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Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian  dan Pangan Kabupaten 

Trenggalek tahun 2016 – 2021 ini merupakan penjabaran visi, misi dan Program Dinas 

Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek yang disesuaikan dengan Revisi RPJMD 

Kabupaten Trenggalek dengan memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki, 

faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang.  

Mengingat peran dan fungsi Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten 

Treggalek yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan 

Rentra Perubahan ini dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan 

dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan 

kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (RENJA) DInas Pertanian dan Pangan. 

 

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 

2016-2021 ini selanjutnya akan menjadi acuan dasar bagi penyusunan dan pelaksanaan 

program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi pada 

pemenuhan ketahanan pangan serta produksi dan produktivitas pertanian serta 

meningkatnya daya saing produk pertanian di Kabupaten Trenggalek sesuai tugas 

pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek. 

 
Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun telah disusun program 

dan kegiatan yang akan dioperasionalkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2016-2021 dengan melakukan pertimbangan akademis, politis dan 

tinjauan teknis. Keberhasilan dari rencana pembangunan pertanian dan pangan yang 

telah disusun, sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi bersama seluruh 

komponen pelaku pembangunan (stakeholder) agar bersama-sama memberikan 

konstribusi produktif untuk mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan.  

 
Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 

Tahun 2016 – 2021 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-

tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung 
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terwujudnya pelayanan prima (good governance) pada Dinas Pertanian dan Pangan 

Kabupaten Trenggalek. Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2016-2021 ini selanjutnya akan dijabarkan kembali secara lebih 

teknis di Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek. 

 


