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4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 pada pasal 272 ayat (2), mengamanatkan bahwa Rencana strategis Perangkat 

Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai 

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.  

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka 

menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021, mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021. 

Adapun penjabaran tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut : 

Tujuan : 

Mengoptimalkan pengelolaan potensi pertanian berbasis teknologi tepat guna dan 

peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan untuk mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

Sasaran : 

1. Terjaganya ketersediaan dan keanekaragaman pangan; 

2. Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian; 

3. Meningkatnya produksi dan daya saing produk peternakan 
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 Adapun keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan 

Pangan Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut : 

Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

Mewujudkan 

Trenggalek 

yang Maju, 

Adil, Sejahtera, 

Berkepribadian 

berdasarkan 

Iman dan 

Takwa 

Misi 2 : 

Meningkatkan 

pembangunan 

sektor pertanian 

serta memberikan 

perlindungan 

terhadap 

masyarakat untuk 

mewujudkan tata 

niaga yang adil 

dan 

menyejahterakan; 

1. Meningkatkan 

ketersediaan dan 

keanekaragaman 

pangan 

Terjaganya 

ketersediaan pangan 

Ketersediaan Pangan, 

Skor PPH (Pola 

Pangan Harapan), 

Cadangan Pangan 

  2. Meningkatkan 

produksi, 

produktivitas, dan 

daya saing produk 

pertanian  serta 

kesejahteraan 

petani 

Meningkatnya 

produksi, 

produktivitas dan 

daya saing produk 

tanaman pangan, 

hortikultura dan 

perkebunan 

 

 

Meningkatnya 

peran serta 

kelembagaan 

kelompok tani 

dalam 

pengembangan 

sektor pertanian 

Jumlah produksi 

tanaman pangan, 

Jumlah produksi 

hortikultura dan 

JUmlah Produksi 

perkebunan, Jumlah 

sertifikat produk 

pertanian 

 

 

 

  3. Meningkatkan 

produksi, 

produktivitas, dan 

daya saing produk 

peternakan serta 

kesejahteraan  

peternak 

Meningkatnya 

populasi dan 

produksi ternak 

 

Meningkatnya daya 

saing dan nilai 

tambah produk 

peternakan 

 

Jumlah Produksi  

peternakan (ton)  

 

 

 

Jumlah unit usaha 

pengolah hasil produk 

peternakan yang 

bersertifikat (unit) 

 

 


