setiap sumberdaya 

yang ada) harus mampu menaksir potensi setiap sumberdaya yang 

diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.
33

 

B. Efektivitas  

Efektivitas berasal dari kata efektof yaitu ada efeknya, akibatnya, 

pengaruhnya, kesannya, dapat membawa hasil, dan berhasil guna tindakan. 

Efektivitas adalah indikator yang sasarannya dapat menunjukkan tingkat 

keefektifan yang diberikan berdasarkan adanya pertumbuhan yang sebanding. 

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam 

jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 

sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan, efektivitas menunjukkan 

keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika 

hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi 

efektivitasnya.
34

Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum, mengemukakan: 

“efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu 

organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga 
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mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran”. Dengan kata lain, 

penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan”. 

Dari teori yang dikemukakan oleh Georgopolous dan Tannembaum, 

terdapat dua indikator untuk menilai tingkat ke efektifan suatu kinerja 

organisasi, yaitu :
35

 

a) Pencapaian tujuan “pencapaian tujuan merupakan suatu hasil dari 

serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh 

manajemen puncak yang diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu 

organisasi. 

b) Mekanisme Mempertahankan Diri Dalam Mengejar Sasaran. 

Mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran ini 

dimaksudkan bahwa setiap organisasi memiliki cara untuk tetap 

bertahan dalam mencapai tujuan organisasi atau yang menjadi target 

organisasi disebut dengan strategi organisasi. 

Dan pembahasan dalam skripsi ini, indikator yang digunakan untuk 

menilai ke-efektifan strategi dinilai hanya dari Pencapaian Tujuan dan tidak 

menggunakan indikator Mekanisme mempertahankan diri dalam mencapai 

tujuan. 

C. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 
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meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses 

kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam 

bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami 

pertumbuhan apabila jumlah balas jasa rill terhadap penggunaan faktor–faktor 

produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. 

Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada standar hidup yang 

lebih tinggi nyata dan kerja meningkat.
36

 

Pertumbuhan ekonomi dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama. 

Angka yang digunakan untuk perubahan output adalah nilai moneternya 

(uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu keadaan dimana terdapat 

peningkatan Produk Domestik Regional Bruto dari suatu daerah. Pertumbuhan 

ekonomi daerah dikatakan meningkat jika ada kenaikan PDRB dari tahun 

sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi daerah diproksikan dengan menggunakan 

PDRB. PDRB yaitu totalitas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh 

dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah. Tingkat 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga 

konstan.
37

 

Menurut Sirojuzilam dan Mahalli pertumbuhan ekonomi merupakan 

suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang 

dilaksanakan khususnya dalam bidang bidang ekonomi. Supriana berpendapat 
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bahwa peningkatan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang melalui 

pertumbuhan ekonomi adalah tujuan pembangunan ekonomi setiap negara.
38

 

Suatu  perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila 

tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi dari pada yang 

dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik 

barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut 

bertambah besar dari tahun-tahun sebelumnya, Dalam teori ekonomi 

pembangunan, dikemukakan ada enam karakteristik pertumbuhan ekonomi, 

yaitu:
39

 

1) Terdapatnya laju kenaikan produksi perkapita yang tinggi untuk 

mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang cepat.  

2) Semakin meningkatnya laju produksi perkapita terutama akibat 

adanya perbaikan teknologi dan kualitas input yang digunakan.  

3) Adanya perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor 

industri dan jasa.  

4) Meningkatnya jumlah penduduk yang berpindah dari pedesaan ke 

daerah perkotaan (urbanisasi).  

5) Pertumbuhan ekonomi terjadi akibat adanya ekspansi negara maju 

dan adanya kekuatan hubungan internasional. 

6) Meningkatnya arus barang dan modal dalam perdagangan 

internasional. 
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Dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan dalam 

mengukur pertumbuhan ekonomi, adalah Produk Domestik Bruto (PDB). 

Mankiw berkata bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar 

semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama 

kurun waktu tertentu. Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal 

sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan 

indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau 

tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Menurut Saggaf dengan 

menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku 

maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan 

mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan 

laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai 

sektor lapangan usaha yang ada.
40

 

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, 

Neoklasik, dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, bahwasanya terdapat 

tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Ketiganya 

adalah:
41

 

a) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi 

baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau 

sumber daya manusia. 

b) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan 

memperbanyak jumlah angkatan kerja. 
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c) Kemajuan teknologi 

D. Pembangunan Sektor Pertanian 

1. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi 

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting 

karena sebagian besar penduduk di Negara-negara miskin menggantungkan 

hidupnya pada sektor tersebut. Ukuran sektor pertanian menjadikan sektor ini 

mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan input, yaitu tenaga 

kerja, bagi sektor industri dan sektor-sektor modern lainnya. Sebagian besar 

(70 persen atau lebih) penduduk di sektor pertanian merupakan sumber utama 

bagi kebutuhan tenaga kerja di sektor perkotaan. Pemasokan tenaga kerja ke 

perkotaan adalah mungkin, selain adanya kenaikan penduduk di sektor 

perkotaan itu sendiri, tetapi tidak ada satupun dari kedua sumber ini yang 

dapat mencukupi kebutuhan pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu. Jika ada 

pembatasan keluarnya tenaga kerja dari pertanian, maka pembangunan akan 

timpang.
42

 

2. Syarat – Syarat Pembangunan Pertanian 

Atas dasar pengalamannya menggeluti masalah pertanian diberbagai 

Negara berkembang, A.T. Mosher dalam bukunya Getting Agriculture Moving 

(1965) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menyimpulkan 

bahwa ada 5 syarat pokok/mutlak (essentials) dan 5 syarat tambahan/pelancar 

(accelerators) untuk membangun atau mengembangkan pertanian. Menurut 

Mosher kelima syarat pokok/mutlak tersebut harus terpenuhi manakala 
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pertanian ingin dikembangkan. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi 

maka pengembangan pertanian tidak dapat dilakukan; pertanian dapat berjalan 

terus tapi statis. Kelima syarat pokok/mutlak tersebut antara lain.
43

  

a. Pasar untuk Hasil-Hasil pertanian  

Pembangunan pertanian adalah suatu proses untuk 

meningkatkan produksi hasil usaha tani. Untuk hasil-hasil tersebut, 

perlu adanya pasar, serta harga yang cukup tinggi untuk membayar 

kembali biaya-biaya tunai dan daya upaya yang telah dikeluarkan 

petani pada saat memproduksikannya. Sehubungan dengan hal itu, ada 

3 hal yang sangat diperlukan: 

1) Seseorang disuatu tempat yang membeli hasil usaha tani, perlu 

ada permintaan (demand) terhadap hasil usaha tani tersebut. 

2) Seseorang yang menjadi penyalur dalam penjualan hasil usaha 

tani atau disebut “sistem tata niaga”. 

3) Perlu ada kepercayaan petani terhadap kelancaran sistem tata 

niaga tersebut.  

Walaupun ada pembeli (permintaan pasar) dan penyalur (system 

tata niaga), keduanya tidaklah member sumbangan yang berarti pada 

pengembangan pertanian manakala petani tidak menaruh kepercayaan 

terhadap system tata niaga tersebut. Ada beberapa faktor untuk 

meningkatkan kepercayaan petani pada system tata niaga, antara lain: 
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1)  Kesadaran dan pengertian petani tentang pentingnya jasa-jasa 

yang diberikan oleh pedagang (swasta, koperasi, atau 

pemerintah) dan tiap jasa pasti memerlukan biaya yang wajar. 

2) Kelancaran system tata niaga tersebut di masa lalu. 

3) Derajat fluktuasi harga dari berbagai hasil pertanian dan 

kemungkinan untuk meramalkan harga-harga tersebut jauh 

sebelumnya sehingga petani dapat dengan tepat menyusun 

rencana produksinya. 

b. Teknologi yang Senantiasa Berubah lebih maju 

Teknologi usaha tani  merupakan cara-cara melakukan pekerjaan usaha 

tani, termasuk didalamnya cara menyebar benih, memelihara tanaman, 

memungut hasil, dan memelihara ternak. juga termasuk benih, pupuk, 

pestisida, perkakas, alat, dan sumber tenaga. Agar pembangunan 

pertanian dapat terus berjalan maka harus selalu terjadi perubahan. 

Meningkatnya produksi pertanian merupakan akibat dari pemakaian 

teknik-teknik atau metode-metode dalam usaha tani selalu berubah. 

Pengertian “baru” dalam teknologi baru adalah baru bagi petani 

tertentu. Terdapat beberapa sumber teknologi baru bagi petani, antara 

lain: 

1) Teknik kerja petani lain 

Teknik kerja atau bahan-bahan yang digunakan oleh petani lain 

yang ada disekitarnya dapat merupakan teknologi baru bagi 

seorang petani. 
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2) Mendatangkan dari daerah lain 

Sumber teknologi kedua adalah metode dan bahan yang telah 

dikembangkan di daerah atau Negara lain memiliki cirri-ciri 

pertanian yang hampir sama, namun perlu dilakukan percobaan 

secara lokal dengan seksama sebelum dianjurkan kepada petani 

karena ada kemungkinan diperlukan beberapa penyesuaian agar 

dapat digunakan dan diterima masyarakat setempat. 

3) Percobaan terarah (purposefull experimentation) 

Sumber teknologi lainnya adalah percobaan-percobaan mencari 

jenis dan cara pengolahan tanah, cara pemberantasan hama 

penyakit, obat ternak, mesin, dan sebagainya yang benar-benar 

baru hasil penelitian. Pengembangan teknologi pertanian yang 

sungguh-sungguh baru harus dilakukan secara kontinu agar 

dapat terus menggerakkan pertanian lebih maju lagi. 

c. Sarana Produksi dan Alat-Alat Pertanian yang tersedia Lokal 

Sebagian besar metode baru yang dapat meningkatkan produksi 

pertanian memerlukan penggunaan bahan-bahan dan alat-alat produksi 

yang khusus oleh para petani. Di antaranya termasuk bibit, pupuk, 

obat-obatan pemberantas hama, makanan dan obat ternak. 

Pembangunan pertanian memerlukan kesemua faktor diatas tersedia di 

berbagai tempat dalam jumlah yang cukup banyak untuk memenuhi 

keperluan tiap petani yang mungkin mau menggunakannya. 
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Pengembangan varietas baru hasil penelitian (misalnya, 

perbanyakan benih) perlu segera dilakukan sampai cukup untuk 

memenuhi permintaan petani yang ingin menerapkannya. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: 

1) Mendirikan balai benih oleh pemerintah 

2) Mengadakan system perusahaan penangkar benih yang 

diakui 

3) Memberikan sejumlah benih unggul kepada beberapa orang 

petani di tiap tempat agar diperbanyak dan kemudian 

digunakan oleh petani lain di sekitarnya. 

Sarana dan alat produksi yang akan diintroduksikan kepada petani 

harus memiliki 5 syarat agar petani mau membeli dan terus membeli lagi 

dari tahun ke tahun. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Efektivitas dari segi teknis; apakah benih dan pupuk 

tersebut benar-benar “lebih baik” dari pada yang sudah ada 

sebelumnya. 

2) Mutunya dapat dipercaya 

3) Harganya tidak mahal 

4) Harus tersedia setempat dan setiap waktu petani 

memerlukannya 

5) Harus dijual dalam ukuran atau takaran yang cocok 
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d. Insentif Produksi Untuk Petani 

Teknologi yang telah maju, pasar yang mudah, dan tersedianya 

baha-bahan dan alat-alat produksi, kesemuanya memberikan 

kesempatan kepada para petani untuk dapat meningkatkan 

produksinya. Faktor perangsang utama yang membuat petani bergairah 

untuk meningkatkan produksinya adalah adanya perangsang ang 

bersifat ekonomis. Faktor perangsang tersebut adalah harga hasil 

produksi pertanian yang menguntungkan, pembagian hasil yang wajar, 

dan tersedianya barang-barang dan jasa yang ingin di beli oleh para 

petani untuk keluarganya. Perangsang yang dapat secara efektif 

mendorong petani meningkatkan produksinya adalah yang bersifat 

ekonomi diataranya: 

1) Perbandingan harga yang menguntungkan 

2) Bagi hasil yang wajar 

3) Tersedianya barang atau jasa yang ingin dibeli oleh petani 

e. Tersedianya Pengangkutan atau Transportasi 

Syarat mutlak yang kelima adalah tersedianya sarana 

pengangkutan yang efisien dan murah, maka keempat syarat mutlak 

lainnya tidak dapat berjalan dengan efektif, karena produksi pertanian 

harus tersebar luas. Oleh karena itu, di perlukan suatu jaringan 

pengangkutan yang bercabang luas untuk membawa hasil usaha tani ke 

konsumen di kota-kota besar dan kecil. Dalam hal pengangkutan 

pertanian, ada 2 situasi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan 
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jarak pengangkutan, yaitu banyaknya barang yang diangkut dan alat 

pengangkutan yang dipergunakan. Jalan-jalan lokal dari usaha tani 

kepasar dengan berbagai cara dapat memberi lebih banyak sumbangan 

kepada pembangunan pertanian. Pengangkutan saja tidak cukup untuk 

membangun pertanian, akan tetapi pengangkutan merupakan salah satu 

syarat pokok yang harus ada ketika pengembangan pertanian 

diinginkan. 

Disamping syarat-syarat mutlak yang lima itu menurut Mosher 

ada lima syarat lagi yang mampu mempercepat dan memperlancar 

perkembangan pertanian, atau biasa disebut sebagai syarat pelancar. 

Adanya tidak mutlak tetapi kalau ada (atau dapat diadakan) benar-

benar akan sangat memperlancar pembangunan pertanian: 
44

 

a. Pendidikan Untuk Pembangunan 

Pendidikan pembangunan disini di fokuskan pada pendidikan 

non formal, yaitu berupa kursus-kursus, latihan-latihan, penyuluhan-

penyuluhan dan lain sebagainya. Pendidikan pembangunan ini 

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani. metode mengajar 

yang digunakan mencakup beberapa hal, antara lain percakapan-

percakapan selama kunjungan ke usaha tani dan kerumah, demonstrasi 

metode, demonstrasi hasil, diskusi kelompok, widyawisata ke usaha 

tani, pameran, dan lain sebagainya. Pendidikan pembangunan ini biasa 

dilakukan oleh seorang penyuluh. Tugas penyuluh adalah untuk 
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menyampaikan hasil-hasil penelitian pertanian kepada petani atau 

tepatnya menyadarkan petani akan adanya alternatif-alternatif untuk 

mengerjakan usaha taninya. 

b. Kredit produksi 

Untuk meningkatkan produksi, para petani harus lebih banyak 

mengeluarkan uang untuk membeli bibit unggul, obat-obatan 

pemberantas hama, pupuk dan alat-alat lainnya. Pengeluaran-

pengeluaran seperti itu harus dibiayai dari tabungan atau dengan 

meminjam untuk jangka waktu antara saat bahan-bahan produksi dan 

peralatan itu di beli dan saat hasil panen dapat dijual. Kredit produksi 

adalah meminjam uang untuk keperluan produksi, dengan tujuan 

menaikkan pendapatan yang nantinya dapat digunakan untuk melunasi 

pinjaman tersebut. 

c. Kegiatan kelompok untuk petani 

Kegiatan gotong royong petani biasanya dilakukan secara 

informal. Para petani bekerja sama dalam mananam tanaman meraka 

atau dalam memanen hasil panen. Mereka bersatu dalam 

menanggulangi bencana-bencana yang mendadak, seperti: banjir, 

angin topan, serangan hama dan sebagainya. Kegiatan seperti ini juga 

dapat mempercepat pembangunan pertanian. Ada 4 macam tindakan 

yang dapat menggiatkan kerja sama kelompok: 

1) Bantuan dalam pengorganisasian 

Bantuan yang diperlukan adalah : 
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a) Menentukan syarat-syarat agar kelompok menjadi efektif  

b) Mendapatkan bantuan dari luar 

c) Mengambil keputusan tentang hal-hal yang diinginkan 

d) Menghimpun orang-orang yang berkepentingan sama, tetapi 

saling terpisaholeh status. 

e) Memimpin musyawarah pendahuluan atau menentukan orang-

orang dalam kelompok yang mampu memimpin, tetapi enggan 

menerima tanggung jawab jika tidak mendapat dukungan 

moral. 

2) Penyediaan bahan-bahan khusus 

3) Bantuan teknis dan pengelolaan  

4) Bantuan keuangan 

d. Perbaikan dan Perluasan Tanah Pertanian 

Sebagian besar usaha-usaha pertanian ditujukan untuk 

meningkatkan hasil panen setiap tahun dari tanah yang telah menjadi 

usaha tani. Ada dua cara tambahan untuk mempercepat pembangunan 

pertanian, yaitu: 1). Memperbaiki mutu tanah yang telah menjadi usaha 

tani, misalnya, dengan pupuk, irigasi, dan pengaturan pola tanam; 2). 

Mengusahakan tanah baru, misalnya pembukaan petak-petak sawah 

baru (ekstensifikasi). 

e. Perencanaan Nasional Pembangunan Pertanian 

Perencanaan pertanian adalah proses memutuskan apa yang 

hendak dilakukan pemerintah mengenai tiap kebijakan dan kegiatan 
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yang mempengaruhi pembangunan pertanian selama jangka waktu 

tertentu. Dalam mengambil keputusan ini, pemerintah harus 

menghadapi pertanyaan mengenai apa yang perlu dilakukan untuk 

memajukan pertanian dan persiapan-persiapan apa yang perlu 

dilakukan untuk masa depan, baik dalam jangka pendek, jangka 

menengah maupun jangka panjang. Karena pemerintah mempunyai 

keperluan pembangunan yang tidak terbatas sedangkan sumber-sumber 

dan dana-dana yang tersedia terbatas maka perencanaan berarti proses 

pengambilan keputusan untuk memilih kebijakan dan program yang 

perlu di dahulukan pengerjaannya. Penentuan dan prioritas inilah yang 

merupakan ciri khusus perencanaan. 

D. Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam 

a. Landasan Pembangunan Perspektif Ekonomi Islam 

Kedudukan Al-Qur’an sebagai sumber utama dan paling utama dan 

pertama bagi penetapan hukum, maka apabila seseorang ingin menemukan 

hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan 

mencari penyelesaiannya dari Al-Qur’an. Oleh karena itu, jika akan 

menggunakan sumber lain diluar Al-Qur’an, maka harus sesuai dengan 

petunjuk Al-Qur’an dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an. Hal 

ini berarti bahwa sumber-sumber hukum selain Al-Qur’an tidak boleh 

menyalahi apapun yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an.
45
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Para ulama bersepakat bahwa sumber hukum dalam Islam adalah 

al-qur’an, sunnah, ijma’ dan qiyas. Alqur’an adalah wahyu kalam Allah 

SWT yang diturunkan melalui Rasulullah SAW yang disampaikan kepada 

umat manusia untuk menuntun kehidupan di dunia. Jika dilihat dari 

kandungannya, al-qur’an  mempunyai dua fungsi . pertama, sebagai 

“rahmat” yang dikaruniakan Allah kepada umat manusia bila mereka 

menerima dan mengamalkan keseluruhan isi Al-Qur’an. Kedua, sebagai 

“hudan”atau petunjuk. Kata petunjuk ini berarti petunjuk bagi umat 

mausia dalam menjalankan kehidupan.  

Dasar penggunaan lima dalil tersebut terdapat dalam al-qur’an dan 

al-hadist. Landasan dalam al-qur’an terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. 

                      

                           

              

Artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah 

(Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa:59) 

Untuk mengistimbatkan hukum syara’ tentang membangun 

ekonomi, para penulis muslim terdahulu mengkategorisasikan bahwa 

membangun ekonomi merupakan perbuatan terpuji karena didalamnya 

terdapat maslahat bagi masyarakat. Oleh karena itu, lanjut mereka Islam 
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mendorong penganutnya untuk membangun ekonomi dan menjadi 

kewajiban pemerintah.
46

 

b. Nilai-Nilai Keislaman dalam Pembangunan Ekonomi 

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh 

ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan 

menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus 

dipegang untuk mencapai tujuan. Definisi ekonomi Islam adalah ilmu 

yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola 

sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan 

nilai-nilai Al-qur’an dan sunnah.
47

 

Mayoritas penulis tentang ekonomi Islam memahami konsep 

pembangunan ekonomi dari beberapa ayat Al-Qur’an seperti dalam firman 

Allah SWT (QS.Huud:61) berikut ini: 

                             

                         

      

  

Artinya: “Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh 

berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada 

bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari 

bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu 

mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, 

Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi 

memperkenankan (doa hamba-Nya)." (QS. Huud: 61). 
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Ayat ini mengandung dua makna yang berkaitan dengan 

pembangunan ekonomi. Pertama makna  al-wujub atau kewajiban ummat 

manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan. 

Kedua ayat tersebut mengandung perintah untuk membangun jagad raya. 

Perintah Allah SWT tersebut bersifat wajib dan mutlak. Mayoritas penulis 

berpendapat kata al-imaraah (memakmurkan) identik dengan kata at-

tanmiyah al-iqtisadiyah (pembangunan ekonomi). 

Ayat lain yang juga relevan dengan pembangunan ekonomi adalah 

sebagaimana firman Allah yang berbunyi:  

                         

         

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari 

rezeki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 

dibangkitkan.(QS. Al-Mulk: 15) 

 

a. Nilai-nilai ekonomi Islam
48

 

1. Khilafah, Nilai khilafah secara umum berarti tanggung jawab 

sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia 

diciptakan Allah untuk menjadi khalifah dimuka bumi, yaitu 

menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. 

Untuk mewujudkan nilai khilafah ini manusia telah diberi oleh 

Allah berupa hak penguasaan-pemilikan, hak pengelolaan sumber 
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daya dan kebebasan untuk memilih dan berkreasi untuk 

mengemban amanahnya. 

2. Takaful, Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah 

bersaudara. Sesama orang Islam adalah saudara dan belum 

sempurna iman seseorang sebelum mencintai saudaranya melebihi 

cintanya pada diri sendiri. Hal inilah yang mendorong manusia 

untuk mewujudkan hubungan yang baik diantara individu dan 

masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau 

takaful. Jaminan masyarakat (social insurance) ini merupakan 

bantuan yang diberikan masyarakat kepada angggotanya yang 

terkena musibah atau masyarakat yang tidak mampu. Jaminan 

masyarakat ini tidak saja bersifat material, melainkan juga bersifat 

ma’nawiy (nonmateri). 

Takaful dalam pengertian muamalah ialah saling memikul 

risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang 

lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul 

risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam hal kebaikan 

dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru’ dana 

ibadah, sumbangan, derma yang ditujukkan untuk menanggung 

risiko. Takaful dalam pengertian ini sesuai dengan firman Allah 

QS. Al-Maidah:2 
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Artinya:  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya”. 

 

Menurut Syekh Abu Zahra, yang dimaksud dengan at-

Takaful al-Ijtima’I itu ialah bahwa setiap individu suatu 

masyarakat berada dalam jaminan atau tanggungan masyarakatnya. 

Setiap orang yang memiliki kemampuan menjadi penjamin dengan 

suatu kebajikan bagi setiap potensi kemanuasiaan dalam 

masyarakat sejalan dengan pemeliharaan kemaslahatan individu. 

Yakni dalam hal menolak yang merusak dan memelihara yang baik 

agar terhindar dari berbagai kendala pembangunan masyarakat 

yang dibangun diatas dasar-dasar yang benar.
49

 

3. Adl (keadilan) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. 

Menegakkan keadilan dan Memberantas  kezaliman adalah tujuan 

utama dari risalah para Rasul-Nya. Terminologi keadilan dalam 

Alqur’an disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain ‘adl, qist, 

mizan, hiss, dan qasd, dengan berbagai muatan makna ‘adil’ 

tersebut secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai 
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suatu keadaan di mana terdapat kesamaan hak kompensasi, hak 

hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya 

pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap 

aspek kehidupan. Seluruh makna adil tersebut akan terwujud jika 

setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, 

keberanian, kelurusan, dan kejelasan. Adl dalam pengertian ini 

sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS.Al-Maidah:8 

                    

                      

                   

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena 

Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 

untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. 

4. Prinsip-prinsip ekonomi Islam
50

 

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok 

membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari 

Alqur’an dan Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman 

dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Namun, agar 

manusia bisa menuju falah, perilaku manusia perlu diwarnai dengan 
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spirit dan norma ekonomi Islam, yang tercermin dalam nilai-nilai 

ekonomi Islam yaitu: (tauhid, khilafah, dan adl).  

Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab 

konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik 

yang menyangkut ubudiah/ ibadah mahdah, mu’amalah, muasyarah 

hingga akhlak. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta 

diciptakan olaeh Allah yang maha kuasa, Yang Esa, yang sekaligus 

pemilik mutlak alam semesta ini. Segala sesuatu yang Dia ciptakan 

mempunyai satu tujuan. Tujuan inilah yang memberikan makna dari 

setiap eksistensi alam semesta dimana manusia merupakan salah satu 

bagian didalamnya. Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi 

sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-An’am:165 

                 

                     

      

Artinya:  

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di 

bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian 

(yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa 

yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat 

cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang”. 

 

Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggung jawab kepada-

Nya dan mereka akan diberi pahala (reward) atau azab (punishment) di 

hari akhirat kelak berdasarkan apakah kehidupan mereka didunia ini 
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sesuai atau bertenangan dengan petunjuk yang telah diberikan Allah 

SWT. 

Berikut prinsip-prinsip yang akan dijadikan kaidah-kaidah 

pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam antara 

lain: Kerja (resource utilization), Kompensasi (compensation), 

Efisiensi (effisiency), Profesionalisme (professionalism), Kecukupan 

(sufficiency), Pemerataan kesempatan (equal opportunity), Kebebasan 

(freedom), Kerja sama (cooperation), Persaingan (competition), 

Keseimbangan (equlibrium), Solidaritas (solidarity), dan informasi 

simetri.  

5. Tujuan sistem ekonomi Islam 

Sebagai suatu cabang ilmu, ekonomi Islam bertujuan untuk 

mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu 

yang membawa mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat (falah). 

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariah 

Islam itu sendiri (maqashid asy syaria’ah), yaitu mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), melalui suatu tata kehidupan 

yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah).
51

 

Terdapat dua hal pokok yang kita perlukan dalam memahami 

bagaimana mencapai tujuan hidup, yaitu pertama tujuan untuk 

mencapai Fallah dan yang kedua tujuan Maslahah. 
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a. Fallah  

Secara literal fallah adalah kemuliaan dan kesenangan, yaitu 

kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Menurut Islam fallah 

dapat dimaknai sebagai keberuntungan di dunia dan akhirat.  

Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental 

dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang 

seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas 

manusia. karena itu memaksimumkan output, harus dibarengi 

dengan menjamin usaha-usaha yang ditunjukkan kepada kesehatan 

rohani yang terletak pada batin manusia, keadilan serta permainan 

fair pada semua peringkat interaksi manusia hanya pembangunan 

yang seperti inilah yang akan selaras dengan tujuan-tujuan syariah 

(maqashid syari’ah)  

b. Mashlahah 

Mashlahah adalah segala bentuk keadaan baik material maupun 

non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia 

sebagai makhluk yang paling mulia. Kesejahteraan di dunia dan di 

akhirat dapat terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan hidup 

manusia atau masyarakat secara seimbang, sehingga akan 

menyebabkan dampak yang disebut Mashlahah. 

Untuk mencapai kedua tujuan hidup tersebut, yaitu fallah dan 

Mashlahah yang secara otomatis tidak dapat kita lepaskan dengan 

kegiatan ekonomi kita sehari-hari adalah dengan mewujudkannya 
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dengan menjalankan ekonomi Islam. Seperti yang telah dijelaskan 

dalam firman Allah SWT, dalam (QS. At-Taubah: 105) 

                   

                               

 

 

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, 

lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan. 

 

 

c. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi  

Ajaran Islam adalah ajaran yang berusaha menyeimbangkan peran 

pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Rasulullah 

SAW sebagai kepala Negara, telah menunjukkan upaya beliau dalam 

mengoptimalkan peran Negara dan masyarakat sehingga sinergi keduanya 

mampu menjadikan madinah sebagai pusat kekuatan baru dalam kancah 

perekonomian global pada saat itu.  

Terkait peran pemerintah atau Negara, maka basis dari peran dan 

fungsi Negara dalam kegiatan ekonomi adalah prinsip keadilan. Agar 

prinsip keadilan ini dapat direalisasikan dalam kebijakan ekonomi 

pemerintah, maka pemerintah/Negara harus dapat memahami perannya 

dengan baik. Dalam perspektif ekonomi syari’ah, menurut pakar ekonomi 
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syari’ah Prof. Ataul Huq Pramanik (1993), peran Negara atau pemerintah 

dalam perekonomian itu ada 3 (tiga), yaitu:
52

 

a) Ideological role (peran ideologis) 

b) Development role (peran pembangunan) 

c) Welfare role (peran kesejahteraan) 

Peran ideologis sangat terkait dengan mazhab atau ideologi. 

Ekonomi yang dianut oleh suatu Negara, yang mempengaruhi pola dan 

bentuk kebijakan yang diambil oleh Negara tersebut. Ideology ini akan 

mempengaruhi struktur regulasi, konsep kepemilikan asset, dan perlu 

tidaknya intervensi pemerintah dalam perekonomian. 

Selanjutnya, peran pembangunan berarti tugas pemerintah adalah 

melaksankan pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Dengan kata lain, 

pemerintah adalah “eksekutor pembangunan” sebagai upaya untuk 

mentransformasi kondisi masyarakat kearah yang lebih baik dan lebih 

produktif. Untuk itu, pemerintah harus memiliki arah tujuan serta arah 

kebijakan pembangunan yang jelas. 

Peran kesejahteraan berarti pemerintah memiliki peran dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan secara materiil 

maupun spriritual. Pemerintah pun akan berupaya semaksimal mungkin 

untuk meminimalisir angka kemiskinan, baik kemiskinan materiil, 

kemiskinan spiritual dan terlebih lagi kemiskinan absolute. Masyarakat 
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yang berada pada kuadran kemiskinan absolut adalah kelompok terlemah 

yang memerlukan pembelaan khusus dari pemerintah. 

Selain itu juga pemerintah daerah dalam pembangunan adalah 

sebagai berikut:
53

 

1) Entrepreneur   

Peran pemerintah daerah sebagai entrepreneur, adalah merupakan 

tanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis didaerahnya. 

Dalam hal ini pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha 

sendiri dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau 

bermitra dengan dunia usaha swasta namun kegiatannya tetap dalam 

pengendalian pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mengelola 

asset-aset pemerintah daerah dengan lebih baik dan ekonomis sehingga 

mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. 

2) Koordinator 

Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai coordinator dalam 

pembangunan ekonomi di daerahnya, yaitu melalui penetapan 

kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan 

ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya. Dalam peran 

ini pemerintah daerah bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam 

masyarakat untuk proses pengumpulan data dan evaluasi tentang 

informasi yang berkaitan dengan kondisi perekonomian di daerah. 

3) Fasilitator  
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Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara 

mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal 

(perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini perlu 

dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan prosedur 

perencanaan, serta pengaturan penetapan tata ruang daerah yang lebih 

baik. 

4) Stimulator  

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulan dalam penciptaan 

dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang 

dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk kedaerah tersebut dan 

menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap eksis berada 

didaerah tersebut. Stimulus ini dapat dilakukan antara lain dengan 

pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan 

outlets untuk produk-produk UKM, membantu UKM melaksanakan 

pameran dan sebagainya.
54
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 BAB III 

PENYAJIAN DATA PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan 

1. Lokasi dan Luas Kabupaten Lampung Selatan 

Kondisi umum wilayah kabupaten Lampung Selatan terletak 

antara 105
0
 sampai dengan 105

0
45’ bujur timur dan 5

0
15’ sampai 

dengan 60 lintang selatan. mengingat letak yang demikian ini daerah 

kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah-daerah lain di 

indonesia merupakan daerah beriklim tropis. berdasarkan undang-

undang nomor 33 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten 

pesawaran yaitu pemekaran wilayah kabupaten Lampung Selatan, 

maka wilayah administrasi kabupaten Lampung Selatan mempunyai 

batas-batas sebagai berikut:  

a. sebelah utara : berbatasan dengan kabupaten Lampung Tengah 

dan kabupaten Lampung Timur. 

b. sebelah selatan : berbatasan dengan Selat Sunda. 

c. sebelah timur : berbatasan dengan laut Jawa. 

d. sebelah barat : berbatasan dengan kabupaten Pesawaran.
55
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Dilihat dari aspek administrasi wilayah, kabupaten Lampung 

Selatan mempunyai luas daratan 2.109,74 Km2, dengan pusat 

pemerintahannya di kota Kalianda yang telah diresmikan oleh menteri 

dalam negeri menjadi ibu kota kabupaten Lampung Selatan pada 

tanggal 11 Februari 1982. 

Secara administratif kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 

kecamatan yang terdiri dari 248 desa dan 3 kelurahan dan 1.474 

dusun/lingkungan dengan total luas wilayah 2.109,74 km2. 

Berdasarkan letak geografis, posisi kabupaten Lampung 

Selatan yang terletak diujung Pulau Sumatera memiliki posisi strategis 

sebagai pintu gerbang mobilitas penduduk melalui pelabuhan 

penyeberangan bakauheni.posisi strategis ini harus dioptimalkan untuk 

kemajuan pembangunan di kabupaten Lampung Selatan. disamping 

keberadaan penyeberangan Bakauheni, keberadaan bandar udara 

Raden II yang berada di wilayah kabupaten Lampung Selatan 

merupakan asset untuk menjadi Lampung Selatan lebih sejahtera 

dimasa yang akan datang.
56
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Tabel 3.1 

 Luas Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Per-Kecamatan 

 

No Kecamatan Luas wilayah 

  Km
2
 Ha 

1 Natar  250,88 25.088 

2 Jati Agung  164,47 16.447 

3 Tanjung Bintang  129,72 12.972 

4 Katibung  188,62 18.826 

5 Merbau Mataram  113,94 11.394 

6 Sidomulyo  158,99 15.899 

7 Candipuro  84,90  8.490 

8 Kalianda  179,82 17.082 

9 Rajabasa  100,39 10.039 

10 Palas  165,57 16.557 

11 Sragi  93,44 9.344 

12 Penengahan  124,96 12.496 

13 Ketapang  108,60 10.860 

14 Bakauheni  57,13 5.713 

15 Way Panji  38,45 3.845 

16 Way Sulan  46,54 4.654 

17 Tanjung Sari  103,32 10.332 

 Jumlah  2.109,74 210.974 

 Sumber: Lampung Selatan dalam angka, 2009. 

 

 

 

 

2. Kondisi Fisik Kabupaten Lampung Selatan    
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Dari segi geologi daerah Kabupaten Lampung Selatan terdiri 

dari bagian-bagian sebagai berikut:  

a. Sebagian besar berbatuan endesit, ditutupi turfazam. Batuan 

endapan meluas ke timur sampai sekitar jalan kereta api arah 

menuju Kotabumi, keadaan tanah bergelombang sampai 

berbukit.  

b. Pegunungan vulkanis muda.  

c. Daratan bagian timur yang termasuk wilayah Kabupaten 

Lampung Selatan tidak begitu luas, berbatuan endesit ditutupi 

turfazam. 

d. Dataran alluvial berawa-rawa dengan pohon Bakau.  

Di wilayah Kabupaten Lampung Selatan terdapat beberapa 

sungai yang penting antara lain, Way Sekampung, Way Jelai, Way 

Ketibung, Way Pisang dan Way Gatal. Pada umumnya, sungai-sungai 

ini dimanfaatkan untuk mengairi (irigasi) sawah dengan pembuatan 

dam-dam, dan saluran irigasi. 

Iklim di Kabupaten Lampung Selatan sama halnya dengan 

daerah lain di Indonesia. Iklimnya dipengaruhi oleh adanya pusat 

tekanan rendah dan tekanan tinggi yang berganti di daratan sentra Asia 

dan Australia pada bulan Januari dan Juli. Akibat pengaruh angin 

Muson, maka daerah Lampung Selatan tidak terasa adanya musim 

peralihan (pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan.
57
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3. Kependudukan  

Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan 

hasil Proyeksi Penduduk tahun 2013 berjumlah 942.572 jiwa, yang 

terdiri dari 485.805 jiwa laki-laki dan 456.767 perempuan. Sex ratio 

penduduk atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan 

perempuan 106,36 yang berarti bahwa setiap 100 jiwa perempuan 

terdapat 106 laki-laki. 

Berdasarkan data yang ada, penduduk Kabupaten Lampung 

Selatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu 

penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang.Penduduk asli 

Lampung, khususnya sub suku Lampung Peminggir, umumnya 

berdiam di sepanjang pantai pesisir, seperti di Kecamatan Penengahan, 

Kalianda, Katibung. Penduduk sub suku Lampung yang lain tersebar di 

seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.  

Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan 

terdiri dari bermacam-macam suku dari seluruh Indonesia, seperti dari 

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Sumatera 

Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh dan lain-lain. 

 

4. Perekonomian Wilayah 

Pada tahun 2015, keadaan ekonomi Lampung Selatan 

mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Laju 
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pertumbuhan ekonomi 2015 melambat sebesar 0,44 persen, dari 5,81 

persen di tahun 2014 menjadi 5,38 persen. 

Dilihat dari struktur perekonomiannya sebagian masyarakat 

Lampung Selatan masih didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan 

dan perikanan. Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh 

lima kategori, yaitu kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan; 

kategori industri pengolahan; kategori perdagangan besar dan eceran, 

reparasi mobil dan sepeda motor; kategori konstruksi, dan kategori 

transportasi dan pergudangan. Sementara peranan kategori lainnya di 

bawah 5 persen. 

Tahun 2015, PDRB perkapita Kabupaten Lampung Selatan 

sebesar Rp. 31.453.448,2 atau naik sebesar 11,26 persen dari tahun 

sebelumnya yang sebesar Rp. 18.268.645,8. Kenaikan tersebut masih 

dipengaruhi inflasi, sehingga tidak langsung menggambarkan kenaikan 

kesejahteraan penduduk. PDRB perkapita yang diukur dengan harga 

konstan dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun akan 

menggambarkan ukuran tanpa pengaruhr inflasi, sehingga akan 

menggambarkan perubahan yang sesungguhnya. 58 

Secara riil, PDRB per kapita mengalami peningkatan sebesar 

4,21 persen, yaitu dari Rp. 23.398.572,6 pada tahun 2014 menjadi Rp. 

24.654.678,5 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan peningkatan 

tingkat perekonomian Kabupaten Lampung Selatan, karena walaupun 
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semakin bertambahnya jumlah penduduk pada tahun 2015 juga 

diimbangi dengan kenaikan PDRB ADHB dan PDRB ADHK nya 

sehingga tetap meningkatkan PDRB per kapita. 

Tabel 3.2 

PDRB per Kapita, 2011-2015 

 

Uraian 

 
2011 2012 2013 2014 2015* 

PDRB Atas Harga 

Berlaku 

(jutaRupiah) 

20.673.319,82 

 

22.944.313,94 

 

25.250.404,93 28.268.645,79 31.453.448,19 

Penduduk (jiwa) 927.629,00 

 

939.390,00 

 

950.844,00 

 

961.897,00 

 

972.579,00 

 

PDRB per Kapita 

ADHB (Rp./Jiwa) 

 

22.286.193,96 

 

24.424.694,68 

 

26.555.780,90 

 

29.388.433,26 

 

32.340.250,19 

 

Kenaikan PDRB 

per Kapita (Persen) 

 

10,07 9,60 

 

8,73 

 

10,67 

 

10,04 

PDRB Atas Dasar 

Harga Konstan 

(Juta Rupiah) 

 

19.613.120,36 

 

20.782.043,33 

 

22.113.697,80 

 

23.398.572,61 

 

24.654.678,46 

 

Penduduk (jiwa) 927.629,00 

 

939.390,00 

 

950.844,00 

 

961.897,00 

 

972.579,00 

 

PDRB per Kapita 

ADHK (Rp./Jiwa) 

 

21.143.280,73 

 

22.122.913,09 

 

23.256.914,70 

 

24.325.445,04 

 

25.349.795,20 

 

Kenaikan PDRB 

per Kapita (Persen) 

 

4,43 4,63 

 

5,13 

 

4,59 4,21 

 

Kenaikan Jumlah 

Penduduk (Persen) 

 

1,33 

 

1,27 

 

1,22 

 

1,16 

 

1,11 

 

Sumber: BPS, Lampung Selatan 2016, *Angka sementara  

Provinsi Lampung terdiri dari 15 kabupaten/kota, dimana masing-

masing wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda. Perkembangan atau 

kemajuan satu wilayah akan mempengaruhi perkembangan wilayah 

lainnya. Oleh karenannya perekonomian Kabupaten Lampung Selatan 

tidak terlepas dari pengaruh perekonomian regional. Dengan 

membandingkan perekonomian Kabupaten Lampung Selatan dengan 
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kabupaten/kota se Provinsi Lampung, maka dapat dilihat seberapa jauh 

kemajuan dan ketertinggalan perekonomian Kabupaten Lampung Selatan 

dibanding dengan daerah lain. 

Tabel 3.3 PDRB ADHB menurut Kabupaten/Kota se Provinsi 

Lampung (Milyar Rupiah) 

Kabupaten/Kota 2015 Peringkat 

Penyumbang 

PDRB Terbesar 

1 Lampung Barat 5.127.309,98 13 

2 Tanggamus 11.130.370,39 8 

3 Lampung Selatan 31.412.730,96 3 

4 Lampung Timur 30.646.374,01 4 

5 Lampung Tengah 48.873.369,43 1 

6 Lampung Utara 16.341.749,09 5 

7 Way Kanan 10.062.994,55 9 

8 Tulang Bawang 16.194.045,42 6 

9 Pesawaran 11.176.513,04 7 

10 Pringsewu 8.036.956,56 11 

11 Mesuji 7.313.339,33 12 

12 Tulang Bawang Barat 8.130.613,82 10 

13 Pesisir Barat 3.231.808,68 15 

14 Bandar Lampung 39.428.921,02 2 

15 Metro 4.437.932,38 14 

 LAMPUNG 253.225.194,40 15 
  SSumber: BPS, Kab. Lampung Selatan 2016 

 

 

Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan nilai 

PDRB tertinggi sedangkan PDRB Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 

2015  berada di peringkat 3 berada di bawah Kota Bandar Lampung. 

Untuk PDRB terkecil adalah Kabupaten Pesisir Barat, dengan nilai tambah 

sebesar 3.589,63 milyar rupiah. 

5. Keadaan Umum Fasilitas Pelayanan 

a. Fasilitas Pendidikan  
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Angka Partisipasi Sekolah menurut kelompok umur 7–12 tahun, 

13–15 tahun, dan 16–18 tahun masing-masing sebesar 99,41 

persen, 92,95 persen dan 64,49 persen. Data pendidikan yang 

disajikan adalah data pendidikan dari lembaga pendidikan Agama 

Islam yang berada dibawah naungan Kantor Kementerian Agama 

berjumlah 70 sekolah untuk RA, 124 MI, 94 MTS dan 41 MA. 

Sedangkan untuk jumlah guru yang mengajar pada masing masing 

tingkatan pendidikan adalah sebanyak 245 untuk RA, 989 untuk 

MI, 950 untuk MTS dan 283 untuk MA. Jumlah murid MI di 

Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 16.676 siswa, pada 

tingkatan MTS sebanyak 15.186 siswa sedangkan untuk MA.
59

 

Tabel 3.4 

Angka Partisipasi Murni Dan Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang 

Pendidikan Di Kab Lampung Selatan, 2015 

 

Jenjang pendidikan  APM APK 

SD/MI 98,76  117,14 

SLTP/MTS 78,35  101,07 

SMA/MA 55,35  67,98 

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2016 

 

B. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura 

Sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 bahwa "Satuan 

Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana Strategis yang selanjutnya disebut 

Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan 
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Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada 

RPJM daerah dan bersifat indikatif". Selain itu Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra 

SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura 

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran visi 

dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan 

selama 5 (lima) tahun ke depan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan 

perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD 

Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan penyusunannya dilakukan melalui 

berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.  

Renstra dijadikan pedoman dalam rangka mengimplementasikan 

serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Selain itu, Renstra 

merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program 

dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Renstra juga menjadi dasar 

penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu lima tahun. Adapun 

visi dan misi dinas tanaman pangan dan hortikultura kabupaten Lampung 

Selatan antara lain: 

1. Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 

Lampung Selatan 

“ Terwujudnya Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Yang 

Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Menuju Petani Sejahtera” 
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2. Misi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 

Lampung Selatan  

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka misi Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan 

adalah: 

a. Meningkatkan produksi, dan mutu tanaman pangan dan 

hortikultura  

b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani pelaku 

usaha sub sektor tanaman pangan dan hortikultura 

c. Meningkatkan daya dukung sumber daya alam berkelanjutan 

dalam pembangunan sub sektor tanaman pangan dan 

hortikultura 

d. Meningkatkan daya dukung sumber daya alam berkelanjutan 

dalam pembangunan sub sektor tanaman pangan dan 

hortikultura.
60

 

3. Tujuan dari pembangunan tanaman pangan dan hortikultura 

Kabupaten Lampung Selatan yaitu: 

1) Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura 

melalui penerapan paket teknologi tepat guna dan spesifik 

lokasi. 
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2) Meningkatkan kualitas produksi tanaman pangan dan 

hortikultura dengan standar kualitas gizi yang baik dengan 

tingkat residu yang rendah. 

3) Meningkatkan nilai tambah produk tanaman pangan dan 

hortikultura dengan penerapan teknologi pasca panen. 

4) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui 

pengembangan usaha agribisnis 

5) Meningkatkan profesionalisme aparatur sehingga dapat 

melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat. 

6) Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan skill petani sehingga 

dapat menjadi petani yang maju dan mandiri. 

7) Meningkatkan kelestarian sumber daya alam dengan penerapan 

usaha budidaya lestari. 

4. Sasaran  

1) Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk 

tanaman pangan untuk mendukung swasembada pangan dan 

memacu peningkatan produksi hortikultura. 

2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk tanaman 

pangan dan hortikultura. 

3) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian dan 

berkembangnya kelembagaan usaha tani. 

4) Meningkatnya pendapatan petani dalam mewujudkan 

kesejahteraannya. 
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C. Struktur Organisasi Dinas Tanamana Pangan Dan Hortikultura Kab. 

Lampung Selatan 

Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura kabupaten Lampung 

Selatan meruupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten Lampung Selatan 

di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, di pimpin oleh kepala 

dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati Lampung 

Selatan melalui sekretaris daerah kabupaten Lampung Selatan. 

Berdasarkan peraturan daerah nomor 06 tahun 2008, struktur 

organisasi dinas pertanian tanamana pangan dan hortikultura kabupaten 

Lampung Selatan terdiri dari:
61

 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat 

Bagian tata usaha, membawahi: 

1. Sub bagian umum dan kepegawaian 

2. Sub bagian perencanaan 

3. Sub bagian keuangan  

c. Bidang tanaman pangan, membawahi: 

1. Seksi budidaya serealia 

2. Seksi budidaya kacang-kacangan dan umbi-umbian 

3. Pebenihan tanaman pangan 

d. Bidang tanaman hortikultura, membawahi : 
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1. Seksi budidaya tanaman buah, tanaman hias dan bunga-bunga-

bungaa 

2. Seksi budidaya tanaman sayuran dan biofarmaka 

3. Seksi perbenihan hortikultura 

e. Bidang pengelolaan lahan, air dan sarana membawahi: 

1. Seksi pengelolaan lahan dan air 

2. Seksi pengelolaan alat mesin pertanian 

3. Seksi iklim, pupuk dan pestisida 

f. Bidang pengelolaan dan pemasaran hasil membawahi: 

1. Seksi pasca panen dan pengolahan hasil 

2. Seksi promosi dan pemasaran hasil 

3. Seksi kemitraan, permodalan dan perizinan 

g. Unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD). 

Struktur organisasi dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura 

kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini. 
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Tabel 3.5 

Struktur Organisasi 

Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura 

Kabupaten Lampung Selatan 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lampung Selatan 

Kepala Dinas 

Kel. Jabatan Fungsional Sekretariat 

SUBBAG 

Keuangan 

SUBB

AG 

Per

enc

ana

n 

 

SUBBAG Umum 

Bidang Tanaman 

Hortikultura 

Bidang Pengolahan 

dan Pemasaran 
Hasil Pertanian 

Bidang Tanaman 

Pangan 

Bidang Pengelolaan 

Lahan, Air dan 
Sarana 

Seksi Budidaya 

Serealia 

Seksi Budidaya 

Kacang-Kacangan 

Dan Umbi-Umbian 

Seksi Perbenihan 

Tanaman Pangan 

Seksi Budidaya Tanaman 

Buah, Tanaman Hias Dan 

Bunga-Bungaan 

Seksi Budidaya Tanaman 

Sayuran Dan Biofarmaka 

Seksi Perbenihan 

Hortikulltura 

Seksi Pengelolaan 

Lahandan Air 

Seksi Pengelolaan 

Alat Mesin 

Pertanian 

Seksi Iklim, Pupuk 

Dan Pestisida 

Seksi Pasca Panen 

dan Pengolahan 

Hasil 

Seksi Promosi dan 

Pemasaran Hasil 

Seksi Kemitraan, 

Permodalan, dan 

Perizinan 

UPT 
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D. Sumber Daya 

1. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan SKPD 

Dinas tanaman pangan dan hortikultura kabupaten Lampung Selatan 

sampai dengan tahun 2010 memiliki pegawai sebanyak 115 orang, 

yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 64 orang dan honorer 51 

orang. Berdasarkan tingkat pendidikannya untuk PNS; Sarjana S-1 

sebanyak 33 orang, D-3 6 orang, SLTA/sederajat 24 orang,  

SLTP/sederajat sebanyak 1 orang dengan rincian golongan IV 4 orang, 

golongan III 44 orang, golongan II 15 orang, dan golongan I 1 orang. 

Sedangkan untuk Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS/honorer) S-1 

19 orang, D-3 sebanyak 4 orang, SLTA/sederajat 27 orang, dan SLTP 

1 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan strukturalnya pegawai yang 

telah mengikuti, Diklatpim IV 22 orang. Sedangkan berdasarkan 

pendidikan fungsional yang telah 8 orang telah mengikuti Kursus 

Bendaharawan dan 6 orang yang telah mengikuti Kursus Manajemen 

Proyek (KMP). 

2. Sumberdaya Manusia 

Kelompok tani yang bergerak dalam usaha tani tanaman pangan dan 

hortikultura di wilayah kabupaten Lampung Selatan tercatat 3.301 

kelompok tani dan 123 kelompok wanita tani (KWT). Jumlah petugas 

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebanyak 243 orang dan petugas 

Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) 16 orang. 

3. Sumber Daya Alam  
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Jenis tanah di kabupaten Lampung Selatan antara lain tanah latosol, 

podsolik, adosol, hdromorf dan alluvial. Ketinggian wilayah berkisar 

antara 0 - 2.115 meter di atas permukaan laut dengan kondisi iklim 

bervariasi dari basah sampai sangat basah. Luas lahan di kabupaten 

Lampung Selatan adalah 200.710 ha yang terdiri dari lahan sawah 

seluas 44.874 ha, lahan bukan sawah seluas 122.685 ha dan lahan 

bukan pertanian seluas 33.169 ha Secara rinci luas lahan di kabupaten 

Lampung Selatan terlihat pada tabel 3.6 di bawah ini. 

Tabel 3.6 

Luas Lahan Sawah, Lahan Bukan Sawah Dan Lahan Bukan Pertanian di 

Kabupaten Lampung Selatan 

No Kecamatan Lahan 

sawah (ha) 

Lahan 

Bukan 

sawah (ha 

Lahan 

bukan 

pertanian 

(ha 

Jumlah 

(ha) 

1 Natar  4.561 13.733 3.083 21.377 

2 Jati Agung  3.715 10.211 2.521 16.447 

3 Tanjung Bintang  1.424 8.377 3,171 12.972 

4 Tanjung Sari 618 6.111 3.603 10.332 

5 Katibung  1015 12.838 3.724 17.577 

6 Merbau Mataram 1.386 7.930 2.079 11.394 

7 Way Sulan 1.870 1.564 1.220 4.654 

8 Sidomulyo 2.796 5.894 3.563 12.253 

9 Candipuro 5.617 2.206 646 8.469 

10 Way Panji 2.260 1.085 500 3.845 

11 Kalianda 2.997 11.606 1.537 16.140 

12 Rajabasa 1.074 7.899 1.066 10.039 

13 Palas 6.693 8.050 2.396 17.139 

14 Sragi 2.960 4.452 780 8.192 

15 Penengahan 3.240 9.657 1.500 13.298 

16 Ketapang 2.141 6.315 1.305 10.860 

17 Bakauheni 480 4.757 476 5.713 

 Jumlah  44.847 122.685 33.169 200.701 

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lampung Selatan 
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Lahan sawah sebagian besar adalah sawah tadah hujan. Dari total 

lahan sawah seluas 44.874 ha sebanyak 32.701 ha (79,49%) adalah sawah 

tadah hujan. Sawah irigasi seluas 10.743 ha yang terdiri dari irigasi teknis, 

irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, dan irigasi desa.  

 

Tabel 3.7 

Jenis Lahan Sawah di Kabupaten Lampung Selatan 

 

No Kecamatan Irigasi  Tadah 

hujan  

Lebak  Folder 

dan 

lainnya  

Lahan 

sawah 

(ha) 
Teknis  ½ 

Teknis  

Seder

hana  

Desa  

1 Natar  815 76 0 0 3.670 0 0 4.561 

2 Jati Agung  0 0 0 0 3.715 0 0 3.715 

3 Tanjung 

Bintang  

0 0 0 0 1.424 0 0 1.424 

4 Tanjung Sari 0 0 0 0 618 0 0 618 

5 Katibung  0 0 0 0 1.015 0 0 1015 

6 Merbau 

Mataram 

31 15 0 0 1.340 0 0 1.386 

7 Way Sulan 749 0 0 0 1.121 0  1.870 

8 Sidomulyo 544 0 0 0 2.153 0 99 2.796 

9 Candipuro 125 2.627 0 0 2.865 0 0 5.617 

10 Way Panji 0 0 0 0 2.260 0 0 2.260 

11 Kalianda 0 0 106 942 1.900 49 0 2.997 

12 Rajabasa 761 0 253 0 60 0 0 1.074 

13 Palas 1.100 140 0 0 5.008 445 0 6.693 

14 Sragi 0 0 0 0 2.480 480 0 2.960 

15 Penengahan 0 136 500 1.304 201 0 0 3.240 

16 Ketapang 0 0 120 390 2.400 285 45 2.141 

17 Bakauheni 0 0 0 0 480 0 0 480 

 Jumlah  4.125 2.994 979 2.636 32.710 1.259 144 44.847 

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kab. Lampung Selatan 

 

4. Sarana Prasarana Pertanian 

 Berikut ini adalah tabel ketersediaan Alsintan di Kabupaten Lampung 

Selatan. 
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Tabel 3.8 

Sarana Prasarana Pertanian 

 

No Kecamatan Hand 

Traktor 

Hand 

Sprayer 

Pompa 

Air 

Power 

Threser 

Corn 

Sheller 

RMU 

1 Natar  36 250 32 6 24 38 

2 Jati Agung 47 2.500 86 2 70 41 

3 Tanjung Bintang 35 300 15 - - - 

4 Tanjung Sari  16 138 29 1 - 1 

5 Katibung  15 256 4 - 48 6 

6 Merbau Mataram 20 656 16 18 28 20 

7 Way Sulan 18 303 20 4 17 13 

8 Sidomulyo  218 7.525 43 34 25 1 

9 Candipuro  191 397 68 38 52 84 

10 Way Panji 92 3.367 17 30 15 1 

11 Kalianda  30 510 - 15 5 3 

12 Rajabasa  8 335 1 - - 8 

13 Palas  - 1.120 215 26 71 53 

14 Sragi  27 550 39 6 16 - 

15 Penengahan  37 2.700 48 - - 19 

16 Ketapang  56 2.500 52 4 20 29 

17 Bakauheni 3 1.500 43 - - - 

Jumlah 849 24.907 728 184 391 317 

Sumber: Katalog, 2015 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lampung Selatan 

 

 

5.  Perkembangan Produksi Dalam Angka Tetap Kabupaten Lampung 

Selatan 

Tabel 3.9 

Produksi (Ton ) Komoditas Tanaman Pangan 

 

No Komoditi 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Padi 421.700 428.965 471.085 469.457 512.843 

2 Jagung 539.522 529.028 597.080 632.137 563.727 

3 Kedelai 694 1.734 789 2.582 1.205 

4 Kc. Tanah 1.044 633 1.481 1.226 327 

5 Kc. Hijau 404 363 297 260 132 

6 Ubi Kayu 283.225 214.730 210.175 150.920 248.978 

7 Ubi Jalar 3.655 6.091 3.344 3.843 2.532 

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lampung Selatan 
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E. Strategi Pengembangan Sub Sektor Tanaman Pangan di Kabupaten 

Lampung Selatan 

Strategi Kebijakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 

Lampung Selatan
62

 

Misi I : Meningkatkan produksi dan mutu tanaman pangan dan 

hortikultura. 

Strategi Pembangunan : 

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi tanaman pangan dan 

hortikultura melalui penerapan teknologi tepat guna dan spesifik 

lokasi.   

2. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian. 

3. Peningkatan dan diversifikasi produksi tanaman pangan masyarakat. 

Misi II : Meningkatkan pendapatan petani pelaku usaha sub sektor 

tanaman pangan dan hortikultura. 

Strategi Pembangunan : 

1. Peningkatan pendapatan petani dengan peningkatan nilai tambah 

produk tanaman pangan dan hortikultura melalui penerapan 

teknologi pasca panen. 

2. Peningkatan kelembagaan petani melalui pengembangan agribisnis 

tanaman pangan dan hortikultura. 

3. Peningkatan pendapatan petani melalui efisiensi usaha tani. 
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Misi III  : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku 

pembangunan sub sektor tanaman pangan dan hortikultura. 

Strategi Pembangunan : 

Sumber daya manusia pelaku pembangunan sub sektor tanaman 

pangan dan hortikultura meliputi petugas teknis dan petani sebagai pelaku 

utamanya, oleh karena untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia pelaku pembangunan sub sektor tanaman pangan dan hortikultura di 

perlukan strategi sebagai berikut:
63

 

1. Peningkatan kemampuan dan keahlian tenaga teknis melalui 

peningkatan pendidikan dan pelatihan sehingga terbentuk tenaga 

teknis yang profesional. 

2. Peningkatan kemampuan, wawasan dan skill petani melalui 

pelatihan dan magang untuk membentuk petani yang maju/modern. 

3. Peningkatan sarana informasi yang dapat diakses dengan mudah 

oleh petugas dan petani. 

F. Deskripsi Hasil Wawancara Tentang Strategi Pengembangan Tanaman 

Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung 

Selatan 

a. Misi I Meningkatkan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan Dan 

Hortikultura 

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi tanaman pangan dan 

hortikultura melalui penerapan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mugiyono selaku 

kepala bidang tanaman pangan, ia mengatakan bahwa penerapan 

teknologi tepat guna dan spesifik lokasi sudah diterapkan, dan untuk 

penerapan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi itu berkaitan dengan 

input produksi, sarana produksi yang menyesuaikan dengan kondisi 

lokasi, misalnya dosis pemupukan, kemudian waktu tanam, jarak tanam. 

Artinya misalkan pemupukan di daerah ini  sekian, dan daerah lainnya 

beda lagi. Intinya input sarana produksinya beda, menurut kondisi 

lingkungan. Untuk hasil produksinya setiap tahun ada peningkatan, 

meskipun terkendala dalam penyediaan input produksi dan juga 

tergantung pada iklim atau cuaca yang tidak menentu.
64

 

Berdasarkan wawancara lebih lanjut, kepada salah satu ketua 

kelompok tani desa Banjar Agung kecamatan Jati Agung. Mengatakan 

bahwa ada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tanaman pangan, 

terutama pada komoditi jagung dan padi, sedangkan komoditi lainnya 

seperti kedelai, ubi kayu, kacang tanah, dan kacang hijau masih jarang 

petani yang mau menanam, karena petani merasa komoditi tersebut lebih 

lama waktu panennya, dan lebih rumit dalam pemeliharaannya dan 

kadang harganya tidak seberapa. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam 

penanaman adalah serangan hama penyakit, dan pengadaan pupuk subsidi 

untuk menunjang hasil produksi komoditas tanaman pangan. Selain itu 

juga berkurangnya nya hasil produksi dipengaruhi juga oleh semakin 
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menyempitnya lahan pertanian, akibat dari alih fungsi lahan dari tahun 

ketahun.
65

  

2. Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yusak Murjoko, SP. Selaku 

kasi penyuluhan madya, ia mengatakan bahwa penyediaan dan perbaikan 

infrastruktur pertanian sudah berjalan, Kalau infrastruktur dari sisi 

penyediaan pemerintah itu sudah cukup banyak karena setiap tahun ada 

bantuan dari pemerintah. Dan sebagian besar sudah berjalan di semua 

kecamatan, terutama di kecamatan yang berpotensi. Ada JIDES itu 

Jaringan Irigasi Desa, JITUT itu Jaringan Irigasi Usaha Tani, terus ada 

juga untuk jaringan pembangunan embung, embung itu membendung 

suatu tempat yang agak rendah yang bisa menampung air banyak, bila 

kemarau tiba itu bisa di sedot untuk pertanian. Setiap tahun ada perbaikan 

meskipun belum menjangkau 100%. Dan embung itu kalau dicari sudah 

ratusan embung yang ada di lampung selatan ini. Dan jalur jalan usaha 

tani tiap tahun ada pembangunan atau perbaikan jalan, meskipun yang 

namanya jalankan dibangun sekarang tahun depan mungkin rusak lagi. 

Kendala dalam penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian itu 

kendalanya pada anggaran.
66
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3. Peningkatan dan Diversifikasi produksi tanaman pangan untuk 

meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. 

Berdasarkan wawancara lebih lanjut kepada bapak Puadi, selaku 

sekertaris dinas tanaman pangan, ia menyatakan bahwa kalau diversifiksi 

produksi tanaman pangan di kabupaten Lampung Selatan, dengan 

sendirinya sudah terjadi, karena kita tidak menganut sistem monokultur, 

ya karena kita tidak hanya menanam padi saja, kita tanam jagung, kacang 

tanah, kedelai, ubi kayu, nah itu otomatis dinamakan diversifikasi 

produksi. Kalau untuk produk olahannya macam-macam, kalau dari 

singkong dapat di olah jadi keripik, tepung tapioka, kalau untuk olahan 

padi hanya di jual dalam bentuk beras saja. Sedangkan komoditi jagung 

oleh petani di jual ke pabrik kompit dalam bentuk pipilan, dan di olah 

hanya untuk pakan ternak.  

Dan salah satu diversifikasi produksi dalam upaya ketahanan 

pangan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan yang menggunakan 

olahan bahan baku singkong ada di desa labuhan, kecamatan Ketapang 

yaitu program Beras Siger yang ada di ketapang, ini lebih bagus dari pada 

yang di Natar, karena lebih kontinyuitas sedangkan yang di Natar sudah 

tidak berjalan. Akan tetapi beras Siger yang ada di Ketapang hasilnya 

agak hitam, tapi justru masyarakat lebih kenal yang warna hitam itu, dan 

banyak juga konsumennya, kalau ada yang memerlukan untuk konsumsi 

pengganti beras, bahkan di jual di outlet dinas tanaman pangan, yang 

dijual melebihi harga beras hingga mencapai harga Rp.15000/kg, karena 
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beras siger ini tidak diproduksi secara masal dan adapun kendala dalam 

diversifikasi produksi ini yang pertama kendala dari bahan baku, karena 

untuk membuat beras siger dari singkong makan bukan singkong racun 

yang mengandung sianida. Kendala yang kedua membutuhkan modal, 

yang tidak sedikit.
67

 

b.  Misi II Meningkatkan Pendapatan Petani Pelaku Usaha Sub Sektor 

Tanaman Pangan dan Hortikultura 

1. Peningkatan pendapatan petani dengan peningkatan nilai tambah produk 

tanaman pangan melalui penerapan teknologi pasca panen. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Mugiyono, mengatakan 

bahwa bentuk nilai tambah tanaman pangan yang di dapat oleh petani 

salah satunya pada komoditi jagung, tapi nilai tambah bukan di dapat dari 

hasil jagung yang di olah, paling dia bisa menjual dengan kadar air yang 

ditargetkan sama perusahaan pakan ternak, karena pakan ternak 

membutuhkan kadar air 14% ini paling yang bisa dilakukan para petani 

adalah dengan melakukan cara ketika panen menjemur jagung sampai 

kadar airnya 14% sehingga, masuk kualifikasi pakan ternak. dan berbicara 

tentang nilai tambah ini, berkaitan dengan pasca panen seperti dalam 

pengolahannya, misalnya pada saat kita panen Padi, bagaimana kita tidak 

menjual padi secara langsung, karena jika kita menjual padi maka harga 

nya missal hanya Rp. 3000/ Kg, maka ketika diolah dengan baik menjadi 

beras yang bagus, diolah menjadi beras premium dan packaging atau 
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pengepakan yang bagus maka akan dapat nilai tambah disitu, akan tetapi 

inilah yang belum dilakukan ditingkat petani, karena memang ini 

membutuhkan, modal, mesin penggiling, dan dryer, artinya ini baru bisa 

dilakukan oleh pengusaha dibidang pertanian, kalau tingkat petani di 

Lampung Selatan sendiri baru ada beberapa petani. 

Sebenarnya, kalau untuk meningkatkan nilai tambah tanaman 

pangan ditingkat petani itu adalah dengan menanam padi organik, yang 

sudah kita coba dari tahun 2013 di dua kecamatan yaitu Candipuro dan 

Sragi, ini belum organik betul, karena untuk bisa menjadi benar-benar 

organik membutuhkan waktu 5 tahun, dalam budidaya nya itu tidak 

menggunakan pupuk kimia, pestisida, itu benar-benar semuanya organik. 

Dan sudah ada dua kelompok tani yang sudah bisa menjual hasil produksi 

meskipun belum beras organik tapi sudah beras sehat, bahkan di jual 

sampai ke Bandung. Meskipun masih terkendala dalam sertifikasi dari 

lembaga sertifikasi organik  karena butuh waktu untuk membentuk 

sterilisasi lahan untuk benar-benar menjadi organik. Sedangkan Untuk 

hasil peningkatan pendapatan petani menurut bapak mugiyono, sudah 

pasti, dengan peningkatan produksi, pasti meningkat pula pendapatan 

petaninya. Bahkan Para petani sudah bisa menjual dengan harga Rp. 

15.000/Kg, artinya ini salah satu upaya kami dalam mendorong nilai 

tambah bagi petani padi yang memproduksi padi organik, sedangkan 

untuk petani yang memproduksi padi non organik kami hanya mensuport 

petani agar produksi setinggi-tingginya dengan kualitas yang bagus 
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artinya pada saat gabah padi yang dihasilkan sampai di penggilingan 

hasilnya tidak hancur, kemudian butir hampanya sedikit, dan hasil 

berasnya banyak, nah itu yang kita upayakan untuk petani meningkat 

pendapatannya. Adapun kendala dalam meningkatkan nilai tambah padi 

organik ini adalah kurang minatnya petani untuk mengubah lahan sawah 

meraka menjadi lahan organik, karena untuk mengubah lahan organik 

membutuhkan waktu transisi yang cukup lama, sedangkan hasilnya akan 

menurun drastis jika dibanding dengan lahan sawah yang memakai bahan 

kimiawi, hingga mencapai waktu 3-5 tahun hasil produksi baru terlihat, 

dan kendala kedua adalah dipemasaran, pada saat sudah ada hasil padi 

organik, hanya orang-orang yang sudah tau saja yang mau beli, sedangkan 

pada saat di tawarkan pada masyarakat masih kurang berminat karena 

harga yang cukup mahal, karena beras organik ini harganya cukup mahal 

dibanding beras pada umumnya Rp. 15.000/Kg.
 68

 

Berdasarkan wawancara lebih lanjut dengan salah satu ketua 

kelompok tani di desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung, mengatakan 

bahwa nilai tambah yang didapat petani, salah satunya adalah usaha 

rumahan yang mengolah komoditi Ubi kayu atau singkong menjadi 

keripik singkong. Adapun kendala yang menghambat untuk memperluas 

usaha tani di desa Banjar Agung masih membutuhkan extra tambahan 

modal  dan semakin kurangnya bahan baku (singkong).
69
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2. Peningkatan kelembagaan petani melalui pengembangan agribisnis 

tanaman pangan. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yusak Murjoko, SP. Selaku 

Kasi penyuluh pertanian madya, ia mengatakan bahwa bentuk 

pengembangan agribisnis tanaman pangan yang sudah berjalan ada, 

kerjasama kemitraan dengan PT. Vasam yang baru dimulai dari tahun 

2015, PT. Vasam menyediakan pembiayaan agrikultur, dan teknologi, 

adapun modal yang diberikan berupa benih, pupuk, dan sarana pertanian 

kepada petani, para petani akan diberikan pelatihan cara menanam jagung 

dan cara memupuk yang benar. 

Selain itu ada juga Pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA) 

yaitu merupakan pasar hasil tani dan pasar lelang yang berada di 

kecamatan Katibung. Dan untuk kelembagaan petani menurut bapak 

Yusak, ada peningkatan untuk di desa ada namanya kelompok tani, ada 

Gapoktan, dan sekarang ini ada juga namanya (KEP) Kelembagaan 

Ekonomi Petani, nah kelompok tani kan salah satu cara untuk 

mengajarkan agribisnis, Gapoktan itu Gabungan kelompok tani yang 

berfungsi untuk memberikan informasi kepada kelompok tani. Adapun 

kendala dalam peningkatan kelembagaan petani melalui pengembangan 

agribisnis tanaman pangan salah satunya adalah para petani masih kurang 

memanfaatkan adanya STA untuk memasarkan produk hasil pertanian, 

mereka memilih menjual secara langsung hasil panen kepada para 
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pedagang atau pengumpul yang datang langsung kerumah atau bahkan 

langsung datang ke lokasi lahan pertanian petani.
70

 

3. Peningkatan pendapatan petani melalui efisiensi usaha tani  

Berdasarkan wawancara dengan bapak Mugiyono, ia mengatakan 

bahwa Efisiensi usaha tani itu artinya begini, petani kalau kita biarkan 

dengan maunya mereka, misalkan memupuk dengan dosis yang tinggi 

padahal itu tidak perlu, artinya dengan kita menganjurkan  spesifik lokasi 

itu tadi, input atau jumlah uang untuk pembiayaan berkurang, sementara 

produksinya tetap atau bahkan bisa meningkat, karena kalau kita 

memberikan sarana produksi itu lebih dari yang dibutuhkan sebenarnya 

juga tidak bagus, artinya dengan efisiensi usaha tani itu sudah pasti dia 

akan meningkatkan pendapatan petani. Karena produksinya akan naik dan 

biaya produksinya akan turun. Adapun kendala atau hambatan dalam 

kegiatan usaha tani mungkin terkait penggunaan input produksi itu tadi, 

para petani masih belum menggunakan input sesuai dengan input yang 

dianjurkan, contohnya seperti dalam penggunaan pupuk, selain itu masih 

terbatasnya permodalan bagi usaha tani di pedesaan, minimnya pupuk 

bersubisdi, namun petani juga kita minta untuk belajar memanfaatkan 

pupuk organik yang ada di sekitarnya.
71

 

Berdasarkan wawancara lebih lanjut dengan salah satu ketua 

kelompok tani di desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung, menyatakan 

bahwa dengan diterapkannya efisiensi usaha tani, memberikan hasil 
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produksi tanaman pangan seperti komoditi padi dan jagung, hasilnya 

cukup meningkat, terutama di tahun 2015. Akan tetapi kendala yang 

sering dihadapi dan merugikan masyarakat petani adalah gangguan dari 

wereng hama tanaman pangan, meskipun sudah di basmi menggunakan 

racun obat, tetap saja masih banyak hamanya. Dan solusinya, setelah 

panen tiba maka batang dan daun segera akan di bakar, supaya hama tidak 

menyebar ke lahan jagung lainnya. Dan hambatan yang mengurangi hasil 

produksi komoditas hasil jagung dan padi di desa Banjar Agung, karena 

lahan di alih fungsikan menjadi lahan untuk ditanami dengan tanaman 

karet, dan ada juga sebagian lahan sudah banyak didirikan bangunan.
72

 

c. Misi III Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku 

Pembangunan Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura 

1. Peningkatan kemampuan dan keahlian tenaga teknis melalui peningkatan 

pendidikan dan pelatihan sehingga terbentuk tenaga teknis professional. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yusak Murjoko, ia 

mengatakan bahwa bentuk pelatihan dan pendidikan yang sudah 

dilaksanakan adalah pelaksanaan diklat teknis agribisnis padi bagi aparatur 

angkatan ke V, yang dilaksanakan di BP3K kecamatan Palas yang di ikuti 

oleh 30 peserta dari 12 kecamatan, yang terdiri dari  petugas penyuluh 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu 

Penyuluh Pertanian (THLTBPP), dan diklat mekanisasi alat dan mesin 

pertanian (UPJA) itu bagi non aparatur. Kegiatan praktik lapangan kajian 
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kebutuhan peluang (KKP) dilaksanakan di desa Pulau Tengah kecamatan 

Palas selama satu hari, sedangkan praktik persiapan dan pelaksanaan 

tanam dengan mesin tanam (rice transplanter) di laksanakan di desa 

Sukapura kecamatan Sragi selama sepuluh hari. Dan selain itu, setiap 

tahun ada namanya diklat penyuluh meskipun tidak merata kesemua 

penyuluh, itu di selenggarakan di Hajimena, setiap tahun di adakan 

pendidikan pelatihan pertanian Lampung. Di samping itu juga punya 

BPTP yang memberikan tambahan pengetahuan teknologi baru hasil 

penelitian. Adapun kendala kalau untuk pendidikan mungkin ada pegawai 

yang tidak bisa hadir pada saat diklat, dan kurangnya pemahaman pegawai 

saat menerima materi yang disampaikan pada saat diklat.
73

 

2. Peningkatan kemampuan wawasan dan skill petani melalui pelatihan dan 

magang untuk membentuk petani yang maju/modern. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yusak Murjoko, ia 

mengatakan bahwa ada pembinaan dan  pelatihan terhadap petani atau 

kelompok tani penerima bantuan alat mesin tani (Alsintan), itu gunanya 

supaya petani/kelompok tani memahami pentingnya Alsintan. Dan ada  

pelatihan administrasi dan keuangan bagi petugas dan pelaku usaha 

agribisnis. Berdasarkan wawancara lebih lanjut dengan bapak Yusak, ia 

menuturkan ada peningkatan kemampuan oleh petani, contoh petani itu 

tidak mengerti cara pemakaian Handsprayer yaitu alat penanaman padi 

dengan mesin, dulu belum pernah ada, sekarang sebagian petani sudah 
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bisa, dimulai dengan cara membuat persemaiannya itu beda dengan 

persemaian biasa. Itu sudah diterapkan di kecamatan Palas, Sragi, 

Candipuro, ketapang, penengahan, dan kecamatan lainnya. Dan 

kendalanya adalah masih kurangnya pemahaman sebagian petani tentang 

bagaimana cara pemakaian Alsintan, dan juga kendala cuaca, yang tidak 

mendukung pada saat pelaksanaan pelatihan langsung dilapangan, 

misalnya tiba-tiba hujan deras. 

Berdasarkan wawancara lebih lanjut kepada salah satu ketua 

kelompok tani di desa Banjar Agung kecamatan Jati Agung, mengatakan 

bahwa terdapat penyuluhan terhadap petani, penyuluhan dilakukan oleh 

PPL dari dinas pertanian, penyuluhan di lakukan minimal satu kali dalam 

satu bulan. Setelah diberikan penyuluhan menurut bapak Warsito, ada 

tambahan pengetahuan oleh petani, salah satunya adalah dalam cara 

mengatasi hama, dan pengetahuan cara penanaman komoditi padi dan 

jagung serta anjuran pemakaian pupuk dan racun obat. Salah satu 

peningkatan pengetahuan/wawasan oleh kelompok tani Banjar Agung 

pada tahun 2015 adalah melalui bantuan bibit jagung unggulan dari 

pemerintah sebanyak 300 kg dan dibagikan kepada seluruh anggota 

kelompok tani desa Banjar Agung kecamatan Jati Agung.  

3. Peningkatan sarana informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh 

petugas petani. 

Berdasarkan wawancara lebih lanjut dengan bapak Yusak Murjoko 

selaku Kasi Penyuluhan Pertanian Madya, ia mengatakan bahwa sarana 
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informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh Petugas Petani yaitu 

selain ada Gapoktan sebagai sumber informasi, ada juga  sumber informasi 

berbasis internet yang dapat diakses dimana saja yaitu melalui program 

jaringan aplikasi Cyber Extention ini dari Kementerian Pertanian dalam 

upaya meningkatkan kemampuan penyuluh. Dengan adanya Cyber 

Extention ini memudahkan petugas maupun petani untuk mencari berbagai 

informasi tentang pertanian, yang ingin kita cari tinggal kita pilih. 

Kemudian untuk pegawai kita ada data simultan (sistem informasi 

manajemen penyuluhan pertanian). Pada tingkat kabupaten atau kota 

terdapat Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan (BP4K) dan pada tingkat kecamatan terdapat Balai Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K). Untuk saat ini,  terdapat dua 

bentuk BP3K, yaitu BP3K model CoE (Center of Execellence) dan BP3K 

biasa. BP3K model CoE merupakan bentuk BP3K yang dijadikan sebagai 

percontohan kelembagaan penyuluhan yang ideal. Program CoE sudah 

dimulai sejak tahun 2010. 

Dan kendalanya adalah keterbatasan kemampuan pengetahuan 

sebagian petugas penyuluh maupun petani dalam menjalankan sistem 

pengoperasian komputer, dan selain itu hambatan dalam mengakses online 

jaringan internet yang tidak tersedia ketika berada pada daerah tertentu 

atau pekon tertentu.
74
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 BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Efektivitas Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Sub Sektor 

Tanaman Pangan Kabupaten Lampung Selatan 

Rencana strategis pada dasarnya adalah rencana pembangunan yang 

berkaitan dengan penyusunan strategi pengembangan suatu institusi dengan 

memperhatikan kekuatan dan kelemahan (internal) serta peluang dan ancaman 

(eksternal) yang dialami institusi tersebut yang dapat mempengaruhi 

pengembangan suatu komoditi di masa akan datang. Upaya mengevaluasi 

jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep 

ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan 

perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau  

tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi 

melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, di tinjau dari 

sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang 

dimaksud dengan sumber daya meliputi ketersediaan personil, sasaran dan 

prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan 

efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur 

sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar 

dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jika hasil sasaran semakin mendekati 

tujuan, berarti semakin mendekati efektif (berhasil). Efektivitas menunjukkan 

keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika 



106 
 

hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi 

efektivitasnya.
75

 

1. Misi I  

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tanaman pangan melalui 

penerapan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi 

Teknologi spesifik lokasi adalah teknologi tepat guna yang 

dirancang bagi suatu masyarakat dan memenuhi persyaratan minimal yaitu 

mempunyai kesesuaian secara fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Teknologi pertanian sangat berperan dalam mendukung pengembangan 

pertanian pangan di areal pengembangan baru (ekstensifikasi). Sudah 

barang tentu teknologi yang dibutuhkan untuk pengembangan di areal 

ekstensifikasi ini akan bersifat lokal spesifik. Pengembangan teknologi 

guna meningkatkan efisiensi akan mencakup spektrum teknologi yang 

sangat luas dari teknologi yang terkait dengan teknologi pengembangan 

sarana produksi (benih, pupuk dan insektisida), teknologi pengolahan 

lahan (traktor), teknologi pengelolaan air (irigasi gravitasi, irigasi pompa, 

efisiensi dan konservasi air), teknologi budidaya (cara tanam, jarak tanam, 

pemupukan berimbang, pola tanam, pergiliran varietas), teknologi 

pengendalian hama terpadu (PHT).
76
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Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mugiyono selaku 

kepala bidang tanaman pangan dinas tanaman pangan dan hortikultura 

kab. Lampung Selatan, penerapan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi 

di kabupaten Lampung Selatan untuk meningkatkan kuantitas dan  kualitas 

produksi tanaman pangan telah di jalankan, yaitu dengan cara memberikan 

pengetahuan kepada petani tentang input dan sarana produksi seperti 

pupuk, benih, obat semprot, dan juga alat mesin tani, yang menyesuaikan 

dengan kondisi lokasi daerah pertanian tanaman pangan. Berdasarkan 

wawancara lebih lanjut kepada bapak Mugiyono beliau menyatakan bahwa 

pemerintah juga memberikan subsidi input produksi kepada petani, seperti 

subsidi pupuk, dan subsidi benih, dan ada juga bantuan langsung benih 

yang diberikan secara cuma-cuma kepada kelompok tani. Selain 

penganjuran penggunaan pupuk subsidi, melalui penyuluhan para petani 

juga dianjurkan menggunakan pupuk organik, dan pestisida nabati. Untuk 

penggunaan pupuk organik sendiri para petani sudah banyak yang 

menggunakan hampir di semua kecamatan, seperti pupuk kandang, dan 

ada juga yang memakai pupuk subsidi organik, sedangkan untuk 

pemakaian pestisida nabati masih jarang, tapi sudah ada petani yang pakai. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu ketua kelompok 

tani di desa Banjar Agung kec. Jati Agung menyatakan bahwa ada 

peningkatan hasil produksi tanaman pangan terutama pada komoditi 

Jagung dan Padi, sedangkan untuk komoditi tanaman pangan lainnya 

seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi kayu sangat 
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jarang petani yang mau berusaha di bidang tersebut, karena para petani 

kurang tertarik untuk menanam, karena hasil produksi yang dihasilkan 

kurang memuaskan sedangkan harga hasil produksi kurang menjanjikan. 

Dengan diterapkannya teknologi tepat guna dan spesifik lokasi 

yaitu dengan memperhatikan dosis pemupukan, kemudian waktu tanam 

dan jarak tanam, untuk hasil produksi tanaman pangan setiap tahun ada 

peningkatan, meskipun terkendala dalam penyediaan input produksi dan 

juga hambatan terjadi karena cuaca yang tidak menentu. Hasil produksi 

tanaman pangan kab. Lampung Selatan dari tahun 2011-2015 dapat di lihat 

pada tabel 4.1 di bawah ini. 

Tabel 4.1 

Produksi (Ton) Komoditas Tanaman Pangan 

 Kab. Lampung Selatan Tahun 2011-2015 

 

No Komoditi 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Padi 421.700 428.965 471.085 469.457 512.843 

2 Jagung 539.522 529.028 597.080 632.137 563.727 

3 Kedelai 694 1.734 789 2.582 1.205 

4 Kc. Tanah 1.044 633 1.481 1.226 327 

5 Kc. Hijau 404 363 297 260 132 

6 Ubi Kayu 283.225 214.730 210.175 150.920 248.978 

7 Ubi Jalar 3.655 6.091 3.344 3.843 2.532 

 Jumlah  1.250.244 1.181.544 1.284.251 1.260.425 1.329.744 

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lampung Selatan 

 

Berdasarkan tabel 4.1 produksi komoditas tanaman pangan di kab. 

Lampung Selatan setiap tahun mengalami fluktuasi, akan tetapi jumlah 

produksi tanaman pangan di tahun 2012 dan 2014 yang mengalami 

penurunan produksi tidak menunjukkan penurunan yang begitu drastis. 

Artinya produksi tanaman pangan di kabupaten Lampung Selatan setiap 
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tahun masih memberikan kontribusi PDRB di sektor pertanian yang cukup 

besar.  

Dari uraian dan analisis di atas maka strategi peningkatan kualitas 

dan kuantitas produksi tanaman pangan melalui teknologi tepat guna dan 

spesifik lokasi yang telah berjalan di tahun 2011-2015 belum sepenuhnya 

berjalan efektif, karena belum memberikan hasil produksi yang 

memuaskan pada semua komoditas tanaman pangan, karena mengalami 

fluktuasi setiap tahunnya. Akan tetapi penurunan produksi tanaman 

pangan yang terjadi di kab. Lampung Selatan bukan karena salah strategi 

yang diterapkan akan tetapi dipengaruhi oleh faktor lain seperti kendala 

yang terjadi karena iklim atau cuaca yang tidak menentu yang juga 

berpengaruh pada hasil produksi, selain itu juga terkendala dalam 

penyediaan input produksi bagi petani, dan juga berkurangnya minat 

petani untuk berusaha tani pada komoditi tanaman pangan selain padi dan 

jagung, karena berbagai pertimbangan oleh petani.   

Kesimpulan dari hasil strategi ini belum sepenuhnya berjalan 

efektif walaupun penerapan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi sudah 

dilakukan, dan produksi tanaman pangan dari tahun 2011 sampai 2015 

mengalami fluktuasi, terutama pada komoditi kacang tanah, kacang hijau, 

dan ubi jalar, dan terdapat kendala yang menghambat jalannya strategi. 

b. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian 

Sejak manusia berbudidaya tanaman secara menetap, ada dua 

infrastruktur yang selalu menjadi perhatian utama yaitu irigasi dan sarana 
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perhubungan, khususnya jalan. Kedua infrastruktur tersebut memang 

sangat dibutuhkan dalam mendukung usaha budidaya pertanian disamping 

faktor-faktor produksi usaha tani lainnya. Seperti lahan, air, pupuk, benih, 

tenaga kerja dan teknologi.
77

 

Salah satu aspek penting dalam pembangunan adalah 

pembangunan di bidang fisik dan sosial. Hal ini dapat diwujudkan melalui 

perbaikan fasilitas infrastruktur yang ada. Dimana, infrastruktur 

merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur 

seperti halnya sarana jalan keberadaannya merupakan modernisasi bangsa 

yang penyediaannya merupakan salah satu aspek penting guna 

meningkatkan kelancaran produktivitas sektor produksi dan yang tak kalah 

pentingnya infrastruktur jalan ini juga dapat berperan sebagai pendukung 

dalam menciptakan dan meningkatkan akses transportasi bagi masyarakat 

dalam beraktivitas.  

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yusak Murjoko, SP. Selaku 

kasi penyuluhan petani ma dya dinas tanaman pangan dan hortikultura 

kab. Lampung Selatan, menyatakan bahwa penyediaan dan perbaikan 

infrastruktur pertanian di kab. Lampung Selatan telah di lakukan, adapun 

infrastruktur pertanian yang tersedia yaitu JIDES (jaringan irigasi desa), 

JITUT (jaringan irigasi usaha tani), dan juga Embung yaitu bendungan 

yang dibuat pada tanah yang agak rendah untuk menampung air banyak 

yang berguna untuk mengaliri sawah di musim kemarau. Perbaikan dan 
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penyediaan infrastruktur pertanian di kab. Lampung Selatan telah berjalan 

hampir di semua kecamatan terutama di kecamatan yang berpotensi. 

Adapun penyediaan infrastruktur yang sudah banyak tersedia adalah selain 

tersedianya jaringan irigasi terdapat juga pembangunan embung yang 

sudah mencapai ratusan embung yang menyebar di semua kecamatan di 

kab. Lampung Selatan, dan untuk perbaikan infrastruktur pertanian setiap 

tahun ada perbaikan jalan usaha tani di setiap kecamatan meskipun belum 

menjangkau seratus persen. Adapun data penyediaan infrastruktrur 

pertanian di kab. Lampung Selatan berupa luas lahan sawah irigasi 10.743 

ha dan  32.710 ha merupakan sawah tadah hujan dapat di lihat pada tabel 

4.2 di bawah ini. 

Tabel 4.2 

Penyediaan Infrastruktur Pertanian Irigasi di Kab. Lampung Selatan 

No Kecamatan 

Irigasi 
Tadah 

hujan Teknis 
½ 

Teknis  
Sederhana Desa 

1 Natar  815 76 0 0 3.670 

2 Jati Agung  0 0 0 0 3.715 

3 Tanjung Bintang  0 0 0 0 1.424 

4 Tanjung Sari 0 0 0 0 618 

5 Katibung  0 0 0 0 1.015 

6 Merbau Mataram 31 15 0 0 1.340 

7 Way Sulan 749 0 0 0 1.121 

8 Sidomulyo 544 0 0 0 2.153 

9 Candipuro 125 2.627 0 0 2.865 

10 Way Panji 0 0 0 0 2.260 

11 Kalianda 0 0 106 942 1.900 

12 Rajabasa 761 0 253 0 60 

13 Palas 1.100 140 0 0 5.008 

14 Sragi 0 0 0 0 2.480 

15 Penengahan 0 136 500 1.304 201 

16 Ketapang 0 0 120 390 2.400 

17 Bakauheni 0 0 0 0 480 

 Jumlah  4.125 2.994 979 2.636 32.710 

 Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan 
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Tabel. 4.3 Daerah  Jaringan Irigasi Kab. Lampung Selatan 

No  Kab. Lam- Sel Luasan Ha  No  Kab. Lam- Sel Luasan Ha 

1 Way Asahan 500  54 Way Tanjung Iman 100 

2 Way Bamban 34  55 Way Tuba Mati  265 

3 Way Belerang 150  56 Way Tutung  150 

4 Way Belerang II 60  57 Way Asahan Hulu  125 

5 Way Bojong 75  58 Way Asin  160 

6 Way Buha 60  59 Way Batu Agung  45 

7 Way Cangu 80  60 Way Bealajung  70 

8 Way Cempaka  798  61 Way Betung  40 

9 Way Cidatuan 80  62 Way Buah Berak  150 

10 Way Hamkawoan 777  63 Way Canggung  91 

11 Way Hamsari 326  64 Way Cermin I 110 

12 Way Jembat Baru 30  65 Way Cermin II 101 

13 Way Kedaton 150  66 Way Cermin III 110 

14 Way Kekiling 157  67 Way Cugung I 25 

15 Way Kelau I 20  68 Way Cugung II 100 

16 Way Keroncong  100  69 Way Curup  58 

17 Way Kertosari 250  70 Way Gresik  40 

18 Way Kesiguhan I 150  71 Way Jejor  45 

19 Way Kesugihan II 50  72 Way Kelau II 9 

20 Way Kupang Curup 105  73 Way Kelau III 17 

21 Way Kuripan  865  74 Way Kelau IV 169 

22 Way Mahima  63  75 Way Kelau V 25 

23 Way Maja  53  76 Way Kunjir I 58 

24 Way Memata  100  77 Way Kunjir II 200 

25 Way Merak I 18  78 Way Kunjir III 92 

26 Way Merak II 40  79 Way Lappai Tengah  52 

27 Way Muli I 20  80 Way Pahibungan I 25 

28 Way Muli II 35  81 Way Pahibungan II 40 

29 Way Negeri Pandan  309  82 Way Pematang  50 

30 Way Nyimut  161  83 Way Penengahan II 410 

31 Way Panas  90  84 Way Rengas  215 

32 Way Pancur Timah  176  85 Way Ruguk  325 

33 Way Pangkul  150  86 Way Sabah Bajau 106 

34 Way Pardasuka  30  87 Way Samoja  200 

35 Way Pelita Dewa  55  88 Way Serpong I 15 

36 Way Pematang I  200  89 Way Serpong II 75 

37 Way Pematang II 150  90 Way Sinar Karya 25 

38 Way Penengahan I 143  91 Way Sobah Limbang 125 

39 Way Pisang Hulu 34  92 Way Sukaratu Kanan 100 

40 Way Pisang I 972  93 Way Sukaratu Kiri 50 

41 Way Rajabasa II 150  94 Way Sumur Dewa 300 

42 Way Sededer 300  95 Way Sumur I 125 

43 Way Semambo 150  96 Way Tabu 150 

44 Way Sendang Sari I  87  97 Way Tajimalela I 23 

45 Way Sendang Sari II 80  98 Way Tajimalela II 66 

46 Way Suban  217  99 Way Tajimalela III 36 

47 Way Suka Maju  100  100 Way Tanjung Harapan 100 

48 Way Sumber Agung  10  101 Way Tebing Cepa 214 

49 Way Sumpuk  74  102 Way Tengkujuh 125 

50 Way Sumur  150  103 Way Tetaan 546 

51 Way Sumur Kumbang 122  Jml  103  15.355 

52 Way Supi  176     

53 Way Tajimalela 270     

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Kab. Lam-Sel 
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Berdasarkan tabel 4.2 diatas, penyediaan infrastrutur pertanian di 

kab. Lampung Selatan, sawah irigasi seluas 10.743 ha, yang terdiri dari 

irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana dan irigasi desa. 

Jaringan irigasi tersedia di 10 kecamatan dan Hanya tersedia pada 

kecamatan yang berpotensi adapun irigasi teknis ada di 7 kecamatan yaitu 

Palas, Natar, Merbau Mataram, Candipuro, Sidomulyo, Rajabasa, dan 

Way Sulan. Irigasi setengah teknis hanya ada di 5 kecamatan yaitu Natar, 

Merbau Mataram, Candipuro, Palas dan Penengahan. Irigasi sederhana 

hanya ada di 4 kecamatan yaitu Kalianda, Rajabasa, Penengahan Dan 

Ketapang. Dan irigasi Desa hanya ada di 3 kecamatan yaitu Kalianda, 

Penengahan dan Ketapang. Sedangkan 7 kecamatan lainnya yang tidak 

tersedia jaringan irigasi karena merupakan jenis lahan sawah tadah hujan. 

Sedangkan tabel 4.3 merupakan daerah jaringan irigasi (jaringan aliran 

sungai) yang telah tersedia di kabupaten Lampung Selatan yaitu mencapai 

103 daerah irigasi dengan jumlah keseluruhan seluas 15.355 hektar. 

Dari uraian serta analisis dapat dijelaskan bahwa strategi 

penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian di kab. Lampung Selatan 

telah berjalan efektif karena terdapat banyak penyediaan jaringan irigasi di 

setiap kecamatan terutama kecamatan yang berpotensi, selain itu juga 

sudah terdapat banyak ratusan embung yang tersedia di seluruh kab. 

Lampung Selatan dan setiap tahun ada perbaikan jalan usaha tani 

meskipun belum menjangkau seratus persen, dan kendala yang dihadapi 
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dalam perbaikan dan penyediaan infrastruktur pertanian adalah penyediaan 

anggaran.  

Kesimpulan hasil strategi ini adalah sudah berjalan efektif karena 

sudah ada infrastruktur pertanian yang disediakan dan sudah ada 

infrastruktur pertanian yang di perbaiki, meskipun terdapat kendala-

kendala yang menghambat jalannya strategi. 

c. Peningkatan dan diversifikasi produksi tanaman pangan untuk meningkatkan 

ketahanan pangan masyarakat 

Diversifikasi produksi pangan merupakan aspek yang sangat penting 

dalam ketahanan pangan. Diversifikasi produksi pangan bermanfaat bagi 

upaya peningkatan pendapatan petani dan memperkecil resiko berusaha. 

Diversifikasi produksi secara langsung ataupun tidak juga akan mendukung 

upaya penganekaragaman pangan yang merupakan salah satu aspek penting 

dalam ketahanan pangan. Upaya peningkatan diversifikasi pangan 

dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang 

beragam dan bergizi seimbang, dan menghindari ketergantungan pada satu 

jenis pangan pokok seperti beras.
78

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Puadi selaku sekertaris 

bidang tanaman pangan kab. Lampung Selatan, ia menyatakan bahwa 

diversifiksi produksi tanaman pangan di kabupaten Lampung Selatan, 

dengan sendirinya sudah terjadi, karena pertanian di Lampung Selatan tidak 

menganut sistem monokultur, sedangkan untuk diversifikasi hasil produksi 
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tanaman pangan yang diolah dalam upaya peningkatan ketahanan pangan 

masyarakat, salah satunya adalah melalui program yang menggunakan 

olahan bahan baku komoditi Ubi Kayu. Program ini ada di desa labuhan, 

kecamatan Ketapang yaitu program Beras Siger yang ada di ketapang, 

program ini sama seperti yang ada di Natar, yang membuat beras Siger 

(singkong seger), tapi program yang ada di kecamatan Ketapang lebih 

berjalan usahanya atau kontinyu  dari pada di kecamatan Natar. Bahkan hasil 

produksi dijual dengan harga Rp.15.000/kg, karena beras siger ini tidak 

diproduksi secara masal. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam 

diversifikasi produksi ini yang pertama kendala dari bahan baku, karena 

untuk membuat beras siger dibutuhkan singkong makan bukan singkong 

racun yang mengandung sianida. Kendala yang kedua adalah membutuhkan 

modal, yang tidak sedikit yang dibutuhkan untuk membeli peralatan/ 

perlengkapan dalam pengolahan seperti mesin penggilingan dan 

penyaringan Komoditi Ubi kayu yang akan di buat menjadi beras Siger. 

Berdasarkan uraian dan analisis penelitian, maka strategi 

peningkatan diversifikasi produksi tanaman pangan dalam upaya 

peningkatan ketahanan pangan masyarakat di kabupaten Lampung Selatan 

telah berjalan efektif jika dilihat dalam lingkup yang kecil, karena program 

ini sudah berjalan secara kontinyu. Akan tetapi jika dilihat dalam lingkup 

yang besar yaitu untuk keseluruhan kecamatan di kab. Lampung Selatan 

maka upaya peningkatan diversifikasi produksi tanaman pangan belum 

mencapai efektif, karena belum menjangkau keseluruh kecamatan. Hal ini 
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karena terdapat kendala yang menghambat produksi beras Siger diantaranya 

karena terbatasnya ketersediaan Ubi kayu jenis manis, dan juga bisa dilihat 

dari pola konsumsi masyarakat yang cenderung masih ketergantungan 

dengan bahan pangan pokok beras, selain itu juga membutuhkan modal yang 

tidak sedikit dalam mengembangkan produksi dari olahan komoditi Ubi 

kayu ini, untuk menjadi beras Siger. 

Kesimpulan, strategi ini sudah berjalan efektif jika dilihat dari 

lingkup kecil, karena diversifikasi produksi sudah di jalankan, dan ada 

peningkatan ketahana pangan, akan tetapi terdapat kendala yang 

menghambat jalannya strategi. 

2. Misi II 

a. Peningkatan pendapatan petani dengan peningkatan nilai tambah produk 

tanaman pangan melalui penerapan teknologi pasca panen. 

Dalam bidang pertanian istilah pasca panen diartikan sebagai 

berbagai tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah 

panen sampai komoditas berada di tangan konsumen. Penanganan pasca 

panen pada komoditas tanaman pangan yang berupa biji-bijian 

(cereal/grains), ubi-ubian dan kacang-kacangan yang umumnya dapat tahan 

agak lama disimpan, bertujuan mempertahankan komoditas yang telah 

dipanen dalam kondisi baik serta layak dan tetap enak dikonsumsi. 

Penanganannya dapat berupa pemipilan/perontokan, pengupasan, 
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pembersihan, pengeringan (curing / drying), pengemasan, penyimpanan, 

pencegahan serangan hama dan penyakit, dll.
79

 

Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, maka arah yang 

perlu ditempuh adalah memperluas cakupan kegiatan ekonomi produktif 

petani. Perluasan kegiatan ekonomi yang memungkinkan untuk dilakukan 

adalah peningkatan nilai tambah melalui pengolahan. Pengembangan 

teknologi pasca panen juga mempunyai peran untuk pengembangan produk 

pangan (product development) dan penciptaan nilai tambah (value added) 

bagi bahan pangan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mugiyono, menyatakan 

bahwa peningkatan pendapatan petani dengan peningkatan nilai tambah 

produk tanaman pangan melalui penerapan teknologi pasca panen di kab. 

Lampung Selatan sudah di jalankan yaitu melalui program budidaya lestari 

tanaman padi secara organik yang mulai di laksanakan di tiga kecamatan 

yaitu Sragi, Candipuro, dan Penengahan. Dan dari hasil budidaya lestari 

tanaman pangan ini telah berhasil menjual hasil produksinya sampai ke 

Bandung oleh dua kelompok tani, meskipun belum beras organik tapi sudah 

beras sehat. Akan tetapi program budidaya lestari ini masih terkendala 

dalam sertifikasi dari lembaga sertifikasi organik, karena masih 

membutuhkan waktu untuk membentuk sterilisasi lahan supaya menjadi 

benar-benar organik. Sedangkan Untuk hasil peningkatan pendapatan petani 
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menurut bapak Mugiyono, sudah pasti, dengan peningkatan produksi, pasti 

meningkat pula pendapatan petaninya. Bahkan Para petani sudah bisa 

menjual hasil produksi beras organik dengan harga Rp. 15.000/Kg. dan 

menurut bapak mugiyono program ini merupakan upaya pemerintah kab. 

Lampung Selatan Khususnya Dinas tanaman pangan dalam mendorong dan 

meningkatkan nilai tambah bagi petani. Meskipun masih banyak kendala 

yang dihadapi dalam menggagas program ini, yaitu masih kurangnya minat 

petani yang mau mengubah lahan sawah mereka menjadi lahan sawah 

organik. Karena membutuhkan waktu 5 tahun supaya lahan benar-benar 

menjadi organik, hal inilah yang masih dirasa berat oleh para petani, untuk 

mengubah lahan mereka menjadi, lahan sawah organik. 

Berdasarkan wawancara lebih lanjut dengan bapak Mugiyono, 

mengatakan bahwa bentuk nilai tambah tanaman pangan yang di dapat oleh 

petani salah satunya pada komoditi jagung, tapi nilai tambah bukan di dapat 

dari hasil jagung yang di olah, akan tetapi apabila petani dapat menjual hasil 

panen jagung dengan kadar yang telah ditargetkan oleh perusahaan pakan 

ternak yaitu masuk dalam kualifikasi pakan ternak dengan kadar air 14%, 

maka petani jagung lebih mendapat nilai tambah dibanding menjual hasil 

produksi jagung asalan yang tidak memperhatikan kadar air yang ditentukan, 

karena nilai harga jualnya akan lebih tinggi.  

Berdasarkan wawancara lebih lanjut di salah satu kecamatan 

kabupaten Lampung Selatan yaitu dengan salah satu ketua kelompok tani 

desa Banjar Agung kecamatan Jati Agung, menyatakan bahwa peningkatan 
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nilai tambah yang di dapat oleh para petani di desa Banjar Agung, yaitu 

melalui usaha rumahan yang mengolah komoditi Ubi kayu menjadi olahan 

keripik, dari hasil olahan keripik inilah terdapat nilai tambah, karena harga 

perolehan dari komoditi ubi kayu akan lebih besar dibanding di jual secara 

langsung. Akan tetapi terdapat kendala yang dihadapi oleh petani yang 

menjalankan usaha rumahan dalam membesarkan usahanya diantaranya, 

minimnya modal, dan berkurangnya bahan baku (ubi kayu), karena lahan 

pertanian mulai berkurang.  

Berdasarkan uraian dan analisis penelitian maka strategi peningkatan 

nilai tambah tanaman pangan melalui penerapan teknologi pasca panen di 

kabupaten lampung selatan sudah berjalan efektif karena, dalam penjualan 

hasil produksi komoditi jagung para petani mengolah pada saat penjemuran 

dengan memperhatikan kualifikasi pakan ternak dengan kadar air 14%. 

Selain itu ada juga program budidaya lestari tanaman padi secara organik 

artinya dalam hal ini dengan pengembangan tanaman padi organik, dan 

dengan memperhatikan kualitas pengolahan saat penjemuran komoditi 

jagung, dapat memberikan nilai tambah yang lebih bagi petani. Dan  bahan 

pangan yang mempunyai nilai tambah rendah jika dijual secara langsung 

tanpa diolah, dapat diolah menjadi berbagai produk olahan yang bernilai 

tambah tinggi. Salah satunya yaitu ubi kayu yang di olah menjadi keripik. 

Pada saat yang sama kegiatan pengolahan tersebut dapat menciptakan 

pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan yaitu beberapa kelompok tani.  
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Kesimpulan hasil strategi ini adalah sudah berjalan efektif karena 

penerapan teknologi pasca panen sudah dijalankan, dan terdapat peningkatan 

nilai tambah produk tanaman pangan, meskipun terdapat kendala-kendala 

yang menghambat jalannya strategi. 

b. Peningkatan kelembagaan petani melalui pengembangan agribisnis tanaman 

pangan  

Keberadaan kelembagaan petani didasarkan atas kerjasama yang 

dapat dilakukan oleh petani dalam mengelola sumberdaya pertanian, antara 

lain: (a) pemprosesan (processing), agar lebih cepat, efisien dan murah; (b) 

pemasaran (marketing), akan meyakinkan pembeli atas kualitas dan 

meningkatkan posisi tawar petani; (c) pembelian (buying), agar 

mendapatkan harga lebih murah; (d) pemakaian alat-alat pertanian (machine 

sharing), akan menurunkan biaya atas pembelian alat tersebut; (e) kerjasama 

pelayanan (cooperative services), untuk menyediakan pelayanan untuk 

kepentingan bersama sehingga meningkatkan kesejahteraan anggota; (f) 

bank kerjasama (co-operative bank); (g) kerjasama usahatani (co-operative 

farming), akan diperoleh keuntungan lebih tinggi dan keseragaman produk 

yang dihasilkan; dan (h) kerjasama multi tujuan (multi-purpose co-

operatives), yang dikembangkan sesuai minat yang sama dari petani. 

Kegiatan bersama (group action atau cooperation) oleh para petani diyakini 

oleh Mosher sebagai faktor pelancar pembangunan pertanian. Aktivitas 
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bersama sangat diperlukan apabila dengan kebersamaan tersebut akan lebih 

efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama.80 

 

Peningkatan kapasitas petani, dilakukan melalui: 

1)  Peningkatan pendidikan, baik formal maupun non-formal, bagi 

petani yang mendukung bidang usaha atau agribisnis. 

Memfasilitasi dalam berbagai kegiatan agribisnis. 

2) Mendorong kemampuan berusaha untuk meningkatkan 

pendapatan.  

3) Memfasilitasi penyediaan sarana kegiatan agribisnis bagi 

petani. 

4) Menyediakan sumber-sumber belajar termasuk informasi yang 

diperlukan oleh petani.
81

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yusak Murjoko, 

menyatakan bahwa peningkatan kelembagaan petani melalui pengembangan 

agribisnis tanaman pangan di kab. Lampung Selatan adalah salah satunya 

melalui kerjasama kemitraan pada tahun 2015 dengan PT. Vasam yang 

menyediakan pembiayaan agrikultur, dan teknologi. Adapun modal yang 

diberikan berupa benih, pupuk, dan sarana pertanian kepada petani dan para 

petani akan diberikan pelatihan cara menanam jagung dan cara memupuk 

yang benar. Dengan adanya kerjasama dengan PT. Vasam maka akan lebih 

                                                           
80

Sapja Anantayu, “Kelembagaan Petani:Peran dan Strategi Pengemabangan 

Kapasitasnya”. Jurnal Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNS,  

Vol 7 No.2 (Pebruari 2011). h, 103  
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menguntungkan bagi petani jagung khususnya, karena selain memberikan 

modal kepada petani PT. Vasam juga membantu petani untuk diarahkan 

menjual hasil panen langsung ke pabrik karena harganya akan lebih tinggi, 

dibanding dijual kepada pedagang kecil. Selain kerjasama dengan PT. 

Vasam, ada juga pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA) yaitu 

merupakan pasar hasil pertanian dan pasar lelang yang berada di kecamatan 

Katibung. Akan tetapi program pemerintah dari dinas tanaman pangan ini 

sampai sekarang tidak berjalan dengan baik bahkan terhenti, menurut bapak 

Mugiyono hal ini disebabkan karena belum terbentuknya sistim yang baik 

dalam pengelolaan Sub Terminal Agribisnis ini, selain itu kendala pada 

program pengembangan STA ini adalah para petani masih kurang 

memanfaatkan adanya STA untuk memasarkan hasil pertanian. 

Kesimpulan hasil strategi ini adalah belum sepenuhnya berjalan 

efektif, meskipun ada peningkatan kelembagaan petani melalui kerjasama 

dengan PT. Vasam, akan tetapi program dari dinas tanaman pangan yaitu 

pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA), tidak berjalan lama, bahkan 

sekarang program tersebut telah berhenti beroperasi. dan terdapat kendala-

kendala lain yang menghambat jalannya strategi yang dijalankan.  

c. Peningkatan pendapatan petani melalui efisiensi usaha tani 

Pengelolaan sumberdaya usahatani oleh petani menyangkut 

pengaturan masukan (input), proses produksi, serta keluaran (output) 

sehingga mencapai produktivitas yang tinggi. Dalam pengelolaan faktor-

faktor produksi, proses produksi, sampai dengan pengolahan hasil 
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diperlukan kelembagaan petani. Kegiatan usaha pertanian akan berhasil jika 

petani mempunyai kapasitas yang memadai. Untuk dapat mencapai 

produktivitas dan efisiensi yang optimal petani harus menjalankan usaha  

bersama secara kolektif. Untuk keperluan ini diperlukan pemahaman 

mengenai suatu kelembagaan di tingkat  petani.
82

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mugiyono, menyatakan 

bahwa peningkatan pendapatan petani melalui efisiensi usaha tani di Kab. 

Lampung Selatan di lakukan dengan cara menganjurkan spesifik lokasi pada 

daerah yang berpotensi, dengan memberikan anjuran cara pemakaian input 

dan sarana produksi dengan tepat kepada masyarakat petani yang di bantu 

oleh penyuluh pertanian. Dengan terlaksananya spesifik lokasi dan anjuran 

pemakaian input yang benar maka input dan jumlah uang untuk pembiayaan 

berkurang, dan produksinya akan tetap atau bahkan meningkat. Berdasarkan 

hasil wawancara sebelumnya, kegiatan usaha tani yang telah berjalan di kab. 

Lampung Selatan yaitu usaha tani yang banyak dijalankan adalah produksi 

komoditi padi, dan komoditi jagung, karena menurut bapak Puadi dan bapak 

Mugiyono Lampung Selatan usaha tani yang lebih di utamakan adalah 

produksi komoditi Padi dan Jagung, dibandingkan komoditi tanaman pangan 

lainnya, karena menurut para petani usaha tani yang lebih menguntungkan di 

banding komoditi tanaman pangan lainnya adalah Padi dan Jagung, karena 

resiko gagal panen dan anjloknya harga hasil panen tidak akan lebih berat 

dibanding komoditi lainnya, hal ini karena produksi padi dan jagung yang 

                                                           
82
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dijalankan petani lebih banyak, dan juga  banyak tersedia tempat penjualan 

hasil panen komoditi jagung dan padi. Sedangkan usaha tani dibidang 

komoditi tanaman pangan lainnya seperti kedelai, kacang tanah, kacang 

hijau, dan ubi jalar menurut bapak Warsito, para petani masih jarang yang 

menanam, petani hanya menanam lebih untuk konsumsi sendiri, tidak untuk 

dijual. Sedangkan untuk Usaha tani yang mengolah produksi komoditi Ubi 

kayu adalah melalui program pengembangan pangan lokal, yaitu program 

dari dinas tanaman pangan yang mengolah Ubi kayu menjadi beras SIGER 

(singkong seger) yang ada di kecamatan Ketapang, hasilnya pengolahan atau 

pproduksi ubi kayu ini lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Tiwul, akan 

tetapi letak perbedaannya adalah pada pengolahannya menggunakan mesin, 

dan hasilnya di packing sehingga lebih tahan lama dan menarik. 

Kesimpulan strategi ini adalah sudah berjalan efektif, karena 

efisiensi usaha tani sudah dijalankan, dan ada peningkatan pendapatan 

petani, meskipun terdapat kendala yang menghambat jalannya strategi. 

3. Misi III 

a. Peningkatan kemampuan dan keahlian tenaga teknis melalui peningkatan 

pendidikan dan pelatihan sehingga terbentuk tenaga teknis professional. 

Proses penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat berjalan 

dengan baik dan benar apabila didukung dengan tenaga penyuluh yang 

profesional, kelembagaan penyuluh yang handal, materi penyuluhan 

yang terus-menerus mengalir, sistem penyelenggaraan penyuluhan yang 

benar serta metode penyuluhan yang tepat dan manajemen penyuluhan 
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yang polivalen. Dengan demikian penyuluhan pertanian sangat penting 

artinya dalam memberikan modal bagi petani dan keluargannya, 

sehingga memiliki kemampuan menolong dirinya sendiri untuk 

mencapai tujuan dalam memperbaiki kesejahteraan hidup petani dan 

keluarganya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yusak Murjoko, 

menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan dalam membentuk tenaga 

teknis professional di kab. Lampung Selatan yang telah dilaksanakan 

adalah pelaksanaan diklat teknis agribisnis padi bagi aparatur angkatan 

ke V, yang dilaksanakan di BP3K kecamatan Palas, diklat mekanisasi 

alat dan mesin pertanian (UPJA) bagi non aparatur, dan setiap tahun 

dilaksanakan diklat penyuluh meskipun tidak kesemua penyuluh, yang 

diselengarakan di Hajimena, Bandar Lampung. Selain itu juga ada BPTP 

yang memberikan tambahan pengetahuan teknologi baru hasil penelitian 

tentang pertanian.  

Berdasarkan wawancara lebih lanjut kepada bapak Warsito, selaku 

ketua kelompok tani di kecamatan Jati Agung, menyatakan bahwa 

terdapat penyuluhan bagi petani, penyuluhan dilakukan minimal satu 

bulan sekali oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL), menurut bapak 

Warsito setelah ada penyuluhan, ada peningkatan wawasan dan 

kemampuan bagi petani, adapun materi penyuluhan yang disampaikan 

salah satunya adalah cara membasmi dan mengatasi hama, cara 

penanaman komoditi padi dan jagung serta anjuran pemakaian pupuk 
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dan racun obat. Salah satu peningkatan pengetahuan/wawasan oleh 

kelompok tani Banjar Agung pada tahun 2015 adalah melalui bantuan 

bibit jagung unggulan dari pemerintah sebanyak 300 kg dan dibagikan 

kepada seluruh anggota kelompok tani desa Banjar Agung kecamatan 

Jati Agung. Dengan adanya bantuan pemberian benih/bibit langsung, 

yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh dinas tanaman pangan ini, 

petani sekaligus mendapat arahan dari penyuluh mulai dari cara 

penanaman, sampai pengolahan yang benar, agar mendapat nilai tambah 

bagi pendapatan petani saat dijual, salah satunya dengan anjuran 

penjemuran hasil panen jagung, hingga mencapai kadar air 14% 

sehingga masuk dalam kualifikasi pakan ternak yang telah ditetapkan 

oleh perusahan pakan ternak. 

Berdasarkan uraian dan analisis penelitian maka keberhasilan 

dalam peningkatan kemampuan dan keahlian tenaga teknis pertanian 

adalah dilakukan dengan cara pengembangan model pendidikan, 

pelatihan, dan penyuluhan berbasis kompetensi dan agribisnis 

diharapkan mampu meningkatkan mutu SDM pertanian. Pada gilirannya 

mampu meningkatkan produksi tanaman pangan, mutu dan harga hasil 

pertanian yang kompetitif. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan petani yang didukung dengan pemberdayaan, 

peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan 

kelembagaan dan perlindungan terhadap petani.  
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kesimpulan hasil strategi ini adalah sudah berjalan efektif, karena 

pendidikan dan pelatihan keahlian tenaga teknis professional sudah 

dilakukan yaitu melalui diklat-diklat oleh tenaga teknis, dan ada 

peningkatan kemampuan dan keahlian oleh tenaga teknis yang 

menjalankan diklat-diklat tersebut.  

b. Peningkatan kemampuan wawasan dan skill petani melalui pelatihan dan 

magang untuk membentuk petani yang maju/modern. 

Pembangunan pertanian ke depan diharapkan dapat memberi 

kontribusi yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan 

memperluas kesempatan kerja, serta mampu memanfaatkan semua 

peluang ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari globalisasi 

perkonomian. Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan 

sumberdaya manusia yang berkualitas dan handal dengan ciri mandiri, 

profesional, berjiwa wirausaha, mempunyai dedikasi, etos kerja, disiplin 

dan moral yang tinggi serta berwawasan global, sehingga petani dan 

pelaku usaha pertanian lain akan mampu membangun usahatani yang 

berdaya saing tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM 

pertanian, terutama SDM petani, adalah melalui kegiatan penyuluhan 

pertanian. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yusak Murjoko, 

menyatakan bahwa pelatihan dan magang untuk membentuk petani yang 

maju/modern di kab. Lampung Selatan yang telah dilaksanakan adalah 

dengan cara pembinaan dan pelatihan terhadap petani atau kelompok 
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tani yang menerima bantuan alat mesin tani (Alsintan), dan ada pelatihan 

administrasi dan keuangan bagi petugas dan pelaku agribisnis. Berikut 

ini adalah tabel ketersediaan Alsintan di kab. Lampung Selatan 

Tabel 4.4 

Sarana Prasarana Pertanian 

No Kecamatan Hand 

Traktor 

Hand 

Sprayer 

Pompa 

Air 

Power 

Threser 

Corn 

Sheller 

RMU 

1 Natar  36 250 32 6 24 38 

2 Jati Agung 47 2.500 86 2 70 41 

3 Tanjung Bintang 35 300 15 - - - 

4 Tanjung Sari  16 138 29 1 - 1 

5 Katibung  15 256 4 - 48 6 

6 Merbau Mataram 20 656 16 18 28 20 

7 Way Sulan 18 303 20 4 17 13 

8 Sidomulyo  218 7.525 43 34 25 1 

9 Candipuro  191 397 68 38 52 84 

10 Way Panji 92 3.367 17 30 15 1 

11 Kalianda  30 510 - 15 5 3 

12 Rajabasa  8 335 1 - - 8 

13 Palas  - 1.120 215 26 71 53 

14 Sragi  27 550 39 6 16 - 

15 Penengahan  37 2.700 48 - - 19 

16 Ketapang  56 2.500 52 4 20 29 

17 Bakauheni 3 1.500 43 - - - 

Jumlah 849 24.907 728 184 391 317 

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lampung Selatan 

 

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut diatas ketersediaan Alsintan di kab. 

Lampung Selatan telah menyebar keseluruh kecamatan, artinya dengan 

adanya Alsintan di kab. Lampung Selatan tentu telah dilaksanakan 

pembinaan dan pelatihan dalam menggunakan sarana Alsintan yang 

tepat terhadap petani ataupun kelompok tani.  

Berdasarkan uraian dan penelitian maka keberhasilan dalam 

peningkatan kemampuan wawasan dan skill petani melalui pelatihan dan 
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magang di kab. Lampung Selatan adalah dengan cara penyuluhan dan 

magang oleh petani dan kelompok tani. 

 Kesimpulan hasil strategi ini adalah sudah berjalan efektif karena, 

pelatihan dan magang untuk membentuk petani maju telah dijalankan 

yaitu melalui diklat-diklat, dan ada peningkatan kemampuan dan 

keahlian oleh petani maupun kelompok tani, meskipun ada kendala yang 

menghambat jalannya strategi ini. 

c. Peningkatan sarana informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh 

petugas petani. 

Salah satu lembaga yang memiliki peran sangat besar dalam 

pembangunan pertanian adalah lembaga penyuluhan pertanian. Lembaga 

tersebut memiliki sebutan yang berbeda di setiap tingkat daerah. Pusat 

Pengembangan dan Penyuluhan (Pusbangluh) merupakan lembaga 

penyuluhan pertanian yang berada pada tingkat pusat, pada tingkat 

provinsi terdapat Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh), pada tingkat 

kabupaten atau kota terdapat Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) dan pada tingkat kecamatan terdapat 

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yusak Murjoko, 

menyatakan bahwa sarana informasi yang dapat diakses dengan mudah 

oleh petugas petani, yang terdapat di kabupaten Lampung Selatan saat 

ini adalah melalui program cyber extention. Program cyber extension 
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merupakan sarana untuk mempermudah tugas penyuluh dalam 

penyediaan informasi bagi masyarakat pertanian secara online.  

BP3K model CoE dapat diartikan bahwa BP3K merupakan pusat 

kecemerlangan di kawasan perdesaan, selain sebagai pusat informasi 

pembangunan pertanian juga menjadi pintu masuk program 

pembangunan dari semua pihak terkait Program CoE dimulai sejak tahun 

2010. Pada tahun 2011 ditetapkan enam BP3K sebagai model CoE di 

Privinsi Lampung, salah satunya ada di Kab. Lampung Selatan. Adapun 

tabel model BP3K CoE yang terdapat di Provinsi Lampung dapat dilihat 

pada tabel 4.3 di bawah ini. 

Tabel 4.3 model BP3K CoE 

No Nama BP3K Kabupaten/Kota 

1 BP3K Terbanggi Besar Lampung Tengah 

2 BP3K Menggala Lampung Selatan 

3 BP3K Metro Barat   Kota Metro 

4 BP3K Batang Hari Lampung Timur 

5 BP3K Padang Cermin  Pesawaran 

6 BP3K Talang Padang Tanggamus 

Sumber: Laporan Program RPPK Pengembangan BP3K sebagai CoE, 2012  

Kementerian Pertanian dalam upaya meningkatkan kemampuan 

penyuluh menggagas program cyber extension. Program ini berlaku untuk 

lembaga penyuluhan pada setiap tingkat daerah, tanpa terkecuali di tingkat 

kecamatan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BP3K).  

Berdasarkan analisis dan uraian bahwa keberhasilan dalam 

peningkatan sarana informasi yang dapat diakses dengan mudah maka 

Penyuluhan pertanian memiliki peran yang penting, karena penyuluhan 
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pertanian merupakan bagian integral pembangunan pertanian yang 

mengupayakan pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lain 

untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kesejahteraan petani. 

kesimpulan hasil strategi ini adalah sudah efektif, karena  sudah 

ada penyediaan sarana informasi bagi petani yaitu bukan hanya di dapat 

dari lembaga penyuluh, tetapi juga sudah ada sarana informasi yang dapat 

diakses dengan mudah oleh para petani, meskipun ada beberapa kendala 

yang menghambat jalannya strategi ini.  
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Berdasarkan teori dalam buku Rita Hanafie menurut A.T Mosher, ada 5 

syarat pokok dan 5 syarat pelancar apabila pengembangan pertanian ingin 

dilakukan antara lain: 

Tabel 4.7 

5 Syarat Pokok dan 5 Syarat Pelancar Pengembangan Pertanain 

No Syarat-syarat pokok dan 

syarat pelancar 

pengembangan sektor 

pertanian, merujuk pada buku 

dalam Rita Hanafie menurut 

A.T. Mosher 

 Strategi pengembangan 

sektor pertanian dinas 

tanaman pangan kab. 

Lampung Selatan 

 

Hasil  

A syarat-syarat pokok/mutlak 

dalam pengembangan 

sektor pertanian 

   

1 Adanya pasar untuk hasil-

hasil pertanian. 

Ada 3 hal yang sangat 

diperlukan: 

Perlu adanya permintaan 

(demand) terhadap hasil 

usaha tani 

Adanya penyalur hasil usaha 

tani atau disebut sistem tata 

niaga 

Perlu adanya kepercayaan 

petani terhadap kelancaran 

sistem tata niaga tersebut. 

Berdasarkan hasil 

analisis wawancara 

tentang strategi 

pengembangan sektor 

pertanian di Lampung 

Selatan, maka pasar atau 

tata niaga yang tersedia 

di kabupaten Lampung 

Selatan salah satunnya 

adalah PT. Vasam yang 

tidak hanya sebagai 

pemberi pinjaman modal 

terhadap petani, akan 

tetapi juga sebagai tata 

niaga khusus hasil 

komoditi jagung, dan 

juga ada pasar atau tata 

niaga Sub Terminal 

Agribisnis (STA) yang 

di bangun oleh 

pemerintah daerah yang 

di kelola oleh dinas 

tanaman pangan, 

sebagai tata niaga untuk 

hasil panen komoditas 

tanaman pangan di 

kabupaten Lampung 

Selatan. (pada Misi II, 

strategi 2) 

Belum 

sepenuhnya 

Efektif 

 

Program ini 

tidak 

berjalan 

lancar, 

karena 

sistim yang 

dijalankan 

tidak 

berjalan 

sebagaimana 

mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Teknologi yang senantiasa 

berubah lebih maju. 

Berdasarkan hasil 

analisis wawancara 

Efektif 
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Teknologi usaha tani 

merupakan cara-cara, 

melakukan usaha tani, 

termasuk didalamnya cara 

menyebar benih, pupuk, 

pestisida, perkakas, alat, dan 

sumber tenaga. 

Terdapat beberapa sumber 

teknologi baru bagi petani, 

antara lain: 

Teknik kerja petani lain 

Mendatangkan dari daerah 

lain (dalam hal metode dan 

bahan yang telah 

dikembangkan di daerah lain) 

Percobaan terarah (percobaan 

jenis dan cara pengolahan 

tanah, cara pemberantasan 

hama penyakit, obat ternak, 

mesin dll. 

tentang strategi 

pengembangan sektor 

pertanian di Lampung 

Selatan, maka syarat 

teknologi yang 

senantiasa berubah lebih 

maju,yang telah 

dijalankankan di 

kabupaten Lampung 

Selatan adalah melalui 

Penerapan teknologi 

tepat guna dan spesifik 

lokasi yaitu: melalui 

penyuluhan, dengan cara 

penganjuran pemakaian 

input dan sarana 

produksi dengan tepat 

yang menyesuaikan 

kondisi lokasi daerah 

pertanian tanaman 

pangan di kab. Lampung 

Selatan. 

(pada Misi I, Strategi1) 

3 Sarana produksi dan alat-alat 

pertanian yang tersedia lokal. 

Pengembangan varietas baru 

hasil penelitian (misal 

perbanyakan benih) untuk 

memenuhi permintaan petani 

yang ingin menerapkanya, 

hal tersebut dapat dilakukan 

dengan beberapa cara: 

Mendirikan balai benih oleh 

pemerintah 

Mengadakan sistem 

perusahaan penangkar benih 

yang diakui 

Memberikan sejumlah benih 

unggul kepada orang petani 

ditiap tempat agar 

diperbanyak dan kemudian 

digunakan oleh petani lain 

disekitarnya. 

Berdasarkan hasil 

analisis wawancara 

penulis, maka syarat 

pengembangan 

pertanian tentang 

tersedianya sarana dan 

alat produksi pertanian 

secara lokal, yang telah 

dijalankan berdasarkan 

strategi pengembangan 

sektor pertanian adalah 

adanya penyuluhan dari 

dinas tanaman pangan 

tentang penggunaan dan 

penangkaran bibit/benih 

unggul, salah satunya 

berdasarkan hasil 

wawancara kepada 

bapak warsito ketua 

kelompok tani di 

Kecamatan Jati Agung, 

yang diberikan bantuan 

bibit unggul komoditi 

Efektif 
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Jagung sebanyak 300 kg 

dari dinas tanaman 

pangan, dan kemudian 

bibit/benih unggul 

tersebut di bagikan pada 

anggota kelompok tani 

setempat. 

(pada Misi III, strategi 

1) 

4  Insentif produksi untuk 

petani. 

Perangsang yang dapat secara 

efektif mendorong petani 

meningkatkan produksinya 

antara lain: 

Perbandingan harga yang 

menguntungkan 

Bagi hasil yang wajar 

Tersedianya barang atau jasa 

yang ingin dibeli oleh petani 

 

Berdasarkan hasil 

analisis penulis tentang 

strategi pengembangan 

sektor pertanian dinas 

tanaman pangan, maka 

insentif produksi untuk 

petani yang tersedia 

pada strategi yang telah 

dijalankan adalah 

melalui nilai tambah 

bagi petani,salah 

satunya yang di dapat 

dengan cara menjual 

hasil panen komoditi 

jagung yang telah 

dijemur dengan kadar 

air 14% sesuai dengan 

kebutuhan pakan ternak, 

maka harga yang 

didapatkan akan lebih 

tinggi dibanding dengan 

dijual secara langsung. 

Dan untuk barang atau 

input produksi 

(bibit/benih unggulan, 

obat pembasmi hama, 

dan juga pupuk) yang 

dibutuhkan petani telah 

banyak tersedia atau 

dijual di kabupaten 

Lampung Selatan 

sendiri. 

 (pada misi III, strategi1) 

Efektif 

5  Pengangkutan atau 

transprotasi. 

Pentingnya pengangkutan 

Berdasarkan hasil 

analisis penelitian 

tentang strategi 

pengembangan 

Efektif  
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berkaitan dengan produksi 

pertanian harus tersebar luas 

untuk membawa sarana dan 

alat-alat produksi ke tiap-tiap 

usaha tani, serta untuk 

mebawa hasil usaha tani ke 

konsumen, baik di kota-kota 

besar maupun dikota-kota 

kecil. Perluasan perdagangan 

memerlukan pembuatan 

jalan-jalan yang dapat dilalui 

oleh gerobak atau kendaraan 

bermotor yang dapat 

membawa lebih banyak 

muatan dan menempuh jarak 

yang lebih jauh. Jalan 

merupakan bagian yang 

sangat penting dari jaringan 

pengangkutan pertanian. 

 

pertanian oleh dinas 

tanaman pangan, maka 

pengangkutan dan 

transportasi yang 

tersedia adalah dilihat 

dari infrastruktur 

pertanian yang tersedia 

di kabupaten Lampung 

Selatan berdasarkan 

hasil wawancara dengan 

bapak Yusak Murjoko, 

selain Jaringan irigasi, 

terdapat pembangunan 

dan perbaikan jalur 

jalan-jalan usaha tani 

setiap tahunnya. 

(pada Misi I, Strategi 2) 

B Syarat-syarat pelancar 

dalam 

pengembangan 

sektor pertanian 

  

1 Pendidikan untuk 

pembangunan 

Agar efektif maka program 

pendidikan bagi petani 

hendaklah memenuhi 8 syarat 

berikut: 

1) Harus datang ketempat 

petani 

2) Harus bersifat khas, 

sesuai dengan minat dan 

kebutuhan petani saat ini 

3) Harus mengindahkan 

kenyataan bahwa petani 

itu adalah orang dewasa 

4) Harus disesuaikan dengan 

waktu-waktu senggang 

Berdasarkan hasil 

analisis tentang strategi 

pengembangan oleh 

dinas tanaman pangan 

Lampung Selatan, maka 

pendidikan untuk 

pembangunan pertanian, 

yang telah dijalankan 

adalah melalui 

pendidikan dan 

pelatihan bagi aparatur 

dinas tanaman pangan 

yaitu dengan diklat-

diklat bagi tenaga teknis 

untuk membentuk 

tenaga teknis yang 

profesional, dan  salah 

satunya diklat 

Efektif  
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petani 

5) Unit bahan pelajaran 

dalam kebanyakan hal 

harus lah merupakan 

suatu cara kerja tertentu 

yang baru atau yang telah 

diperbaiki 

6) Harus disertai dengan 

kesempatan bagi petani 

untuk segera 

mempraktikkan metode 

baru yang diajarkan 

7) Setiap cara kerja yang 

baru yang telah diubah 

tersebut harus secara 

teknis baik dan secara 

ekonomi menguntungkan 

8) Petani memerlukan 

dorongan untuk mau 

melakukan percobaan. 

 

mekanisasi alat dan 

mesin pertanian (UPJA) 

bagi non paratur. Dan 

juga pelatihan dan 

magang untuk 

membentuk petani yang 

maju dan modern, salah 

satunya melalui 

pembinaan dan pelatihan 

terhadap kelompok tani 

yang menerima bantuan 

alat mesin tani 

(Alsintan) dan ada 

pelatihan administrasi 

bagi petugas dan pelaku 

agribisnis. Selain itu 

juga ada pembinaan 

tentang cara atau 

anjuran pemakaian input 

produksi yang tepat dan 

benar oleh petugas 

penyuluh dinas tanaman 

pangan kab. Lampung 

Selatan. 

(misi III, Strategi 2) 

2 Kredit produksi 

Ada 3 hambatan dalam 

penggunaan kredit produksi 

antara lain: 

1) Kredit produksi seolah-

olah sebagai sesuatu yang 

sedapat mungkin harus 

dihindari 

2) Cenderung meningkatkan 

suku bunga 

3) Tidak melihat rencana 

produksi untuk masa 

untuk masa mendatang 

sebagai suatu unsur dari 

kelayakan diberi kredit. 

Berdasarkan hasil 

analisis penelitian 

tentang strategi 

pengembangan 

pertanian dinas tanaman 

pangan, maka kredit 

produksi untuk usaha 

tani yang tersedia bagi 

petani yang ada 

dikabupaten Lampung 

Selatan, salah satunya 

ada bantuan pinjaman 

modal melalui 

kerjasama dinas 

tanaman pangan dengan 

PT. Vasam sebesar Rp.7 

jt akan tetapi modal 

yang diberikan kepada 

petani bukan berbentuk 

uang tunai melainkan 

langsung diberikan input 

Belum 

sepenuhnya 

efektif  

 Karena 

berdasarkan 

observasi 

analisis 

penelitian 

lembaga 

kredit dari  

pemerintah 

bagi usaha 

tani belum 

tersedia. 
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produksi seperti: Benih 

unggul, pupuk, obat 

pembasmi hama alat 

produksi yang 

diperlukan lainnya 

dengan jumlah sebesar 

Rp. 7 jt. Sedangkan 

kredit pertanian yang 

berasal dari 

pemerintahan sendiri 

menurut hasil 

wawancara belum 

tersedia.(misi II, Stragi 

2) 

3 Kegiatan untuk kelompok 

petani 

Ada 4 macam tindakan yang 

dapat menggiatkan kerja 

sama kelompok petani: 

1) Bantuan dalam 

pengorganisasian 

2) Penyediaan bahan-bahan 

khusus 

3) Bantuan teknis dan 

pengelolaan 

4) Bantuan keuangan 

Berdasarkan hasil 

analisis penelitian 

tentang strategi 

pengembangan sektor 

pertanian, maka 

kegiatan untuk 

kelompok petani yang 

telah dijalankan adalah 

salah satunya melalui 

program penerapan 

tanaman padi secara 

organik oleh beberapa 

kelompok tani yang 

sudah berjalan di 

kecamatan Candipuro 

dan Sragi. Melalui 

program ini kelompok 

tani di bimbing dan 

diberi arahan mulai dari 

pengolahan lahan sawah 

yang harus dijadikan 

tanah organik bebas dari 

bahan kimia, serta 

penggunaan pupuk dan 

obat pembasmi hama 

yang semuanya terbuat 

dari bahan organik. 

Setelah program ini 

dijalankan maka hasil 

produksi padi organik 

ini akan mendapatkan 

nilai jual yang lebih 

Efektif 
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tinggi dibanding hasil 

produksi padi yang 

menggunakan obat-

obatan kimia didalam 

produksinya. Dan 

program tanaman padi 

organik hasil binaan dari 

dinas tanaman pangan 

ini, telah membuahkan 

hasil yaitu 2 kelompok 

tani binaan telah 

berhasil menjual hasil 

produksi padi organik 

sampai ke Bandung. 

(misi II, Strategi 1) 

4 Penyempurnaan dan 

perluasan lahan pertanian 

Disamping meningkatkan 

produksi tiap tahun dari tanah 

yang telah diusahakan sampai 

sekarang, ada 2 hal lagi yang 

juga dapat mempercepat 

pembangunan pertanian: 1) 

memperbaiki mutu tanah 

yang telah diusahakan saat 

ini, dengan cara perbaikan- 

perbaikan untuk menahan 

dan menyimpan air hujan, 

serta meningkatkasn efisiensi 

penggunaan air irigasi dan 

penggalian selokan. 2) dan 

mengusahakan tanah baru 

untuk pertanian.  

 

Berdasarkan hasil 

analisis penelitian 

tentang strategi 

pengembangan sektor 

pertanian maka 

penyempurnaan dan 

perluasan lahan 

pertanian yang telah 

dijalankan di Lampung 

Selatan salah satunya 

melalui perbaikan 

infastruktur pertanian 

seperti jaringan irigasi 

sawah dan pembuatan 

embung yang tersebar di 

kecamatan Lampung 

Selatan. sedangkan 

untuk perluasan lahan 

baru pertanian untuk sub 

sektor tanaman pangan 

itu sendiri di kabupaten 

Lampung Selatan untuk 

lima tahun terakhir 

belum tersedia, 

sedangkan berdasarkan 

wawancara lahan sawah 

pertanian yang tersedia 

di Lampung Selatan 

akan semakin berkurang 

dikarenakan adanya 

pembuatan jalur jalan tol 

Efektif 
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Sumber: dalam Rita Hanafie menurut A.T Mosher dan hasil wawancara 

Berdasarkan uraian dan analisis penelitian, maka strategi pengembangan 

sektor pertanian sub sektor tanaman pangan yang telah dijalankan di kabupaten 

Lampung Selatan, sudah termasuk kedalam syarat-syarat pemgembangan 

pertanian. Karena menurut A.T Mosher manakala pertanian ingin dikembangkan 

Sumatera-Jawa. 

(misi I,Strategi 2) 

5 Perencanaan nasional 

pembangunan pertanian. 

Kunci bagi perencanaan 

nasional yang efektif adalah 

pengertian yang luas, benar 

serta mendalam mengenai 

pertanian dan pembangunan 

pertanian. 

Berdasarkan hasil 

analisis penelitian 

tentang strategi 

pengembangan sektor 

pertanian, maka 

perencanaan nasional 

pembangunan pertanian 

yang telah dijalankan di 

kabupaten Lampung 

Selatan itu sendiri 

adalah berdasarkan 

Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) yang 

didalamnya terdapat  

program strategis 

pembangunan sesuai visi 

dan misi bupati terpilih 

periode 2011-2015 yang 

berhubungan dengan 

kesejahteraan 

masyarakat kabupaten 

Lampung Selatan, dan 

salah satu  rencana 

strategis melalui Satuan 

Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) dinas pertanian 

tanaman pangan dan 

hortikultura kabupaten 

Lampung Selatan maka 

terbentuklah strategi 

pengembangan sektor 

pertanian sub sektor 

tanaman pangan.  

Efektif 
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maka sistem pertanian harus memenuhi kelima syarat pokok/mutlak 

pengembangan pertanian yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas. Dan juga 

syarat-syarat pelancar untuk mempercepat dan memperlancar perkembangan 

pertanian. Akan tetapi ada 2 (dua) strategi pengembangan tanaman pangan yang 

dijalankan oleh dinas tanaman pangan yang tidak termasuk kedalam  5 syarat 

pokok dan 5 syarat pelancar pengembangan sektor pertanian yang merujuk pada 

pendapat A.T. Mosher yaitu strategi ke 3 pada misi I peningkatan dan 

diversifikasi produksi tanaman pangan masyarakat, dan pada strategi 3 misi III 

peningkatan sarana informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh petugas dan 

petani.  Meskipun tidak termasuk kedalam syarat-syarat pokok dan pelancar 

pengembangan pertanian yang dikemukakan oleh Mosher, namun kedua strategi 

yang telah dijalankan di kabupaten Lampung Selatan tersebut  merupakan salah 

satu upaya Dinas tanaman pangan untuk meningkatkan produksi dan mutu 

tanaman pangan, meskipun strategi diversifikasi produksi tanaman pangan ini 

belum sepenuhnya berjalan efektif. 

 Berdasarkan uraian dan analisis strategi pengembangan sektor pertanian 

sub sektor tanaman pangan di kab. Lampung Selatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan jumlah hasil produksi tanaman pangan dan meningkatkan 

pendapatan pelaku usaha tani sub sektor tanaman pangan belum sepenuhnya  

berjalan efektif, akan tetapi segala upaya yang telah dijalankan berdasarkan 

strategi-strategi yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya dinas pertanian 

tanaman pangan untuk membantu mensejahterakan pelaku usaha tani, hasil 

produksi tanaman pangan telah menyumbang PDRB di sektor pertanian sub sektor 
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tanaman pangan cukup besar, artinya upaya pemerintah untuk meningkatkan 

PDRB kab. Lampung Selatan dari sektor pertanian sub sektor tanaman pangan 

bisa dikatakan telah berhasil. Hal ini bisa dilihat dari hasil produksi tanaman 

pangan selama lima tahun terakhir 2011-2015 beberapa komoditi tanaman pangan 

di kabupaten Lampung Selatan tingkat produksi telah dapat melampaui jumlah 

kebutuhan konsumsi masyarakat ( mengalami surplus), meskipun ada komoditi 

tanaman pangan seperti kedelai dan kacang hijau hasil produksinya mengalami 

minus. Secara rinci perbandingan antara tingkat produksi dan kebutuhan konsumsi 

komoditi tanaman pangan dapat dilihat pada tabel 4. 8 di bawah ini. 

Tabel 4.8 

Perbandingan Tingkat Produksi dan Konsumsi Komoditi Tanaman Pangan 

No Komoditi 
Produksi 

(ton) 

Jumlah 

Penduduk 

Konsumsi 

Kg/Kpt/Th 

Total 

Konsumsi 

Surplus/ 

Minus 

1 Beras 244.492,00 943.855 105,48 99.558 144.934 

2 Jagung 468.313,00  6,82 6.437 461.876 

3 Kedelai 1.975,00  7,35 6.937 -4.962 

4 Kc. Tanah 881,00  0,86 812 69 

5 Kc. Hijau 403,00  0,52 491 -87 

6 Ubi Kayu 115.628,00  16,99 16.036 99.592 

7 Ubi Jalar 7.403  3,42 3.228 4.172 

Sumber: dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura kab. Lampung Selatan 

 

Berdasarkan tabel diatas produksi komoditi tanaman pangan yang 

mengalami surplus adalah komoditi Padi/beras, Jagung, Kacang tanah, Ubi kayu, 

dan Ubi jalar, sedangkan komoditi kedelai dan kacang hijau justru mengalami 

minus. Ketika hasil produksi tanaman pangan mengalami surplus, hal ini 
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menunjukkan bahwa hasil produksi tanaman pangan bukan hanya digunakan 

untuk kebutuhan konsumsi masyarakat akan tetapi hasil produksi juga dapat dijual 

untuk menambah penghasilan bagi pelaku usaha tani di kab. Lampung Selatan. 

Akan tetapi pemerintah kab. Lampung Selatan perlu memberikan perhatian 

khusus dengan berbagai upaya lain terhadap komoditas tanaman pangan yang 

megalami minus seperti komoditi kedelai dan kacang hijau untuk bukan hanya 

memenuhi konsumsi lokal melainkan juga untuk bisa di ekspor keluar daerah 

untuk menambah pendapatan pelaku usaha tani.  

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik 

sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran 

pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah 

diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Untuk 

mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan data 

statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai 

bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang 

ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai 

bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh 

berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.
83

 Dalam hal ini 

pemerintah kabupaten Lampung Selatan melaksanakan pembangunan ekonomi 

daerah salah satunya disektor pertanian, dengan strategi yang telah dijalankan oleh 

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura selama 5 tahun terakhir 2011-2015, 

                                                           
83

 Katalog, BPS , Kab. Lampung Selatan 2016. h. 5 
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maka dari strategi yang telah dijalankan dapat dilihat hasil produksi sektor 

pertanian sub sektor tanaman pangan yaitu pada sumbangannya terhadap PDRB. 

 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto 

seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu 

negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode. Dan 

hasil PDRB kabupaten Lampung Selatan selama periode 2011-2015 dapat dilihat 

pada tabel 4.9 dibawah ini. 

Tabel 4.9 

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Selatan Atas Dasar Harga 

Dasar 2010 menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 

 
 

Kategori Uraian 2011 2012 2013 2014 

              

2015* 

 

    

Total 

PDRB 

semua sektor 

19.613.120,4 

 

20.782.043,3 

 

22.113.697,8 

 

23.398.572,6 

 

24.654.678,5 

 

1 

Pertanian, 

Kehutanan, 

Dan 

Perikanan 

6.337.441,2 6.642.246,1 7.015.529,4 7.272.232,6 7.559.585,6 

Distribusi  

PDRB dalam 

persen  (%) 

 

32,5 

 

32,0 

 

31,7 

 

31,1 

 

30,7 

Laju 

pertumbuhan 

dalam  persen 

(%) 

5,32 4,81 5,62 3,66 3,95 

1 

Pertanian, 

Peternakan, 

Perburuan 

dan Jasa 

Pertanian 

(Rp) 

4.749.534,1 4.953.621,5 5.217.497,8 5.348.560,3 5.563.834,7 

Distribusi 

PDRB dalam 

persen  (%) 

24.5 23.8 23.6 22.8 22.6 

Laju 

pertumbuhan 

dalam  persen 

(%) 

4,42 4,30 5,33 2,51 4,04 
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Tanaman 

Pangan  (Rp) 
2.259.071,7 2.284.878,8 2.402.855,0 2.420.796,7 2.519.061,2 

Distribusi  

PDRB dalam 

persen  (%) 
12,0 11,0 10,9 10,3 10,2 

Laju 

pertumbuhan 

dalam  persen 

(%) 

1,18 1,14 5,16 0,75 4,22 

Sumber: data diolah. Katalog BPS Lampung Selatan,2016 

 

 

Berdasarkan data PDRB pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jika 

dilihat dalam angka Rupiah sumbangan sektor pertanian dan sub sektor pertanian 

selama tahun 2011- 2015 dari tahun ketahun selalau mengalami peningkatan. 

Sektor pertanian merupakan penyumbang PDRB terbesar di banding sektor lainya 

dan distribusi sub sektor tanaman pangan (dalam angka persen) merupakan 

penyumbang terbesar dibandingkan sub sektor pertanian lainnya meskipun setiap 

tahunnya mengalami penurunan. Akan tetapi persentase laju pertumbuhan sub 

sektor tanaman pangan paling kecil di bandingkan dengan sub sektor pertanian 

lainnya. Selengkapnya Data bisa dilihat pada tabel distribusi dan laju 

pertumbuhan PDRB di BAB I hal 10-15. Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan 

perkembangan agregat pendapaatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu 

sebelumnya. Artinya dalam hal ini upaya pemerintah Kab. Lampung Selatan 

khususnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk meningkatkan PDRB 

di sektor pertanian sub sektor tanaman pangan melalui strategi pengembangan 

tanaman pangan belum sepenuhya berjalan efektif, hal ini bisa dilihat dari hasil 

sumbangan persentase distribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB yang 

mengalami penurunan dari tahun ketahun dan juga hasil persentase laju 
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pertumbuhan sub sektor tanaman pangan yang menyumbang paling kecil terhadap 

PDRB. Dan mungkin bisa diakibatkan karena adanya strategi yang belum 

sepenuhnya efektif disamping memang terdapat kendala-kendala yang 

menghambat jalannya strategi yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah kab. Lampung Selatan perlu usaha lebih keras lagi dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat petani yaitu produksi tanaman pangan 

dengan melihat kekurangan- kekurangan strategi yang telah dijalankan, dengan 

berbagai upaya yang lain yang akan membantu meningkatkan produksi tanaman 

pangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat petani.  

 

B. Penerapan Strategi Pengembangan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi 

Islam 

Pada dasarnya strategi pengembangan sektor pertanian (tanaman 

pangan) di kabupaten Lampung Selatan sangat mulia, dengan berbagai strategi 

yang dijalankan selama 5 tahun dari tahun 2011-2015 bertujuan untuk 

meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan petani pelaku usaha sub sektor tanaman pangan. 

Strategi pengembangan sektor pertanian yang dilaksanakan di kab. Lampung 

Selatan termasuk kedalam upaya pembangunan di sektor pertanian, yaitu 

dengan melakukan produksi tanaman pangan yang dilakukan dengan 

menjalankan strategi-strategi yang ditetapkan dan diarahkan untuk mencapai 

tujuan. Tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan 
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mashlahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara 

keseluruhan.  

Pada dasarnya tujuan hidup setiap manusia adalah menginginkan 

kehidupannya didunia ini dalam keadaan bahagia secara materiil dan spiritual, 

dan secara individual maupun sosial salah satu aspek kehidupan yang 

diharapkan dapat membawa manusia ketujuan hidupnya, diantaranya yaitu 

masalah ekonomi. Oleh karena itu, tujuan dari sistem ekonomi Islam tidak 

bisa terlepas dari tujuan syariah, yang menurut Asy-Syatibi adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terletak pada 

terlindunginya keimanan (ad dien), jiwa (an nafs), akal (al-‘aql), keturunan 

(an-nasl) dan kekayaan (al maal). Sistem ekonomi Islam bukan hanya 

bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan semata, namun juga menjamin 

terwujudnya tujuan syariah. Tujuan syari’ah akan menjiwai manusia untuk 

bertindak baik bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya.
84

  

Fallah yang merupakan tujuan hidup bagi manusia, menurut Islam 

merupakan keberuntungan didunia dan diakhirat. Fallah mencakup aspek 

yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia. Aspek ini secara 

pokok meliputi spiritual, moralitas, ekonomi, sosial budaya. 

Berdasarkan pada teori pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi 

Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta unsur Fallah dalam 

aspek-aspek makro sebagai berikut: 

1. Keseimbangan ekologi dan sistem 

                                                           
84

 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format 

Keadilan Ekonomi di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 66. 
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2. Pengelolaan Sumber daya alam 

3. Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk 

4. Penyediaan sumber daya untuk generasi mendatang 

5. Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah peneliti lakukan kondisi 

lingkungan yang dimilki oleh kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini salah 

satunya ditunjukkan dengan pengelolaan di sektor pertanian sub sektor 

tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang baik sudah berjalan di 

kabupaten Lampung Selatan. Hal ini membuktikan adanya fallah yang diraih 

oleh pemerintah dan masyarakat kabupaten Lampung Selatan. 

Maslahah, segala bentuk keadaan material maupun non material, yang 

mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling 

mulia. Pada kenyataannya yang terjadi di kabupaten Lampung Selatan, potensi 

untuk memberikan kontribusi terhadap PDRB kabupaten yang dihasilkan di 

setiap kecamatan sangat menguntungkan dan mendatangkan kemaslahatan 

bagi masyarakat sekitar, prinsip adil merupakan pilar penting dalam ekonomi 

Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan dalam Al-Qur’an sebagai misi 

utama para Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Penegakan keadilan termasuk 

keadilan sosial dan ekonomi. Allah telah menurunkan Islam sebagai sistem 

kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya adanya 

keadilan dalam setiap sektor termasuk dalam sektor pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi serta dalam memanfaatkan potensi yang ada di suatu 
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wilayah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

1. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi pertanian  

Peran pemerintah dalam Islam yaitu diamanahi untuk 

menjamin bahwa keadilan berlangsung disemua bidang kehidupan, hal 

ini dilakukan Negara dengan memikul tanggung jawab sebagai wali 

atau penyedia kesejahteraan publik. Pentingnya peran pemerintah atau 

pemimpin sebagai khalifah dibumi dalam hal ini adalah peran 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Berdasarkan teori yang dikutip dalam buku yang berjudul 

Ekonomi Pembangunan Syari’ah karya Irfan Syauqi Beik dan Laily 

Dwi Arsyianti dikatakan bahwa terkait peran pemerintah atau Negara, 

maka peran dan fungsi pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah 

prinsip keadilan. Artinya pemerintah dalam hal mengambil kebijakan 

dan menentukan kebijakan ekonomi harus berlandaskan keadilan yang 

juga merupakan salah satu nilai prinsip dalam ekonomi Islam. 

Keadilan dalam hal ini memberikan perhatian yang sama untuk setiap 

daerah dan mampu mendukung apa yang menjadi potensi disetiap 

daerah khususnya dalam meningkatkan produksi sektor pertanian sub 

sektor tanaman pangan. Dalam hal ini pemerintah kabupaten Lampung 

Selatan sebagai Khalifah dalam mensejahterakan masyarakatnya 

khususnya para petani tanaman pangan, yaitu dengan membuat 

kebijakan atau strategi yang sejalan dengan visi dinas tanaman pangan 
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dan hortikultura dengan visi “ terwujudnya pertanian tanaman pangan 

dan hortikultura yang maju dan berkelanjutan menuju petani yang 

sejahtera.” Dan dengan misi atau tujuan meningkatkan produksi dan 

mutu tanaman pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatan 

kualitas sumber daya manusia pelaku pembangunan pertanian sub 

sektor tanaman pangan.  

Berdasarkan hasil analisis penelitian bahwa strategi-strategi  

yang telah dijalankan guna meningkatkan produksi tanaman pangan di 

kabupaten Lampung Selatan sejak tahun 2011-2015, telah berjalan 

sebagaimana mestinya, dalam hal ini, peran dari dinas tanaman pangan 

telah memberikan banyak dukungan terhadap masyarakat petani dalam 

meningkatkan produksi tanaman pangan, salah satunya melalui 

berbagai penyuluhan, serta memberikan bantuan input (bibit unggul, 

pupuk, obat pembasmi hama), ataupun sarana (alat mesin tani) 

produksi yang dibutuhkan oleh petani-petani tanaman pangan di kab. 

Lampung Selatan, dalam penyebarannya bantuan input dan sarana 

produksi dibagikan dengan menyesuaikan keadaan atau kondisi dan 

kebutuhan pertanian terutama dikecamatan yang berpotensi disetiap 

kecamatan yang ada di kab. Lampung Selatan. Sesuai dengan Firman 

Allah SWT dalam (QS. An-Nahl : 90) yang berbunyi: 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl: 90) 

 

2. Penerapan strategi Pengembangan pertanian ditinjau dalam perspektif 

ekonomi Islam 

Pada dasarnya tujuan dan maksud dari strategi pengembangan 

sektor pertanian tanaman pangan di kabupaten Lampung Selatan 

adalah untuk menanggulangi kemiskinan dan menaikkan taraf hidup 

masyarakat petani melalui produksi tanaman pangan dengan 

menumbuhkembangkan usaha pertanian yang dijalankan, sejalan 

dengan startegi kebijakan pembangunan sub sektor tanaman pangan 

yang ditetapkan dinas tanaman pangan kab. Lampung Selatan, yang 

telah dibahas sebelumnya di BAB III. 

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwasanya dengan 

dilaksanakannya kebijakan strategi pengembangan sektor pertanian 

sub sektor tanaman pangan, masyarakat petani di kabupaten Lampung 

Selatan terbantu dalam meningkatkan pendapatan petani, dengan 

adanya bantuan dari pemerintah daerah yang berperan sebagai khalifah 

khususnya bantuan dari dinas tanaman pangan yang memberikan 

penyuluhan pertanian, bagi masyarakat petani diajarkan atau 

dibimbing bagaimana cara-cara bertani, dan menjalankan teknologi 

pertanian maupun alat-alat pertanian dengan benar dan tepat melalui 

penyuluhan, sehingga produksi akan meningkat. Selain itu masyarakat 
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petani juga diajarkan dalam bidang usaha tani, dan membangun 

kerjasama tidak hanya dengan sesama kelompok tani, tetapi juga 

dengan perusahan di bidang pertanian. Meningkatnya produksi dan 

pengetahuan petani, pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat 

petani.  

Dari segi tujuan dan maksud dari strategi pengembangan sub 

sektor tanaman pangan yang ditetapkan oleh dinas tanaman pangan 

dan hortikultura kab. Lampung Selatan diperbolehkan dengan alasan 

dasar membantu masayarakat petani dalam upaya meningkatkan 

produksi tanaman pangan dan pengetahuan petani yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan hasil produksi sub sektor tanaman pangan. 

Strategi ini merupakan misi sekaligus program dari pemerintah 

daerah kabupaten Lampung Selatan, bukan hanya dalam upaya 

meningkatkan pendapatan petani, akan tetapi hasil produksi tanaman 

pangan juga akan membuat masyarakat kabupaten Lampung Selatan 

menjadi sejahtera karena tercukupinya pangan pokok lokal, dan tidak 

perlu mengimpor pangan pokok terutama  produksi komoditi beras dan 

jagung dari luar daerah. Keberhasilan dalam menjalankan strategi yang 

ditetapkan ini nantinya akan berimplikasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang ditunjukkan dengan kenaikan PDRB (Produk Domestik 

Regional Bruto) kabupaten Lampung Selatan. 

Pada dasarnya kegiatan dari strategi pengembangan pertanian 

tanaman pangan bertujuan untuk meningkatakan produksi sub sektor 
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tanaman pangan dan memperbaiki kondisi ekonomi petani serta pada 

kenyataanya memang benar membantu masyarakat petani menuju 

kearah yang lebih baik. Hal ini bisa dilihat dari sumbangan PDRB sub 

sektor tanaman pangan selama lima tahun terakhir 2011-2015 

memberikan sumbangan paling besar dibanding sub sektor pertanian 

lainnya. Strategi pengembangan sektor pertanian sub sektor tanaman 

pangan yang telah dijalankan di kabupaten Lampung Selatan, sejak 

tahun 2011-2015 hasilnya cukup memuaskan, meskipun ada beberapa 

strategi yang memang belum sepenuhnya berjalan efektif, yaitu pada 

misi I strategi 3 (peningkatan dan diversifikasi produksi tanaman 

pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat), dan misi 

II strategi 2 (peningkatan kelembagaan petani melalui pengembangan 

agribisnis tanaman pangan) ini dikarenakan terdapat kendala yang 

memang terjadi karena sistim yang dijalankan belum dijalankan secara 

optimal.  

Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan 

menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama. 

Oleh karena itu, kerjasama akan menciptakan sinergi untuk lebih 

menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam 

mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau 

mewujudkan kesejahteraan. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl: 

126 
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Aritinya:  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

(QS. An-Nahl:162) 

 

Kerjasama yang telah dilaksanakan oleh petani di kabupaten 

Lampung Selatan melalui penerapan Strategi pengembangan sub sektor 

tanaman pangan adalah dengan menjalankan strategi diversifikasi produksi 

tanaman pangan untuk ketahanan pangan masyarakat dan peningkatan 

kelembagaan petani melalui pengembangan agribisnis tanaman pangan. 

kerjasama melalui strategi diversifikasi produksi adalah adanya Model 

Program Pengembangan Pangan Lokal (MP3L) yang ada di kecamatan 

Ketapang yaitu pembuatan beras Siger (singkong seger), akan tetapi 

strategi yang dijalankan ini belum sepenuhnya efektif. Dan kerjasama 

melalui strategi peningkatan kelembagaan petani melalui pengembangan 

agribisnis tanaman pangan adalah kerjasama petani dengan perrusahaan 

swasta yang bergerak dibidang penyediaan modal khusus komoditi jagung, 

yaitu PT. Vasam Kosa Sejahtera, yang telah banyak membantu untuk 

memberikan modal terhadap petani Lampung Selatan, dan juga tersedia 

pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA) yaitu merupakan Pasar 

yang dibuat oleh pemerintah setempat bagi petani untuk menjual hasil 

tanaman pangan, akan tetapi program STA ini tidak berjalan lancar karena 



154 
 

sistim yang dijalankan belum berjalan sebagaimana mestinya.  Dalam hal 

ini sudah tercipta kerjasama melalui penerapan strategi yang dilakukan 

antara masyarakat petani dengan lembaga pemerintah maupun swasta, hal 

ini dilakukan dalam upaya meningkatkan produksi tanaman pangan di 

kabupaten Lampung Selatan untuk mencapai tujuan dari strategi yang 

telah ditetapkan sesuai visi dan misi dinas tanaman pangan. akan tetapi 

kedua strategi yang telah diterapkan tersebut belum sepenuhnya berjalan 

efektif, karena ada beberapa hambatan yang membuat penerapan strategi 

ini tidak berjalan secara optimal.  

Oleh karena itu, strategi yang belum sepenuhnya berjalan efektif 

tersebut, sebaiknya menjadi perhatian bagi pemerintah kabupaten 

Lampung Selatan dalam upaya memberikan solusi yang baik demi 

kelancaran dan kelangsungan berjalannya strategi yang telah ditetapkan 

dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah kabupaten 

Lampung Selatan sebaiknya perlu usaha lebih keras lagi dalam 

menerapkan strategi pengembangan pertanian yang telah ditetapkan 

terhadap masyarakat petani, akan tetapi peran pemerintah yaitu dinas 

tanaman pangan kab. Lampung Selatan tidak akan berjalan lancar apabila 

masyarakat petaninya pun tidak ikut serta berpartisipasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri. Oleh karena itu 

keberhasilan dari penerapan strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

dinas tanaman pangan dan hortikultura kab. Lampung Selatan tidak 

terlepas dari kerjasama masyarakat petani, maupun pihak swasta dan 
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petugas dari dinas tanaman pangan itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat 

petani harus memiliki kesadaran bahwa betapa pentingnya keterlibatan 

mereka dalam menerapkan dan menjalankan berbagai strategi-strategi 

yang telah ditetapkan oleh dinas tanaman pangan, perkebunan dan 

hortikultura kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian segala upaya 

kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah ini untuk meningkatkan 

pembangunan di sektor pertanian khususnya produksi tanaman pangan dan 

meningkatkan kesejahteraan petani dapat berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah diproyeksikan. Sehingga seluruh masyarakat yang berada di 

wilayah kabupaten Lampung Selatan dapat mencapai kemaslahatan dunia 

akhirat.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN   

1. Strategi pengembangan sektor pertanian sub sektor tanaman pangan yang 

sudah dijalankan dalam upaya peningkatan PDRB Kab. Lampung Selatan,  

ada 2 strategi yang belum sepenuhnya berjalan efektif. Akan tetapi hal ini 

tidak mengurangi hasil produksi tanaman pangan selama 5 tahun terakhir 

2011-2015, karena bisa dilihat dari hasil sumbangan sub sektor tanaman 

pangan terhadap PDRB dan juga dapat dilihat dari perbandingan hasil 

produksi tanaman pangan yang mengalami surplus. Adapun strategi yang 

sudah efektif diantaranya Misi I Strategi 1 dan Strategi 2, Misi II Strategi 1 

dan strategi 3 dan Misi III Strategi 1,2,dan 3. Sedangkan strategi yang 

belum sepenuhnya efektif adalah pada Misi I Strategi 3 dan Misi II 

Strategi 2. Sedangkan berdasarkan teori syarat pengembangan pertanian 

yang  merujuk pada pendapat A.T Mosher, maka strategi pengembangan 

oleh dinas tanaman pangan yang belum sepenuhnya berjalan efektif ada 2 

yaitu pada syarat pokok pengembangan pertanian no 1. Adanya pasar 

untuk hasil usaha tani dan syarat pelancar pertanian no 2. Adanya kredit 

bagi usaha tani. Dan ada dua strategi dinas tanaman pangan kab. Lampung 

Selatan yang tidak termasuk kedalam syarat pengembangan sektor 

pertanian menurut A.T Mosher yaitu pada misi I strategi 3 dan misi III 

strategi 3. 
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2. Penarapan Strategi pengembangan sektor pertanian dalam mendukung 

peningkatan PDRB dan pendapatan masyarakat petani kabupaten 

Lampung Selatan sudah cukup baik demi kemaslahatan ummat. Terdapat 

nilai khilafah yaitu peran pemimpin atau pemerintah daerah, melalui 

kebijakan dan program yang baik, melalui penerapan Strategi 

Pengembangan Tanaman Pangan dan terdapat prinsip keadilan pada 

strategi yang telah dijalankan dengan berbagai penyuluhan yang dilakukan 

dinas tanaman pangan, pemberian bantuan ini diberikan menyesuaikan 

keadaan dan kondisi wilayah setiap kecamatan di kab. Lampung Selatan. 

Dan terciptanya kerjasama antara masyarakat petani dengan 

lembaga pemerintah dan swasta melalui dua strategi yang telah dijalankan 

yaitu peningkatan dan divesifikasi produksi tanaman pangan dan 

peningkatan kelembagaan petani melalui pengembangan agribisnis 

tanaman pangan. akan tetapi dari penerapan kerjasama ini belum 

sepenuhnya berjalan efektif, akibat adanya hambatan pada strategi yang 

dijalankan, sehingga tidak berjalan secara optimal. 
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B. SARAN  

1. Bagi pemerintah daerah kabupaten Lampung Selatan khususnya dinas 

tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura: 

a. Lebih memperhatikan lagi komoditas yang belum termasuk unggulan, 

seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar. dengan 

ditingkatkan fasilitas sarana prasarana produksi serta pendampingan 

dan bantuan modal terhadap petani agar meningkatkan produksi dan 

pendapatan petani. 

b. Menambah program diversifikasi produksi tanaman pangan di 

kecamatan berpotensi lainnya, untuk meningkatkan ketahanan pangan. 

dengan membangun kerjasama antara petani dengan pihak swasta 

maupun pemerintah dan mencari alternatif lain dalam penerapan 

pengembangan strategi dalam upaya meningkatkan keanekaragaman 

produksi dan meningkatkan agribisnis tanaman pangan dalam upaya 

meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan petani Lampung 

Selatan. 

2. Diharapkan kepada masyarakat petani agar lebih ditingkatkan lagi 

semangat dalam usaha tani dan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan 

hasil produksi tanaman pangan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa meneliti lebih dalam dan lebih luas 

khususnya yang berkaitan dengan ketahan pangan di Indonesia, agar 

kedepannya lebih baik lagi. sehingga hasil penelitian dapat digunakan dan 

menjadi referensi atau petunjuk bagi daerah yang diteliti. 
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