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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan 

hidayah-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Perencanaan berupa “RENCANA 

STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN  2016 - 2021” dapat diselesaikan 

dengan baik. 

Renstra ini merupakan rencana lima tahunan yang di dalamnya memuat visi, 

misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan perkebunan 

dan peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 - 2021.  Penetapan Renstra 

ini disusun sebagai acuan tolok ukur penilaian terhadap pertanggungjawaban 

pelaksanaan pembangunan peternakan di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 

dimaksud. 

Bahan pertimbangan dalam penyusunan Renstra ini adalah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021, 

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 

2016 – 2021, serta Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2011 - 2015.  

Dari ketiga hal tersebut dipadukan dan diselaraskan untuk terselenggaranya 

pengelolaan sumberdaya peternakan yang lestari dan bertanggung jawab untuk 

mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan yang lebih sejahtera. 

Akhirnya, semoga Renstra yang telah disusun ini dapat bermanfaat dan 

dimanfaatkan bagi kemajuan pembangunan di Kalimantan Selatan. 

 

 Banjarbaru,        Oktober 2016 

 An. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

 Kepala Dinas, 

   

 

 
 

 Ir. H. SUGIAN NOORBAH, MP 
 NIP. 19610325 198803 1 003 
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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan 

hidayah-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Perencanaan berupa “RENCANA 

STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN  2016 - 2021” dapat diselesaikan 

dengan baik. 

Renstra ini merupakan rencana lima tahunan yang di dalamnya memuat visi, 

misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan perkebunan 

dan peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 - 2021.  Penetapan Renstra 

ini disusun sebagai acuan tolok ukur penilaian terhadap pertanggungjawaban 

pelaksanaan pembangunan peternakan di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 

dimaksud. 

Bahan pertimbangan dalam penyusunan Renstra ini adalah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021, 

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 

2016 – 2021, serta Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2011 - 2015.  

Dari ketiga hal tersebut dipadukan dan diselaraskan untuk terselenggaranya 

pengelolaan sumberdaya peternakan yang lestari dan bertanggung jawab untuk 

mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan yang lebih sejahtera. 

Akhirnya, semoga Renstra yang telah disusun ini dapat bermanfaat dan 

dimanfaatkan bagi kemajuan pembangunan di Kalimantan Selatan. 

 

 Banjarbaru,        Oktober 2016 

 An. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

 Kepala Dinas, 

  

  

  

  

 Dr. Ir. H. ISRA 

 NIP.  19590707 198503 1 031 
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PENDAHULUAN 

 

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, 

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan sosial pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka 

waktu tertentu. 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan sub sektor Perkebunan dan Peternakan di Provinsi 

Kalimantan Selatan pada dasarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari 

pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Aktualisasi pelaksanaan 

pembangunan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program-program yang 

dapat mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Program ini akan terus 

dikembangkan dengan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya lokal. 

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai 

peran strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk 

merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 

perkebunan dan peternakan serta bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan 

maupun sasaran yang telah ditetapkan. 

Perubahan-perubahan secara bertahap perlu dilakukan mengingat selama 

ini acuan dan arah pembangunan Perkebunan dan Peternakan belum sepenuhnya 

fokus terhadap target, tujuan dan sasaran. Dalam pengelolaan anggaran prinsip 

efisiensi dan efektivitas perlu senantiasa dikedepankan agar hasil yang diperoleh 

lebih optimal. Termasuk dalam hal ini kemampuan mengantisipasi dan merespon 

dengan cermat kondisi lingkungan yang terus berubah dengan sangat dinamis. 

1.2. Landasan Hukum 

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan 

Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan 

pada beberapa peraturan perundangan yang antara lain : 

Bab 1 
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1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 4286). 

2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 

nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421). 

3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 4437), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 

nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844). 

4. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817). 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 

tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54  tahun 2010 tentang pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah. 

8. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2008 tentang  tentang Pengelolaan Barang 

Milik. 

9. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun  2008 tentang Daerah Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2005 – 2025. 

11. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. 
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12. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5613). 

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang 

Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Kalimantan Selatan. 

14. Peraturan Gubernur Nomor : 032 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Fungsi 

dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Dinas Perkebunan dan Peraturan 

Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 068 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 

Organisasi an Tata Kerja Balai Sertifikasi Benih dan Percontohan Perkebunan 

Tungkap Provinsi Kalimantan Selatan. 

15. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Undang 

Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 45 tahun 2009 tentang Uraian 

Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Peternakan dan Unit-unit Pelaksana 

Teknis di Lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. 

17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 

19/Permentan/HK.140/4/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Rencana 

Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

a. Membuat rumusan-rumusan perencanaan pembangunan perkebunan dan 

peternakan secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan selama 5 tahun. 

b. Membuat dan menetapkan indikator-indikator pengukuran tujuan dan 

sasaran kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan. 

2. Tujuan 

a. Agar pelaksanaan pembangunan perkebunan dan peternakan berjalan 

terarah, efektif  dan  efisien. 

b. Mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan dan peternakan 

agar mampu memenuhi ketersediaan pangan asal ternak,  menunjang 

penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan 

pendapatan petani. 

c. Sebagai instrumen bagi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan, 

pemantauan, pengendalian, evaluasi program dan kegiatan. 



RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

2016 – 2021 

 

 

 

I-4  
 

d. Sebagai salah satu pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD 

setiap tahun. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2016 – 2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan; berisi tentang Latar Belakang, Tujuan, Landasan Hukum 

dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan 

Provinsi Kalimantan Selatan; berisi Gambaran Struktur Organisasi, Tugas 

Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, 

Sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan 

pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. 

BAB III Isu-Isu Strategis; berisi permasalahan dan isu strategis yang akan 

dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi SKPD. 

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan; berisi visi 

dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Gubernur Terpilih 

Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021. 

BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran 

dan pendanaan Indikatif; berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran, dan pendanaan indikatif. 

BAB VI  Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Tujuan dan Sasaran 

RPJMD; berisi mengenai Indikator Kinerja, Kondisi Awal Kinerja, dan Kondisi Akhir 

Kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD. 

 

BAB VII Penutup 
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GAMBARAN PELAYANAN SKPD 
 

 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 72 tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 

1. Tugas Pokok 

Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan 

urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perkebunan dan Peternakan sesuai 

dengan azas Desentralisasi, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan. 

Uraian tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut : 

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Perkebunan dan 

Peternakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur; 

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

Perkebunan dan Peternakan; 

c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, 

memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan 

Prasarana dan Sarana Perkebunan dan Peternakan; 

d. Merumuskan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, 

memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan 

pengembangan Perkebunan; 

e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, 

memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan 

pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, 

memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan 

Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Peternakan; 

g. Membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan unit pelaksana teknis;  

h. Mengelola kegiatan kesekretariatan; 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan 

bidang tugas dan tanggung jawabnya. 

Bab 2 
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2. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perkebunan dan 

Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perkebunan dan Peternakan sesuai 

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

Perkebunan dan Peternakan; 

c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan 

pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana Perkebunan dan Peternakan; 

d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan 

pelaksanaan kegiatan pengembangan Perkebunan; 

e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan 

pelaksanaan kegiatan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

f. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan 

pelaksanaan kegiatan Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Perkebunan dan Peternakan; 

g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan 

h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. 

3. Struktur Organisasi 

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 72 tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, 

4 Bidang, 3 Sub Bagian, 12 Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan 3 Unit 

Pelaksana Teknis (UPT). Adapun bagan struktur organisasi Dinas perkebunan 

dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1 
Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan 
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Unsur-unsur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah : 

A. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program 

dan rencana kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan, mengelola urusan 

keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan 

serta mengelola urusan administrasi kepegawaian organisasi dan 

ketatalaksanaan. 

Uraian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut : 

1) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan 

program dan rencana kegiatan serta laporan Dinas Perkebunan dan 

Peternakan; 

2) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan    anggaran ; 

3) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan 

dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan; 

4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan 

perlengkapan; 

5) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur 

mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan rumah tangga dan 

perlengkapan; 

6) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur 

mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian; 

7) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan 

ketatalaksanaan; 

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang 

tugas dan tanggung jawabnya. 

 

 



RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

2016 – 2021 

 
 

II-5 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat 

mempunyai fungsi : 

1) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan evaluasi kegiatan penyusunan program, rencana dan laporan  ; 

2) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan 

penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

keuangan; 

3) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan evaluasi 

pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, 

hubungan masyarakat dan keprotokolan; 

4) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan,  pengaturan dan evaluasi 

pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;  

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang 

tugas dan tanggung jawabnya. 

B. Bidang Prasarana dan Sarana 

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mengkoordinasikan, 

membina dan mengendalikan kegiatan lahan dan irigasi, Pupuk, pestisida  dan 

Alsintan,  serta pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan. 

Uraian tugas Bidang Prasarana dan Sarana adalah sebagai  berikut : 

1) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi 

potensi dan pemanfaatan lahan perkebunan dan peternakan; 

2) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemanfaatan irigasi untuk 

perkebunan; 

3) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi, identifikasi, 

pupuk dan pestisida; 

4) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi 

alat dan mesin perkebunan dan peternakan; 
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5) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembiayaan usaha perkebunan 

dan peternakan; 

6) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan investasi usaha perkebunan 

dan peternakan; 

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang 

tugas dan tanggung jawabnya. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Prasarana dan 

Sarana  mempunyai fungsi : 

1) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan evaluasi pengembangan Lahan dan Irigasi Perkebunan dan 

Peternakan ; 

2) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan evaluasi pupuk dan pestisida  perkebunan dan peternakan ; 

3) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan evaluasi pengembangan peralatan dan mesin perkebunan dan 

peternakan ; 

4) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, 

evaluasi dan pemanfaatan  pembiayaan dan investasi perkebunan dan 

peternakan. 

C. Bidang Perkebunan 

Bidang Perkebunan mempunyai tugas membina, mengendalikan, 

mengevaluasi, pengembangan dan produksi tanaman perkebunan, 

pengembangan usaha, pengaturan dan penerapan kawasan perkebuna 

terpadu, pembinaan PBS, melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi gangguan 

usaha, bencana alam, kebakaran, anomali iklim, okufasi lahan dan pencemaran 

lingkungan hidup serta operasional Laboratorium kaji terap pengembangan 

pestisida. 

Uraian tugas Bidang Perkebunan adalah sebagai berikut : 

1) Menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, 

mengendalikan, mengevaluasi kegiatan, pengembangan pembudidayaan, 

perbenihan, penetapan sumber benih, standar mutu benih dalam negeri 
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maupun impor, pengelolaan balai benih perkebunan, penetapan standar 

budidaya perkebunan tanaman tahunan; 

2) Menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, 

mengendalikan, mengevaluasi kegiatan, pengembangan pembudidayaan, 

perbenihan, penetapan sumber benih, standar mutu benih dalam negeri 

maupun impor, pengelolaan balai benih perkebunan, penetapan standar 

budidaya perkebunan tanaman rempah penyegar dan semusim; 

3) Menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, 

mengdalikan dan evaluasi PBS/PBSN, penyelenggaran perizinan dan 

pemanfaatan pembangunan perkebunan serta klarifikasi PBS secara 

berkala; 

4) Menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, 

mengendalikan dan evaluasi kegiatan pengendalian gangguan usaha yang 

disebabkan bencana alam, kebakaran, anomali iklim, okufasi lahan, dan 

pencemaran lingkungan; 

5) Menyusun program membina mengkoordinasikan, mengendalikan, dan 

evaluasi kegiatan OPT dan Operasional Laboratorium; 

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai Bidang Tugas 

dan Tanggung jawabnya. 

Bidang Perkebunan  mempunyai fungsi : 

1) Penyusunan program pembinaan, koordinasi, pengendalian dan 

mengevaluasi kegiatan pengembangan pembudidayaan, standar teknis, 

peningkatan produksi tanaman tahunan dan tanaman penyegar rempah 

dan semusim; 

2) Penyusunan program pembinaan, koordinasi, mengatur, pengendalian dan 

mengevaluasi kegiatan operasinal pengembangan pembudidayaan, 

pengawasan mutu benih standar teknis peningkatan produksi tanaman 

tahunan dan tanaman penyegar rempah dan semusim; 

3) Penyusunan program pembinaan, koordinasi, mengatur, pengendalian dan 

evaluasi kegiatan operasinal PBS, penyelenggaraan perizinan dan 

pemanfaatan rencana makro serta klasifikasiPBS secara berkala; 

4) Menyusun program pembinaan, koordinasi, mengatur, pengendalian dan 

evaluasi kegiatan pengendalian gangguan usaha yng disebabkan bencana 
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alam, kebakaran, anomaly iklim, okupasi lahan dan pencemaran 

lingkungan hidup. 

D. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan perbibitan, 

produksi dan pakan ternak, pengamatan dan penyidikan, pencegahan dan 

pemberantasan penyakit hewan, serta pengawasan kesehatan masyarakat 

veteriner wilayah Kalimantan Selatan. 

Uraian tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan  adalah sebagai 

berikut : 

1) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi perbibitan ternak; 

2) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi peredaran bibit ternak di masyarakat; 

3) Menyusun program, mengatur, menkordinasikan, membina, 

mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan standar 

perbibitan ternak diwilayah provinsi ; 

4) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi konservasi ternak bibit murni dan unggul 

plasmanutfah peternakan di wilayah provinsi ; 

5) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Inseminasi Buatan, 

progeny test, dan transfer embrio wilayah provinsi ; 

6) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pembudidayaan ternak 

7) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi penyeddiaan dan produksi pakan ternak 

wilayah provinsi; 

8) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan kawasan peternakan; 

9) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi penerapan kebijakan dan pedoman 
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kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan 

hewan; 

10) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi praktik hygiene sanitasi 

produsen Produk Asal Hewan (PAH); 

11) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi peredaran lalu lintas produk 

hewan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota; 

12) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pengamatan, penyidikan dan pemetaan 

penyakit hewan; 

13) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan norma dan 

standar teknis pelayanan kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat 

veteriner serta kesejahteraan hewan; 

14) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan dan pengelolaan 

laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat 

veteriner; 

15) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi penanggulangan wabah dan penyakit 

hewan menular; 

16) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelayanan kesehatan 

hewan; 

17) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pelaporan pelayanan medic/paramedik 

veteriner; 

18) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi penyidikan penyakit hewan; 

19) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan evalusi pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan; 
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20) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan evaluasi pemberantasan dan penanggulangan wabh penyakit hewan; 

dan 

21) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan evaluasi pengembangan kesehatan masyarakat veteriner. 

22) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang  

tugas dan tanggung jawabnya. 

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi : 

1) Menyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan evaluasi standar mutu perbibitan ternak ; 

2) Menyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan evaluasi produksi, peredaran dan penyebaran ternak bibit di wilayah 

provinsi ; 

3) Menyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan evaluasi standar mutu perbibitan ternak ; 

4) Menyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan evaluasi produksi, peredaran dan penyebaran ternak bibit di wilayah 

provinsi ; 

5) Menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 

evaluasi perbibitan dan produksi peternakan; 

6) Menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 

evaluasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner. 

E. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyuluhan, pengolahan dabn 

pemasaran hasil peternakan dan perkebunan. 

Uraian tugas Bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran hasil  adalah 

sebagai berikut : 

1) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi penyuluhan bidang peternakan dan 

perkebunan; 
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2) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kelembagaan bidang 

perkebunan dan peternakan; 

3) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalian dan mengevalusi kegiatan pelatihan teknis pada bidang 

perkebunan dan peternakan; 

4) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pengolahan layanan perijinan usaha 

perkebunan dan peternakan; 

5) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi lalu lintas hewan/ternak antar provinsi 

dan antar pulau; 

6) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pengolahan dan mutu hasil peternakan 

dan perkebunan; 

7) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan penerapan 

teknologi bidang perkebunan dan peternakan; 

8) Menyusun program, mengkoodinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevalusi pengembangan dan penerapan teknologi 

pengolahan hasil bahan asal hewan dan komoditas perkebunan; 

9) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi penanganan panen, pasca panen dan 

pengolahan hasil budidaya perkebunan dan peternakan; 

10) Menyusun progam, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan 

mengendalikan dan mengevalusi kegiatan studi AMDAL/UKL-UPL dibidang 

perkebunan dan peternakan; 

11) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur,  

mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan promosi hasil-hasil 

perkebunan dan peternakan; 

12) Menyusun program, mengkoodinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan informasi pasar dan 

pemasaran hasil perkebunan dan peternakan; dan 



RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

2016 – 2021 

 
 

II-12 

13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang 

tugas dan tanggung jawabnya. 

Bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran mempunyai   fungsi : 

1) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan evaluasi bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran ; 

2) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan evaluasi pengolahan mutu hasil perkebunan dan peternakan ; 

3) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan evaluasi pemasaran, promosi dan informasi 

F. Unit Pelaksana Teknis 

Unsur-unsur organisasi unit pelaksana teknis di Lingkungan Dinas 

Peternakan yaitu : 

1) UPTD Balai Sertifikasi Benih dan Percontohan Perkebunan Tungkap 

mempunyai tugas sebagai berikut : 

a) Penyusunan program sertifikasi dan pengawasan peredaran benih 

tanaman perkebunan ; 

b) Pengawasan peredaran mutu benih ; 

c) Penetapan varietas, klon, sertifikasi label dan serftifikasi mutu benih 

d) Penyusunan program, pedoman dan kebijakan percontohan 

perkebunan unggulan ; 

e) Pengkajian, pengembangandan penerapanteknologi perkebunan pada 

masyarakat 

f) Pengembangan dan percontohan budidaya, pasca panen tanaman 

perkebunan 

g) Bimbingan teknis, fasilitasi dan pelayanan informasi budidaya dan 

pasca panen tanaman perkebunan  

h) Pengelolaan urusan ketatausahaan.   

UPTD Balai Sertifikasi benih dan Percontohan Perkebunan Tungkap 

mempunyai fungsi :   

a) Penyusunan program sertifikasi dan pengawasan peredaran benih 

tanaman perkebunan ; 

b) Pengawasan peredaran mutu benih ; 

c) Penetapan varietas, klon, sertifikasi label dan serftifikasi mutu benih ; 
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d) Penyusunan program, pedoman dan kebijakan percontohan 

perkebunan unggulan ; 

e) Pengkajian, pengembangandan penerapanteknologi perkebunan pada 

masyarakat 

f) Pengembangan dan percontohan budidaya, pasca panen tanaman 

perkebunan 

g) Bimbingan teknis, fasilitasi dan pelayanan informasi budidaya dan 

pasca panen tanaman 

2) Balai Inseminasi Buatan 

Balai Inseminasi Buatan mempunyai tugas memproduksi, mengkaji, 

mengadakan dan mendistribusikan mani beku serta memelihara ternak 

akseptor. 

Uraian Tugas dari Balai Inseminasi Buatan adalah sebagai berikut : 

a) Menyusun program, mengkoodinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan inseminasi buatan; 

b) Menyusun, program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi produksi, pengadaan dan 

penyimpanan mani beku ; 

c) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi distribusi mani beku; 

d) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pengkajian dan pengamatan kualitas 

mani beku; 

e) Menyusun program, mengkoodinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pemeliharaan pejantan unggul; 

f) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pemeliharaan ternak akseptor 

inseminasi buatan ; 

g) Menyusun program, mengkoodinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil 

inseminasi buatan; 

h) Mengendalikan dan mengevalusi pengelolaan urusan ketatausahaan; 
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i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

bidang tugas dan tanggung jawabnya. 

Balai Inseminasi Buatan mempunyai fungsi : 

a) Penyusunan program pelaksanaan inseminasi buatan; 

b) Produksi, pengadaan, penyimpanan dan distribusi mani beku; 

c) Pengkajian dan pengamatan kualitas mani beku; 

d) Pemeliharaan ternak akseptor inseminasi buatan; 

e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan hasil inseminasi  buatan; 

f) Pengelolaan urusan ketatausahaan.  

3) Sekolah Pertanian Pembangunan 

Sekolah Pertanian Pembangunan mempunyai tugas 

menyelenggarakan pendidikan formal pertanian tingkat menengah bidang 

peternakan dan kesehatan hewan serta pelatihan agribisnis. 

Sekolah Pertanian Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut : 

a) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan, 

pengajaran dan pelatihan di bidang peternakan; 

b) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan, 

pengajaran dan pelatihan dibidang kesehatan hewan; 

c) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevalusi penyelenggaraan pendidikan, 

pengajaran dan pelatihan dibidang agribisnis; 

d) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi 

e) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan keterampilan siswa 

dibidang peternakan, kesehatan hewan serta kegiatan ekstara kurikuler 

dan kokurikuler; 

f) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan 

(guide and conselling) bagi siswa; 
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g) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan penerapan 

keterampilan terjual (saleable) bagi masyarakat; 

h) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevalusi pengembangan dan pelatihan 

agribisnis; 

i) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan hubungan 

kerjasama dengan dunia usaha, instansi terkait, orang tua siswa dan 

masyarakat; 

j) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bimbingan teknis edukatif 

Sekolah Pertanian Pembangunan Kabupaten/Kota dan swasata di 

wilayah binaannya; 

k) Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bimbingan teknis edukatif 

Sekolah Pertanian Pembangunan Kabupaten/Kota dan swasta di 

wilayah binaannya; 

l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

bidang tugas dan tanggung jawabnya. 

Sekolah Pertanian Pembangunan memiliki fungsi : 

a) Penyusunan program pendidikan, pengajaran dan pelatihan dibidang 

peternakan, kesehatan hewan dan agribisnis;  

b) Pendidikan, pengajaran dan pelatihan keterampilan siswa dibidang 

peternakan, kesehatan hewan serta kegiatan ekstra kurikuler dan 

kokurikuler; 

c) Bimbingan dan penyuluhan siswa; 

d) Pelatihan keterampilan terjual (saleable) bagi masyarakat : 

e) Pelatihan dan pengembangan agribisnis; 

f) Pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha, instansi lain, 

orang tua siswa dan masyarakat; dan 

g) Pengelolaan urusan ketatausahaan.  
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4) Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas-tugas fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.  

Ada dua kelompok jabatan fungsional, yaitu fungsional teknis dan 

fungsional administrasi. Fungsional teknis adalah fungsional yang 

melaksanakan tugas dan fungsi perkebunan dan peternakan dan 

kesehatan hewan yaitu Penyuluh Pertanian Spesialis Peternakan dan 

Medik Veteriner, sedangkan fungsional administrasi yaitu arsiparis dan 

perpustakaan. 

2.2. Sumber Daya Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan 

Selatan 

Keadaan PNS di Lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi  

Kalimantan Selatan. 

Dinas Perkebunanan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan terbentuk 

dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja berdasarkan Peraturan Daerah  No.06 

Tahun 2008, sampai dengan Oktober 2015 mempunyai personil Pegawai Negeri 

Sipil  sebanyak 157  orang yang terdiri dari ; 

- 2 Orang pejabat Struktural Eselon II.a 

- 10 Orang Pejabat Struktural Eselon III.a 

- 28 Orang Pejabat Struktural Eselon IV.a 

- 6 Orang Pejabat Fungsional 

- 111 Orang Staf. 

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2001 Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja UPTD di Lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan 

Selatan terbentuk yaitu  Balai Inseminasi Buatan (BIB) dan SPP Negeri Pelaihari 

sampai dengan Oktober  2015 mempunyai personil PNS : 

a. Balai Inseminasi Buatan Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 17 Orang yang 

terdiri dari : 

- 1 Orang menduduki Jabatan Struktural Eselon III.a 

- 3 Orang menduduki Jabatan Eselon IV.a 

- 13 Orang Staf. 

b. SPP Negeri Pelaihari berjumlah 61 orang PNS yang terdiri dari : 

- 1 orang menduduki Jabatan Struktural Eselon III.a 
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- 3 orang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV.a 

- 35 orang Fungsional / Guru 

- 22 orang Staf. 

Jumlah seluruh pegawai lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 

Kalimantan Selatan seperti Tabel  2.1   

  Jumlah pegawai berdasarkan jabatan pada Dinas Peternakan Provinsi 

Kalimantan Selatan, seperti pada table 1 berikut ini. 

Tabel 2.1  Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 
Kalimantan  Selatan Tahun 2016 

No Uraian Dinas BIB SPPN 

Pelaihari 

Jumlah 

1 2 3 4 5 6 

1. Pejabat Strukrtural     
 a. Eselon II-a 2 0 0 2 
 b. Eselon II-b 0 0 0 0 

 c. Eselon III-a 10 1 1 12 
 d. Eselon IV-a 28 3 3 34 

2. Pejabat Fungsional     
 a. Penyuluh 2 0 0 2 
 b. Medik Veteriner  1 0 0 1 

 c. Pengawas Bibit Ternak 0 0 0 0 
 d. Guru 0 0 35 35 
 e. Pustakawan 2 0 0 2 

 f. Arsiparis 0 0 0 0 
3. Staf  112 13 22 147 

 Jumlah 157 17 61 235 

 
  Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan pada Dinas Perkebunan dan 

Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, adalah sebagai berikut. 

               Tabel 2.2 Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Perkebunan dan 
Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 

No. Pendidikan 
Instansi 

Jumlah 
(org) 

Disnak  

Prov. SPP  BIB 

 1. S3 - 0 0 0 
 2. S2 28 1 2 31 
 3. S1 60 34 4 98 

 4. D3 11 8 4 23 
 5. SLTA 53 14 5 72 

 6. SLTP 5 1 1 7 
 7. SD - 3 1 4 

Jumlah 157 61 17 235 
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Dengan kualifikasi pendidikan paling banyak pendidikan paling tinggi baik 

pada Dinas maupun UPTD adalah S1 sebanyak 98 orang, dilanjutkan SLTA, S2, D3 

dan SLTP dan SD.  Meningkatkan jumlah pegawai pendidikan S1 dan S2, hal ini 

dilakukan oleh PNS yang bersangkutan dalam melanjutkan pendidikan melalui jalur 

izin belajar dan tugas belajar dimana dua jalur tersebut dapat meningkatkan status 

pendidikan (civil society) yang berdampak pada meningkatkan kepangkatan 

seorang PNS.   

Jumlah PNS pada Dinas Perkebunan dan Peternakan atau yang 

menjalankan fungsi peternakan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, yang 

menjalankan tugas teknis di lapangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :   

             Tabel 2.3 Tenaga Pendukung Pelaksana Kegiatan Insemiansi Buatan 

No Kabupaten/Kota 
Super 
visor 

Instru
k tur 

ATR 
PK
B 

Insemi 
nator 

Reco
rder 

Jumla
h 

Ket 

1. Banjarbaru - - 1 5 3 - 9  

2. Banjar - - 1 7 18 1 27 

3. Tapin - - 2 6 11 - 19 

4. H.S. Selatan - 1 3 7 17 - 28 

5. H.S. Tengah - - 2 12 22 1 37 

6. H.S. Utara - - 1 1 7 - 9 

7. Balangan - - 2 2 8 - 12 

8. Tabalong - - 3 9 13 - 25 

9. Barito Kuala - - 1 2 11 1 15 

10. Tanah Laut - 1 30 34 35 1 101 

11. Tanah Bumbu - - 1 9 13 - 23 

12 Kotabaru - - 3 7 12 1 22 

 JUMLAH - 2 50 10
1 

170 4 327 

 
Jumlah tenaga pelaksana teknis untuk mendukung kegiatan inseminasi 

buatan yang terdiri dari inseminator sebanyak 170 orang, Aktive Teknis Reservant 

(ATR) 50 orang, pemeriksa kebuntingan (PKB) sebanyak 101 orang yang 

menyebar di 12 kabupaten/kota.  Dalam pelaksanaannya untuk petugas 

inseminator merangkap  petugas PKB, mengingat dua tugas ini mempunyai 

keterkaitan yang tinggi, dimana pelaksanaan Inseminasi Buatan bertujuan untuk 

kebuntingan pada ternak. 
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Tabel 2.4 Tenaga Medis dan Paramedis Di Provinsi Kalimantan Selatan 

No. Provinsi/Kab./Kota 

Personil 

Dinas Puskeswan 

Medis Paramedis Medis Paramedis 

1. Provinsi : 

a. Dinas 
b. BIBD 

c. Snakma 

 

7 
4 

- 

 

7 
2 

- 

 

- 
- 

- 

 

- 
- 

- 

2. Banjarmasin 2 - - - 

3. Banjarbaru 3 - - - 

4. Banjar  1 - 1 3 

5. Tapin - - 1 2 

6. Hulu Sungai Selatan - - 1 2 

7. Hulu Sungai Tengah - - - 3 

8. Hulu Sungai Utara 2 - 1 - 

9. Balangan  1 - - 2 

10. Tabalong 2 - 1 2 

11. Tanah Laut 2 - 2 2 

12. Tanah Bumbu - - 3 3 

13. Kotabaru 2 - - - 

14. Barito Kuala - - - - 

 14 Buah 26 9 10 19 

 
Sedangkan tenaga medis yang ada di Dinas Kabupaten terkadang di mutasi 

ke Dinas/Bagian  lain yang bukan teknis peternakan/Kesehatan Hewan sehingga 

bidang teknis peternakan/kesehatan hewan dijabat oleh tenaga non teknis, teknis 

peternakan/kesehatan hewan.  

Dari tabel 2.4 terlihat jumlah tenaga medis dan paramedis baik yang ada 

di Provinsi Kalimantan Selatan jumlahnya masih sangat terbatas terutama yang 

ada di Kabupaten/Kota baik yang ada di Dinas maupun di Puskeswan. Kondisi ini 

di sebabkan karena tidak adanya/terbatasnya formasi pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) untuk tenaga medis dan paramedis kesehatan hewan baik yang 

di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, sehingga kekurangannya di atasi melalui 

pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Non PNS yang dapat berhenti atau 

mengundurkan diri sewaktu-waktu karena pindah tugas atau di angkat menjadi 

PNS di tempat lain 
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2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 

1. Bidang Perkebunan 

Kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan 

Selatan didasarkan pada dua kegiatan yaitu memperluas lahan perkebunan dan 

jumlah produksi yang di hasilkan, untuk perluasan aneka tanaman lainnya masih 

belum sepenuhnya mencapai target yang diamanahkan dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi  hal ini diakibatkan oleh penurunan luas tanam yang 

dikarenakan tidak seimbangnya antara peremajaan (penanaman baru) dengan 

jumlah tanaman yang telah tua dan mati. selain itu adanya alih fungsi lahan 

menjadi kelapa sawit, tanaman pangan dan sektor pertambangan turut menjadi 

penyebab penurunan luas tanam pada komoditi aneka tanaman ini, sementara 

penurunan produksi terjadi akibat penurunan luasan tanaman produktif dan 

kurangnya pemeliharaan tanaman secara intensif. Berikut ini adalah tabel yang 

menunjukkan hasil kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan 

Selatan selama tahun 2006-2015. Perkembangan luas kebun selama 10 (sepuluh) 

tahun terakhir dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 ditunjukan 

sebagaimana Tabel 2.5 dibawah, pertambahan luas kebun selama sepuluh tahun 

tersebut sebesar 235.734 Ha atau 46,48% atau dengan rata-rata pertahunnya 

sebesar 23.573 Ha (4,65%) dari tahun 2006 perkembangan yang sangat pesat ini 

dikarenakan komoditas perkebunan dipasar regional maupun internasional 

diminati dan tidak bisa tergantikan olah produk sintentik. Bila diamati pertahunnya 

ada kenaikan terbesar pada tahun 2008  yaitu sebesar 43.918 Ha, hal ini 

disebabkan karena akumulasi data perkembangan perkebunan besar swasta, 

secara keseluruhan pertumbuhan luas kebun selama sepuluh tahun terakhir 

mengalami trend menaik yaitu rata-rata sebesar 4,65 pertahun. 

Tabel 2.5 
Pengembangan Luas Komoditi Perkebunan 2006-2015 

No Tahun 
Pola Pengusahaan Luas 

PR PBN PBS Ha Pertmb % 
1 2006 273.503 17.951 215.666 507.120  
2 2007 289.196 18.744 222.130 530.070 4,53 
3 2008 304.296 19.410 250.282 573.988 8,29 
4 2009 318.890 18.147 268.857 605.893 5,56 
5 2010 324.792 18.188 308.118 651.098 7,46 
6 2011 342.651 17.929 303.448 664.068 1,99 
7 2012 353.681 17.931 302.040 673.651 1,44 
8 2013 369.887 17.931 312.323 700.141 3,93 
9 2014 382.745 19.584 327.305 729.634 0,86 
10 2015 386.765 20.284 335.841 742.854 1,81 

Rata-rata pertumbuhan luas kebun per tahun 4,65 

Sumber :Statistik Perkebunan Kalimantan Selatan 
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Produksi perkebunan Tahun 2015 tercatat sebesar 1.507.385 ton, terdiri 

atas Perkebunan Rakyat (PR) 455.044 ton atau 30,19%, Perkebunan Besar Negara 

(PBN) 25.860 ton atau 1,72 %, dan Perkebunan Besar Swasta 1.026.481 ton atau 

68,09%. 

Komoditas perkebunan yang dominan adalah karet, kelapa sawit dan 

kelapa dalam,  produksi tiga komoditas andalan tersebut mencapai 1.495.385 ton 

atau 99,20% dengan rincian masing-masing karet mencapai 191.593 ton sheet 

atau 12,71%, kelapa sawit 1.276.981 ton Crude Palm Oil (CPO) atau 84,71% dan 

produksi kelapa dalam 26.811 ton setara kopra atau 1,78 % (data statistik 

perkebunan Kalimantan Selatan tahun 2015). 

Produksi dan Produktivitas tanaman perkebunan Kalimantan Selatan masih 

rendah bila dibandingkan dengan standar potensi produktivitas karet nasional yang 

rata-rata bisa mencapai 1.500 kg sheet/tahun, sedangkan produktivitas karet 

Kalimantan Selatan baru tercapai relatif 1.079 kg sheet/tahun (lebih tinggi bila 

dibandungkan dengan produktifitas tahun 2014 yang hanya mencapai 1.084 kg 

sheet/hektar) dari potensi produktivitas karet, hal ini karena kondisi tanaman yang 

sebagian sudah tua dan rusak (30%), klon yang digunakan sebagian besar (85%) 

masih klon GT 1 yang sudah mengalami degeneratif, dan pernah terserang  Jamur 

Akar Putih (JAP) dan kering alur sadap (KAS) pada tanaman karet produktif serta 

yang paling siknifikan mempengaruhi lambatnya peningkatan produktifitas adalah 

rendahnya harga komositas karet dan cenderung menurun. 

Perkembangan produksi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dari tahun 

2006 sampai dengan  tahun 2015 ditunjukan sebagaimana Tabel 2.6 di bawah, 

pertambahan produksi selama sepuluh tahun tersebut sebesar 977.424 ton. Bila 

diamati pertahunnya ada penurunan pada tahun  tahun 2012 sebesar minus 

13,20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menurunnya produksi 

disebabkan karena adanya peremajaan dan berkurangnya luas komoditas 

cengkeh, kakao disamping faktor yang sangat menentukan sekali penurunan 

jumlah produksi adalah harga-harga komoditas perkebunan mulai dari paruh 

waktu tahun 2011 sampai dengan sekarang masih dirasakan, tingkat harga yang 

sangat rendah ini membuat pekebun kurang bergairah melaksanakan 

pemeliharaan dan pemupukan tanaman. Namun secara keseluruhan pertumbuhan 

produksi selama sepuluh tahun terakhir mengalami trend menaik yaitu rata-rata 

sebesar 18,44% pertahun. 
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Tabel 2.6 
Perkembangan produksi perkebunan selama 10 tahun 

(tahun 2006 s/d tahun 2015) 

No Tahun 
Pola Pengusahaan Produksi 

PR PBN PBS Ton/Thn Pertmb % 

1 2006 187.721 9.113 333.126 529.961  

2 2007 207.859 11.685 349.334 568.878 7,34 

3 2008 245.608 13.476 376.001 635.085 11,64 

4 2009 262.771 13.511 402.568 678.850 6,89 

5 2010 287.997 16.962 543.500 848.459 24,98 

6 2011 313.346 17.634 825.475 1.156.455 36,30 

7 2012 311.147 17.314 675.342 1.003.803 - 13,20 

8 2013 385.051 23.362 965.821 1.374.234 36,90 

9 2014 404.898 24.948 1.013.758 1.443.604 5,05 

10 2015 455.044 25.860 1.026.481 1.507.385 4,42 

Rata-rata pertumbuhan produksi per tahun 18,44 

Sumber :Statistik Perkebunan Kalimantan Selatan 

 

Peningkatan produktifitas khususnya komoditas karet sangat lamban bila 

dilihat dari tahun ke tahun, dibanding dengan produktifitas tahun 2014 mengalami 

kenaikan pada tahun 2015 yakni dari 1.048 kg per hektar menjadi 1.079 kg per 

hektar, peningkatan yang relatif lambat  tersebut dari tahun 2014 juga dipengaruhi 

oleh perubahan iklim curah hujan yang tinggi.  Namun tidak demikian halnya 

dengan produksi kelapa sawit dan kelapa dalam, kedua tanaman ini akan terus 

berbuah dengan baik apabila pemeliharaan dan pemupukan dilakukan secara 

teratur dan terus menerus. 

Pencapaian Sasaran Terwujudnya Lahan Perkebunan 

Tabel dibawah ini menunjukkan pengembangan luas tanaman untuk 

berbagai komoditi perkebunan. Tanaman kelapa sawit dan karet luas arealnya 

mengalami peningkatan yang signifikan karena didukung oleh perkebunan rakyat 

dan perkebunan besar. Sedangkan untuk tanaman lada, kelapa, kakao, kopi, 

cengkeh dan aneka tanaman lainnya perluasannya hanya didukung oleh 

perkebunan rakyat, sehingga perkembangan luas arealnya lambat dan bahkan 

mengalami penurunan.  
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Tabel 2.7 
Luas beberapa komoditas perkebunan selama 5 tahun terkahir 

(Tahun 20011 s/d 2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komoditas yang paling luas menempati lahan adalah kelapa sawit, pada 

tahun 2011 luas kelapa sawit 353.724 ha dan pada tahun 2015 mencapai 409.838 

ha dengan pertambahan luasan dari tahun 2011-2015 seluas 56.114 ha dan 

mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2,48%,  peningkatan luas juga 

dialami oleh komoditi karet dengan mencapai laju pertumbuhan sebesar 3,11 % 

sedangkan untuk komoditi lainnya semua mengalami perkembangan yang 

negative atau mengalami penmurunan luasan dari tahun ke tahun. Penurunan 

luasan untuk komoditi lainnya disebabkan oleh konversi lahan baik ke sektor 

pertambangan, pemukiman, pertanian atau pun ke sektor perkebunan sendiri 

yaitu peralihan ke komoditi kelapa sawit. Secara keseluruhan luas sektor 

perkebunan pada tahun 2015 mencapai luasan 742.854 ha dengan laju 

pertumbuhan rata-rata pertahun 2,26 %. Jika perluasan areal tahun 2015 dilihat 

dari pola pengusahaannya, maka dapat disebutkan bahwa Pola perkebunan 

rakyat masih menempati paling luas dari semua pola pengembangan 

perkebunan, Pola perkebunan rakyat mempunyai andil yang besar dalam 

perluasan areal perkebunan dibanding perkebunan besar Swasta dan 

1 2 3 4 5 6 7 8

I Jenis Komoditas

1 Karet 239.442 254.008 262.295 271.131 269.835 3,11                    

2 Kelapa Dalam 44.238 42.982 42.651 39.594 40.267 1,87-                    

4 Kelapa Sawit 353.724 366.847 372.720 395.528 409.838 2,48                    

5 Kopi 5.026 4.427 4.169 4.043 3.787 5,66-                    

6 Lada 851 914 657 617 620 6,25-                    

7 Cengkeh 723 540 525 502 405 7,17-                    

8 Kakao 725 680 757 695 587 10,30                  

9 komoditas lainnya 19.339 17.908 16.367 17.646 17.515 1,36-                    

Jumlah 664.068 688.306 700.141 729.634 742.854 2,26

II Pola Pengusahaan

1 Perkebunan Rakyat 342.651 361.913 369.887 382.745 386.765

2 Perkebunan Besar Negara 17.929 17.931 17.931 19.584 20.248

3 Perkebunan Besar Swasta 293.503 308.462 312.323 327.305 335.841

No Jenis Komoditas

Tahun Pengusahaan (Ha)
 Rata-rata 

Pertumbuhan  2011 (Ha)  2012 (Ha)  2013 (Ha)  2014 (Ha)  2015 (Ha) 
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perkebunan besar negara, yaitu sebesar 386.765 ha atau 52,06% dari total luas 

keseluruhan perkebunan di Kalimantan Selatan. 

Perluasan areal perkebunan juga membawa dampak positif bagi pencari 

kerja, karena membuka lapangan pekerjaan. Data tenaga kerja yang terserap 

oleh sektor perkebunan sebagai berikut: 

Tabel 2.8 
Data Tenaga Kerja Perkebunan Tahun 2011-2015 

No. Tahun 

 

Jumlah Tenaga Kerja 
Perkebunan (TKP) 

1. 2011 398.321 

2. 2012 404.998 

3 2013 406.716 

4. 2014 410.608 

5. 2015 439.384 
 

Angka statistik perkebunan tahun 2015 

Dari Tabel di atas menunjukan bahwa semakin besar perkembangn luas 

perkebunan memerlukan tanaga kerja yang semakin banyak laju petumbuhan 

tenaga kerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 rata-rata sebesar 5,15 

% bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan luas areal perkebunan sebesar 

2,26 % dengan demikian laju pertumbuhan tenaga kerja di bidang perkebunan 

lebih tinggi dibanding dengan laju pertumbuhan luas perkebunan. 

Pencapaian Sasaran Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan 

Tabel dibawah ini menjelaskan tentang pengembangan produksi tanaman 

komoditi perkebunan, dilihat dari total keseluruhan pengembangan produksi 

pada tahun 2011-2015 mengalami kenaikan. Komoditas yang mengalami 

kenaikan cukup baik adalah kelapa sawit sebesar 974.324 ton dan pada tahun 

2011 menjadi 1.276.981 ton  dengan rata-rata pertumbuhan 5,56% diikuti oleh 

produksi karet kakao dan kopi, produksi karet 141.797 ton pada tahun 2011 

meningkat menjadi 191.593 Ton pada tahun 2015 dengan laju pertumbuhan 

produksi rata-rata pertahun sebesar 6,20 %. Secara keseluruhan produksi 

komoditi perkebunan pada tahun 2015 sebesar 1.507.385 ton. Besaran produksi 

tahun 2015 tersebut ilihat dari pengusahaanya maka pengembangan perkebunan 

Pola Perkebunan Besar Swasta menyumbang produksi (68,09 %)  paling besar 

terhadap total produksi perkebunan Kalimantan Selatan, peningkatan Produksi 

Komoditas Perkebunan Tahun 2011 – 2015 seperti pada tabel 2.9 dibawah ini: 
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Tabel 2.9 
Produksi  beberapa komoditas perkebunan selama 5 tahun terkahir 

(Tahun 2011 s/d 2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan : Angka statistik perkebunan tahun 2015 

 

Tingginya produksi karet dan kelapa sawit di Kalimantan Selatan 

mendorong sebagian besar pelaku usaha perkebunan untuk mendirikan pabrik 

pengolah produk primer antar lain berdirinya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Pabrik 

Crumb Rubber untuk karet. Sebagai penunjang dalam Industri Hulu, Perusahaan 

Besar Swasta telah membangun Pabrik Kelapa Sawit dengan jumlah Pabrik Kelapa 

Sawit yang telah beroperasi sampai dengan tahun 2015 sebanyak 36 (tiga puluh 

enam) buah, Pabrik Pengolah karet sebanyak 12 (duabelas) dan Rencana 

Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit rakyat sebanyak 2 (dua) unit. Perkembangan 

Lokasi, kapasitas Pabrik Kelapa Sawit serta Rencana Pembangunan Pabrik Kelapa 

Sawit rakyat sebagaimana tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

2.011        2.012           2.013           2.014           2.015          Pertumbhn

(Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (%)

1 2 4 6 8 10 12 14 15

I Jenis Tanaman

1 Karet 141.797    159.675       180.591       181.785       191.593      6,20          Sheet

2 Kelapa Dalam 28.154      27.978         30.629         27.973         26.811        (0,97)         Kopra

4 Kelapa Sawit 974.324    1.102.980    1.148.517    1.220.168    1.276.981   5,56          CPO

 

5 Kopi 1.160        1.337           1.385           1.284           1.840          9,67          Biji Kering

6 Lada 264           276              256              231              209             (4,56)         Biji Kering

7 Cengkeh 82             144              130              173              80               (0,49)         Bunga Kering

8 Kakao 76             101              97                87                84               2,20          Biji Kering

9 Komoditas lainnya 10.572      11.296         12.630         11.885         9.787          (1,53)         Macam2

Jumlah I + II 1.156.429 1.303.787    1.374.234    1.443.604    1.507.385   5,44          

II Pola Pengusahaan

1 Perkebunan Rakyat 313.962    345.463       385.357       404.898       455.044      7,70          

2 Perkebunan Besar Negara 17.634      20.271         23.362         24.948         25.860        7,96          

3 Perkebunan Besar Swasta 824.833    938.053       965.515       1.013.758    1.026.481   4,47          

No Jenis Komoditas

Tahun

Wujud Produksi
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Tabel  2.10 
Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Pabrik karet sampai Tahun  2015 

 

NO 

 

KOMO-

DITI 

KABU-PATEN NAMA PERUSAHAAN 
KAP.TER- 

PASANG 

KAP. - 

PAKAI 

JENIS 

PRO-

DUKSI 

1 KELAPA 

SAWIT 

BANJAR PT. PALMINA UTAMA 45 45 CPO 

TAPIN PT. HASNUR CITRA TERPADU 45 45 CPO 

PT. KHARISMA ALAM PERSADA 45 - CPO 

PT. KHARISMA INTI USAHA 45 45 CPO 

HSS PT. SUMBER AGRO MAKMUR 45 45 CPO 

TABALONG PT. CAKUNG PERMATA NUSA I 30 30 CPO 

PT. ASTRA AGRO LESTARI 45 45 CPO 

TANAH  

LAUT 

PT. POLA KAHURIPAN 30 30 CPO 

PT. GAWI MAKMUR KALIMTAN 90 45 CPO 

PT. SMART TBK 30 30 CPO 

PT. KINTAP JAYA WATINDO 45 45 CPO 

PTPN XIII PELAIHARI 30 30 CPO 

PT. CANDI ARTA 20 -  

PT. CITRA PUTRA KEBUN ASRI 30 -  

TANAH 

BUMBU 

PT. GAWI MAKMUR KALIMTAN 60 60 CPO 

PT. LADANG RUMPUN 60 50 CPO 

PT. BUANA KARYA BAKTI 69 50 CPO 

KKPA 15 15 CPO 

PT. SAJANG HEULANG 60 60 CPO 

PT. AGRO BUKIT 60 -  

KOTABARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT. TAPIAN NANDENGGANI I 60 60 CPO 

PT.AGRO SEJAHTERA 40 - CPO 

PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA 1 60 60 CPO 

PT. TAPIAN NANDENGGANI II 45 45 CPO 

PT.SINAR KENCANA INTI PERKASA 2  15 15 CPO 

PT. BATULICIN AGRO SENTOSA 30 30 CPO 

PT. BERSAMA SEJAHTERA SAKTI 40 40 CPO 

PT. LAGUNA MANDIRI I 60 60 CPO 

PT. LAGUNA MANDIRI II 45 30 CPO 

PT. LANGENG MUARA MAKMUR 60 55 CPO 

PT. PARIPUNA SWAKARSA 60 60 CPO 

PT. SWADAYA ANDIKA 60 30 CPO 

PT. SURYA BUMI TUNGGAL P. 60 60 CPO 

PT. BUMI RAYA INVESTINDO 45 30 CPO 

PT. ALAM RAYA KENCANA MAS 60 45 CPO 

  BATOLA PT. AGRIBUMI SENTOSA 45 45 CPO 

PABRIK KELAPA SAWIT RAKYAT 

 

    

  TANAH BUMBU Koperasi Sinar Kencana 45  CPO 

  TANAH LAUT Koperasi Sawit Mandiri    

JUMLAH 8 KAB 35 PKS    

2 KARET K. BJM PT.  INSAN BOONAFIDE 36.000 29.115 CR 

 PT. BALIMAS 45.000 33.174 CR 

TANAH LAUT PT. KINTAP JAYA WATINO 18.000 4.524 CR 

  BANJAR PT. BRIDGESTONE 8.000 1.431 RSS 

PT. WILSON LAUTAN KARET 24.000 15.451 RSS 

PTPN XIII DANAU SALAK 14.400 7.231 RSS 

TANAH BUMBU PT. NUSANTARA BATULICIN 12.000 1.945 CR 

 PT. JHONLINE AGROMANDIRI 20.000 1.567 CR 

HST PT. DARMA KALIMANTAN JAYA  36.000 16.406 CR 

HSU PT. KARIAS TABING 14.000 7.116 CR 

TABALONG CV. KELUA RAYA 1.500 0 CR 

 PT. BUMI JAYA 36.000 24.694 CR 

JUMLAH 7 KAB 12 PERUSAHAAN    

 

Jumlah pabrik karet perkebunan besar swasta di Kalimantan Selatan yang 

memproduksi alam bentuk Crumb Rubber (CR) sebanyak 9 unit, Rubber Smoked 

Sheet (RSS) 3 unit, sedangkan komoditas kelapa sawit untuk memproduksi Tadan 
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Buah Segar (TBS) pada kelapa sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO) di Kalimantan 

Selatan terdapat pabrik CPO sebanyak 36 unit yang terdiri dari 34 unit Pabrik 

Kelapa Sawit yang dimiliki oleh perusahaan besar swasta dan 2 Unit PKS yang 

dimiliki oleh rakyat yang tergabung dalam koperasi yakni Koperasi Sinar Kencana 

di Kabupaten Tanah Bumbu dan Koperasi Sawit Mandiri yang berada di Kabupaten 

Tanah Laut. 

Kinerja rencana strategis tahun 2011 – 2015 Dinas Perkebunan Kalimantan 

Selatan dapat dilihat dari indikator yang telah ditetapkan dan disepakati oleh 

seluruh pemangku kepentingan. Pada renstra terdahulu telah ditetapkan 5 (lima) 

indikator untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan Dinas Perkebunan dalam 

ikut serta mensejahterakan rakyat khususnya para pekebun yang tergambar dari 

pendapatan petani pekebun, adapun indikator yang telah diukur selama lima tahun 

pertama adalah sebagai berikut : 

a. Pertumbuhan luas tanaman perkebunan 

b. Pertumbuhan tanaman perkebunan 

c. Meningkatnya jumlah efisiensi pengelolaan bidang sadap karet sesuai njuran 

teknis 

d. Meningkatnya jumlah mutu hasil unggulan perkebunan sesuai SNI 

e. Jumlah pemanfaatan lahan cadangan mencapai 63,35 % 

Gambaran target indikator kinerja dinas yang telah ditetapkan selama 

lima tahun pertama dan realisasi yang telah dicapai adalah sebagai berikut (tabel 

2.11), dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan maka Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan sejumlah pendanaan pembangunan 

khususnya bidang perkebunan  dipaparkan dalam tabel yang disampaikan 

pertahun anggaran melaui okumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 

daerah : 
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Tabel 2.11 
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Perkebunan  

 
 

Tabel 2.12 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bidang Perkebunan Tahun 2011-2015 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Pertumbuhan luas tanaman 2,45% setara 3,12% setara 4,06% setara 4,26% setara 4,40% setara 8,53% setara 2,44% setara 8,54% setara 4,32 % setara 9,46% atau setara 348,16% 86,31% 210,34% 101,44% 225%

perkebunan rata-rata pertahun dengan 14.844 Ha dengan 18.620 Ha dengan 24.980 Ha dengan 27.260 Ha dengan 29.340 Ha dengan 51.680 Ha dengan 16.071 Ha dengan 52.553 Ha dengan 27.644 Ha dengan 63.142 Ha

(3,66%/th)

2 Pertumbuhan produksi tanaman 4,27% (pertumbuhan 4,35% (pertumbuhan 4,49% (pertumbuhan 4,59% (pertumbuhan 4,82% (pertumbuhan 18,79% (pertumbuhan 6,84% (pertumbuhan 5,44% (pertumbuhan 7,31% (pertumbuhan 3,2% atau setara 440,05% 157,24% 121,16% 159,35% 66,39%

perkebunan rata-rata 4,50%/th produksi 25.620 ton) produksi 31.500 ton) produksi 33.910 ton) produksi 36.250 ton) produksi 39.750 ton) produksi 112.742 ton) produksi 64.281 ton) produksi 41.090 ton) produksi 57.731 ton) dengan 26.381 Ton

3 Meningkatnya jumlah efisiensi

pengelolaan bidang sadap karet 76,60% setara dengan 83,20% setara dengan 86,80% setara dengan 90,40% setara dengan 94% setara dengan 63,63% setara dengan 66,8% setara dengan 75,83% setara dengan 81,68% setara dengan 110,42% setara 79,94% 80,29% 87,36% 90,39% 117,46%

sesuai anjuran teknis 94% 104.954 Ha 108.732 Ha 112.647 Ha 116.702 Ha 120.903 Ha 83.900 Ha 96.934 Ha 107.302 Ha 105.444 Ha dengan 142.022 Ha

dari luas kebun produksi

4 Meningkatnya jumlah mutu hasil 73,75% setara dengan 79,05% setara dengan 84,35% setara dengan 89,65% setara dengan 95% setara dengan 54,99% setara dengan 60,34% setara dengan 51,25% setara dengan 74,79% setara dengan 112,22% setara 74,50% 76,33% 60,68% 83,42% 118,13%

unggulan perkebunan sesuai SNI 87.874 Ton 92.531 Ton 97.435 Ton 102.559 Ton 108.089 Ton 65.527 Ton 86.746 Ton 79.565 Ton 85.593 Ton dengan 127.685 Ton

mencapai 95,00%

5 Jumlah pemanfaatan lahan 54,86% setara dengan 56,53% setara dengan 58,70% setara dengan 60,99% setara dengan 63,34% setara dengan 60,54% setara dengan 62.02% setara dengan 63,72% setara dengan 62,61% setara dengan 67,20% setara dengan 110,35% 109,71% 108,54% 102,63% 106,09%

cadangan perkebunan mencapai 595.858Ha 614.015 Ha 637.610 Ha 662.445 Ha 588.028Ha 657.580Ha 673.651Ha 692.053 Ha 677.987 Ha 729.884 Ha

63,35% (688.028 Ha) dari luas

cadangan RTRWP 1.086.123 Ha

No
Target Renstra Tahun 2010-1015 Realisasi Capaian Tahun 2010-2015 Rasio Capaian pada Tahun 2010-2015

Indikator Kinerja

 1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  Anggaran  Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

PENDAPATAN DAERAH 1.108.000.000    1.495.000.000    -                              325.841.000        325.000.000        463.781.142        1.392.287.540    532.304.900        351.256.600        332.320.100        41,86 93,13 100,00 107,80 102,25 -21,75 -6,45

LAIN-LAIN PENDAPATAN 1.108.000.000    1.495.000.000    -                              325.841.000        325.000.000        463.781.142        1.392.287.540    532.304.900        351.256.600        332.320.100        41,86 93,13 100,00 107,80 102,25 -21,75 -6,45

ASLI DAERAH YANG SAH

- Penerimaan penjualan 108.000.000        495.000.000        -                              -                              -                              222.158.807        608.673.971        -                              -                              -                              205,70 122,96 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

   kelapa sawit perkebunan

   Tungkap

- Sumbangan pihak ketiga 1.000.000.000    1.000.000.000    -                              -                              -                              241.622.335        783.613.569        -                              -                              -                              24,16 78,36 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

   kelapa sawit

- Penerimaan retribusi -                              -                              -                              325.841.000        325.000.000        -                              -                              532.304.900        351.256.600        332.320.100        -          -          100,00 107,80 102,25 100,00 100,00

   jasa usaha

BELANJA DAERAH 26.727.325.000  32.542.355.000  35.646.015.000  36.943.583.485  37.899.157.000  14.351.641.169  30.874.422.735  27.187.323.245  29.588.027.013  33.596.689.859  53,70 94,87 76,27 80,09 88,65 7,23 18,54

BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.712.721.000    7.434.561.000    12.337.315.000  10.557.113.485  8.418.498.000    3.111.449.577    7.210.073.960    7.350.980.515    7.650.791.407    8.190.827.404    40,34 96,98 59,58 72,47 97,30 1,77 21,36

- Belanja Pegawai 7.712.721.000    7.434.561.000    12.337.315.000  10.557.113.485  8.418.498.000    3.111.449.577    7.210.073.960    7.350.980.515    7.650.791.407    8.190.827.404    40,34 96,98 59,58 72,47 97,30 1,77 21,36

BELANJA LANGSUNG 19.014.604.000  25.107.794.000  23.308.700.000  26.386.470.000  29.480.659.000  11.240.191.592  23.664.348.775  19.836.342.730  21.937.235.606  25.405.862.455  59,11 94,25 85,10 83,14 86,18 9,17 17,72

- Belanja Pegawai 3.209.290.000    1.638.090.000    2.957.295.000    632.850.000        1.177.467.000    1.795.750.000    1.606.990.000    2.688.479.000    615.850.000        1.075.853.100    55,95 98,10 90,91 97,31 91,37 -18,17 -9,74

- Belanja barang dan jasa 14.945.514.000  22.601.254.000  20.126.805.000  24.855.820.000  23.030.727.000  8.673.556.592    21.212.568.300  16.939.312.200  20.479.300.506  19.185.008.355  58,03 93,86 84,16 82,39 83,30 9,03 17,21

- Belanja modal 859.800.000        868.450.000        224.600.000        897.800.000        5.272.465.000    770.885.000        844.790.475        208.551.530        842.085.100        5.145.001.000    89,66 97,28 92,85 93,79 97,58 43,72 46,18

 Anggaran pada Tahun ke-  Realisasi Anggaran pada Tahun ke-  Rasio antara Realisasi dan Anggaran  Rata-rata Pertumbuhan 
 Uraian 
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2. Bidang Peternakan 

Jenis Pelayanan dan kelompok Sasaran Kesehatan Hewan dan 

Kesehatan Masyarakat Veteriner dapat dilihat pada Tabel 2.13. 

     Tabel 2.13  Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Kesehatan  Hewan 
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

No. Jenis Pelayanan 
Obyek 

Pelayanan 
Kelompok Sasaran 

1 Pengobatan/Vaksinasi Ternak Puskeswan Peternak/pelaku 

usaha/perusahaan 

2. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Puskeswan Peternak 

3. Pengambilan specimen/sampel Puskeswan/ 
Dinas 
Peternakan 

Peternak 

4. Disenfeksi Puskeswan Peternak 

5. Pemeriksaan dan pengobatan 
Kemajiran 

Puskeswan Peternak 

6. Surat Keterangan Kesehatan 

Hewan 

Dinas 

Peternakan 

Peternak/ pengusaha 

peternakan 

7. Surat Rekomendasi Bebas Penyakit 
Hewan Menular 

Dinas 
Peternakan 

Peternak/ pengusaha 
peternakan 

8. Pemeriksaan Spesimen/sampel Lab. Keswan Peternak/ pengusaha 
peternakan 

9. NKV Dinas 

Peternakan 

Pelaku Usaha 

10. Surat Keterangan Kesehatan 

Produk Hewan (SKKPH) 

Dinas 

Peternakan 

Pelaku Usaha 

11. Surat Rekomendasi ijin obat hewan   

12. Surat Rekomendasi 
Pemasukan/Pengeluaran Hewan 

  

 
Pencapaian kinerja untuk pengobatan ternak tahun 2015 dari target 

pelayanan untuk vaksinasi pada penyakit jembrana sebesar 15.000 dosis dan 

terlaksana 8.809 dosis (58,73%), dan untuk penyakit rabies dengan target 

12.000 dosis dan terlaksana sebesar 6.539 dosis atau (54,49). 

Rendahnya realisasi pengobatan ternak untuk penyakit jembrana dan 

rabies dikarenakan proses pengadaan yang tertunda. Dan untuk pemeriksaan 

Brucellosis dilaboratorium tipe B sebanyak 500 sampel, terealisasi sebanyak 

501 sampel (100%). Untuk penyakit rabies di targetkan sebanyak 9.375 dosis, 

terealisasi sebesar 8.616 dosis (91,9%). 

Pelayanan kesehatan hewan dilaksanakan di semua Puskeswan, Dinas 

Kabupaten dan Dinas Provinsi yang dinyatakan dalam satuan OH. Realisasi 

pelayanan kesehatan hewan pada tahun 2015 sebanyak 1.55 OH dari target 
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3.500 OH atau ± 44,28% hal ini karena ada Puskeswan yang masih belum ada 

petugas seperti di Kab. Hulu Sungai Tengah, Kotabaru dan Barito Kuala.  

Namun selain itu untuk pelayanan berupa aktif service tetap dilaksanakan 

terutama untuk vaksinasi pemeriksaan kesehatan hewan dilaksanakan juga 

dan biasanya diikuti dengan pengambilan sample, sample di ambil dalam 

keadaan terjadi kasus dan juga rutinitas data pengambilan sample. 

Realisasi target dan realisasi operasional penanggulangan dan 

penanganan gangguan reproduksi di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 

sangat rendah ± 28,28% untuk penanggulangan dan penanganan 26,17%, hal 

ini karena setelah diperiksa ternyata kebanyakan ternak sehat, dan tidak ada 

gangguan reproduksi. Surat keterangan kesehatan hewan, surat rekomendasi 

bebas penyakit hewan menular dan sertifikat bebas pullorum di berikan kepada 

peternak/masyarakat yang meminta berdasarkan hasil uji laboratorium untuk 

banyaknya pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk surat-surat tersebut. 

Sedangkan untuk sertifikat bebas pullorum sebanyak 2 (dua) buah surat 

rekomendasi dari pemasukan dan pengeluaran hewan dan vaksin yang 

dikeluarkan pada tahun 2015. 

a. pengembangan Inseminasi Buatan 

Pada  tahun 2014 kegiatan Inseminasi Buatan mempunyai target 

akseptor sebesar 24.034 ekor Sapi dan kerbau, Inseminasi Buatan 28.730 

dosis dan kelahiran pedet 17.505 ekor,  realisasi tahun 2014 untuk akseptor 

15.131 ekor Sapi dan kerbau (63,00 %), Inseminasi Buatan 19.170 dosis 

(66,72 %) dan kelahiran pedet 9.358 ekor (66,72 %), Service per 

conception (S/C) ternak sapi di Kalimantan Selatan 1,59 conception rate 

(CR) 73,1 %. 

 

b. Pengembangan Perbibitan 

Dalam rangka untuk melestarikan sumber daya genetik hewan (SDGH) 

lokal maka telah dilakukan pelepasan galur oleh Kementerian Pertanian 

yaiut pelepasan Rumpun Itik Alabio pada tahun 2011 dengan surat 

keputusan No. 2921/Kpts/UT.140/6/2011 dan pada tahun 2012 telah 

dilakukan pelepasan rumpun Kerbau Kalang dengan nama Kerbau 

Kalimantan Selatan dengan surat Keputusan No. 2844/Kpts/LB.430/8/2012. 

Kalimantan Selatan tahun 2013 telah ditetapkan sebagai wilayah 

sumber bibit itik Alabio di Kecamatan Amuntai Selatan dan Kecamatan 

Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan surat Keputusan 
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Menteri Pertanian No. 4436/Kpts/SR.120/7/2013 dan pada tahun 2015 telah 

ditetapkan wilayah sumber bibit sapi Bali di Kecamatan Wanaraya 

Kabupaten Barito Kuala dengan surat Keputusan Menteri Pertanian No. 

335/Kpts//PK.040/6/2015 tanggal 8 Juni 2015. 

Sejak tahun 2013 Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan 

merupakan salah satu Kabupaten Terpilih dalam pelaksanaan Peningkatan 

Bibit Sapi Potong dan tahun 2014 Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan 

Kaupaten Terpilih  untuk pelaksana kegiatan peningkatan perbibitan Kerbau 

dan Itik Alabio. 

Penyebaran bibit ternak baik yang bersumber dari dan APBD maupun 

APBN sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 sebagaimana tabel 2.14 

dibawah ini.  

Tabel 2.14   Penyebaran Bibit Ternak di Kalimantan Selatan Tahun 2011 s.d 2015 

No. Jenis Ternak  
2011 2012 2013 2014 2015 JUMLAH TOTAL 

 
APBD APBN APBD APBN APBD APBN APBD APBN APBD APBN APBD APBN 

1 Sapi Bali Jantan 60 25 85 100 100 61 0 42 0   245 228 473 

2 Sapi Bali Betina 800   
   

1,100  225 
   

1,000  121 0   0 22 
   

2,900  368 
         

3,268  

3 Sapi PO Jantan 0 25 20   0 1 0   0   20 26 46 

4 Sapi PO Betina 0   280   0 16 0   0   280 16 296 

5 Sapi Perah Jantan 0   5   5   0   0   10 0 10 

6 Sapi Perah Betina 0   30   30 36 0   0   60 36 96 

7 Kerbau Jantan 0 10 0 31 0   0 52 0   0 93 93 

8 Kerbau Betina 0   0   0   0 143 0   0 143 143 

9 Kambing Jantan 15   5   20 6 0   0   40 6 46 

10 Kambing Betina 60   85   200 66 0   0   345 66 411 

  
JUMLAH 

935 60 
   

1,610  356 
   

1,355  307 0 237 0 22 
   

3,900  982 
         

4,882  

 

c. Budidaya Ternak  

Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumberdaya 

lokal adalah merupakan upaya penyediaan pangan asal ternak, yang 

dilakukan dengan pengembangan budidaya sapi potong, kerbau, kambing, 

domba dan burung puyuh. 

Untuk pengembangan kawasan sapi potong yang terdapat di Kab. 

Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tapin, Tanah Laut 

dan Tabalong tahun 2014 yang di fasilitasi melalui dana APBN  masing-

masing sapi Bali jangtan 10 ekor dan betina 134 ekor, serta untuk sapi PO 

masing-masing jantan 32 ekor dan betina 56 ekor. 
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Tahun 2014 pengembangan budidaya kerbau di kembangkan di Kab. 

Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai  Tengah dan Kotabaru masing-masing 

jantan 96 ekor dan betina 168 ekor. 

d. Pakan dan Perwilayahan 

Kegiatan pakan dan perwilayahan adalah unsur sangat penting dalam 

upaya pengembangan ternak baik budidaya maupun perbibitan, pemberian 

nutrisi yang tepat untuk ternak akan berpengaruh langsung terhadap 

pertumbuhan berat badan serta peningkatan kualitas kesehatan betina 

bunting maupun yang menyusui dalam proses pembibitan ternak sapi. 

Pakan ternak berupa rumput yang diambil dari padang 

penggembalaan atau tempat lain tempat tumbuhnya rumput pada musim 

tertentu terkadang sulit didapat seperti pada musim kemarau, sehingga 

kondisi ini harus disikapi dengan memanfaatkan potensi lain di bidang 

pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak seperti tanaman 

kelapa sawit yang perkembangannya cukup pesat yang dimanfaatkan oleh 

peternak maupun perusahaan swasta. 

Pengembangan integrasi tanaman-ternak baik tanaman perkebunan, 

pangan atau hortikultura adalah menempatkan dan mengusahakan 

sejumlah ternak dalam hal ini ternak ruminansia (sapi, kerbau, domba dan 

kambing) dan atau psedoruminansia (kelinci dan kuda) tanpa mengurangi 

aktifitas dan produktivitas tanaman. Bahkan keberadaan ternak ini harus 

dapat meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus dengan produksi 

ternaknya. 

Kegiatan integrasi sapi-sawit dana APBN Tugas Pembantuan tahun 

2014 di Kab. Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, dan Kotabaru 

masing-masing betina 76 ekor dan jantan 8 ekor. 

Pengembangan integrasi tanaman dan unggas pada tahun 2014 di 

laksanakan di Kabupaten kotabaru masing-masing ayam buras betina 

1.400 ekor, ayam buras jantan 250 ekor dan rehap 1 paket. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 

404/Kpts/OT.210/6/2002 tahun 28 Juni 2002 tentang Pedoman Perizinan dan 

Pendaftaran Usaha Peternakan, maka kewenangan pemberian izin usaha 

peternakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 
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tahun 2000 merupaskan kewenangan Kabupaten/Kota.  Pergeseran 

kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada daerah tersebut dalam upaya 

pelaksanaan desentralisasi dalam hal ini bidang perizinan perlu diikuti dengan 

penyempurnaan berbagai perangkat perundang-undangan, oleh karena itu 

sejak diberlakukannya Surat Keputusan Menteri Pertanian tersebut, pemberian 

izin usaha peternakan dilakukan oleh kabupaten/kota, yang dituangkan dalam 

Peraturan Daerah (Perda) antara lain : 

a. Perda Kota Banjarbaru Nomor : 09 tahun 2003 tentang izin Peternankan 

Unggas dan Produknya. 

b. Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor : 13 tahun 2005 tentang retribusi 

perizinan perusahaan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. 

c. Pergub No. 068/2014 tentang pelaksanaan usaha peternakan Broiler serta 

perlindungan dan pemberdayaan peternak di Provinsi Kalimantan Selatan. 

Pembinaan dan pengawasan usaha peternakan di kalimantan Selatan 

berpedoman pada Keputusan Menteri Nomor : 22 tahun 1990, SK Mentan No. 

: 362/Kpts/TN.120/5/1990, SK Mentan No. : 472/Kpts/TN.330/6/1996, SK 

Mentan No. : 1018/Kpts/KP.420/12/1998. 

Tabel 2.15 Jumlah Perusahaan Peternakan di Kalimantan Selatan Tahun 2014 dan 2015 

Tahun Jumlah Bidang Usaha 

2014 59 buah Pembibitan ayam Ras /DOC Broiler dan 

Layer, Penggemukan Sapi Potong, 

Budidaya ayam ras pedaging/ayam ras 

petelur, Hatchery/Breeding farm, Pakan 

ternak, obat hewan   

2015 60 buah Pembibitan ayam Ras /DOC Broiler dan 

Layer, Penggemukan Sapi Potong, 

Budidaya ayam ras pedaging/ayam ras 

petelur, Hatchery/Breeding farm, Pakan 

ternak, obat hewan   

  

Usaha peternakan Kalimantan Selatan yang termasuk dalam klasifikasi 

perusahaan peternakan pada tahun 2015  ada 60 buah perusahaan yaitu7 buah 

perusahaan bergerak di bidang pembibitan ayam petelur dan pedaging, 19 buah 
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perusahaan peternakan ayam petelur, 27 buah perusahaan budidaya ayam  ras 

pedaging, dan 7 buah perusahaan distributor obat-obatan hewan.   

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perkebunan dan 

Peternakan Kalimantan Selatan 

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan SKPD  untuk bidang 

perkebunan adalah : 

Meningkatkan pelayanan merupakan suatu tantangan untuk menjadi lebih baik 

kondisi umum dilihat dari analisis SWOT (Strenght-Weakness-Oportunity-Treat) 

terhadap Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan antara lain: 

1. Kekuatan yang dimiliki: 

 Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat. 

 Ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi yang cukup memadai. 

 Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Disbun cukup memadai. 

 Tersedianya potensi kawasan areal perkebunan  

 Hasil pembangunan bidang perkebunan selama ini 

 Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pembangunan bidang 

perkebunan 

2. Peluang yang dimiliki: 

 Konsistensi kebijakan antara kebijakan Pusat dan Daerah di bidang perkebunan. 

 Potensi sumber daya lahan cukup luas, didukung partisipasi pelaku usaha 

perkebunan yang positif. 

 Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan kondusif. 

 Adanya pengaruh globalisasi 

 Ketergantungan hasil perkebunan masyarakat cukup tinggi 

3. Kelemahan yang dimiliki: 

 Belum lengkap dan akuratnya data-based tentang kondisi dan potensi 

pembangunan perkebunan di Kalimantan Selatan. 

 Koordinasi antar unit kerja internal belum optimal. 

 Alih fungsi lahan perkebunan dan tata ruang pembangunan. 

 Belum tersusunnya pola karir dan pengembangan pegawai. 

 Lemahnya penegakan hukum 
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 Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan stakeholder 

belum berjalan baik 

 Pelaksanaan pembangunan perkebunan belum didukung dengan perencanaan 

yang akurat 

 Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan 

perkebunan masih rendah 

4. Ancaman yang dimiliki: 

 Implementasi Tata Ruang secara nasional belum terintegrasi, sehingga 

menimbulkan tumpang tindih peruntukan lahan. 

 Persepsi LSM tentang issu kerusakan lingkungan akibat pembangunan 

perkebunan. 

 Kondisi infrastruktur yang kurang menunjang. 

 Moratorium ijin pengembangan perkebunan 

 Isu emisi gas rumah kaca 

 Perubahan cuaca/iklim imbas dari global warming 

 Aksesibilitas kekawasan perkebunan masih terbatas 

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi masa depan untuk peningkatan mutu dan 

kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan adalah: 

1. Peningkatan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan Pusat dan 

Daerah bidang perkebunan. 

2. Pemberdayaan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi 

sumberdaya lahan dan pelaku usaha perkebunan secara optimal. 

3. Peningkatan koordinasi satuan kerja baik internal maupun eksternal. 

4. Optimalisasi sistem informasi database dalam mendukung pembangunan 

perkebunan. 

5. Fokus pada pelaksanaan pembangunan perkebunan yang terintegrasi berdasarkan 

tata ruang wilayah. 

6. Penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur kebun. 

7. Koodinasi internal maupun eksternal secara intensif. 

8. Tingkatkan konsolidasi internal. 

9. Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat serta konsistensi kebijakan antara 

kebijakan Pusat dan Daerah di bidang perkebunan sehingga dapat meningkatkan 
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komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan Pusat dan Daerah bidang 

perkebunan. 

10. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 

Kalimantan Selatan cukup memadai dan potensi sumber daya lahan cukup luas, 

didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif membuat kualitas dan 

kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumberdaya lahan dan pelaku 

usaha perkebunan secara optimal. 

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan SKPD  untuk 

bidang peternakan  adalah : 

1. Meningkatkan kesadaran peternak mengenai kesehatan ternak melalui pelayanan 

kesehatan hewan Periodik di lapangan, walaupun tenaga medik dan para medik 

terbatas akan berimplikasi pada pemberian pelayanan yang harus diberikan, 

sementara saat ini petugas medis di lapangan / puskeswan masih kurang. 

2. Populasi ternak yang dinamis, terutama keluar masuk ternak dari luar provinsi 

pengaturan dan pengawasan lalu lintas ternak yang masih lemah sehingga 

menurunkan populasi ternak  yang potensial (sapi/kerbau) serta member peluang 

masuknya penyakit hewan strategis.  

3. Meningkatkan kebutuhan inseminasi buatan melalui pelayanan para inseminator 

yang saat ini jumlahnya masih tebatas meningkatnya kesadaran masyarakat akan 

kualitas ternak.  

4. Berkembangnya  Informasi Teknologi 

Berkembangnya Informasi Teknologi (IT) mengharuskan dinas peternakan untuk 

memberikan pelayanan informasi melalui website atau media social lainnya, oleh 

sebab itu kemampuan petugas dalam membeikan pelayanan tersebut perlu 

dipersiapkan agar memahami teknologi informasi berbasis web. 

5. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 tahun 2000 tentang 

rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2000 – 2015, 

maupun Perda tentang peninjauan kembali RTRW tersebut Nomor 9 tahun 2015 

tanggal 2 september 2015 untuk RTRW 2013 – 2033, masih belum jelas 

menetapkan tata ruang wilayah kawasan budidaya untuk subsektor peternakan di 

daerah sehingga pada pelaksanaan program yang berkaitan dengan 

pengembangan kawasan peternakan, terjadi benturan dengan subsector pertanian 

lainnya di beberapa Kabupaten. 
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6. Masuknya era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dimana arus masuk barang/jasa 

dari Negara Asean pada bidang Peternakan baik tenaga kerja, peralatan dan lain-

lain. 

Peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD adalah meningkatkan 

kemandirian dan kinerja peternak sehingga dapat mendorong peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah yang dapat dilihat dari : 

1. Penjualan Ternak dan Hasil Ternak Keluar Kalimantan Selatan  

Pengeluaran ternak  dan hasil ternak dari provinsi Kalimantan Selatan ke 

provinsi Kalimantan Timur dan Tengah cukup banyak.  Dari data yang dihimpun 

melalui check point, jenis ternak yang keluar dari provinsi Kalimantan Selatan 

berupa sapi potong, kerbau, kambing, babi, ayam ras pedaging, ayam buras, itik, 

burung puyuh, DOC (Day Old Chicken), dan DOD (Day Old Duck).  Daerah dalam 

kurun waktu 4 tahun sebesar 47.267.528 ekor. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada 

tabel berikut ini : 

 Tabel 2.16 Jumlah Ternak yang Keluar dari  Provinsi  Kalimantan Selatan Tahun  

                  2011-2014 

2011 2012 2013 2014

1 Sapi 138,091         25,071          28,647            12,239             204,048          

2 Kerbau 812                3,208              1,207               5,227              

3 Kambing 28,307           41,769          29,801            26,298             126,175          

4 Babi 1,026             763                709                 987                   3,485              

5 Ayam R.Pedaging 7,474,077     4,804,139     11,112,376    15,905,574     39,296,166    

6 Ayam Buras 590,791         532,789        1,647,771      1,647,771        4,419,122      

7 Itik 622,216         1,563,952     816,621         210,516           3,213,305      

8,854,508        6,969,295        13,639,133       17,804,592         47,267,528        

No Jenis Ternak
Tahun

Jumlah

Jumlah

 
2. Permintaan Daging Kambing Cukup Tinggi 

Pangsa pasar ternak kambing di Kalimantan Selatan memiliki prospek yang 

cukup baik, karena konsumsi daging kambing cukup tinggi, hal ini muncul dan 

kembangnya rumah makan yang menyajikan masakan dari daging kambing, selain 

itu pula banyaknya acara keagamaan yang menyuguhkan daging kambing seperti 

pesta perkawinan, aqiqah maulid dan lain-lain. 

Namun populasi ternak kambing masih belum dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Dari data yang tercatat untuk ternak kakmbing yang keluar Kalimantan 

Selatan dalam kurun waktu 2011 – 2014 sebanyak 26.298 ekor, sedangkan 
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pemotongan sebanyak 39.177 ekor, jumlah angka sementara tahun 2014 sebanyak 

39.251 ekor dengan jumlah populasi sebanyak 125.361 ekor. 
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ISU-ISU STRATEGIS 

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 
 

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam proses 

pembangunan perkebunan dan peternakan maka perlu dilakukan analisis terhadap 

permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis. Dari permasalahan tersebut 

akhirnya dapat disusun Visi dan Misi dari Rencana strategis Dinas Perkebunan dan 

Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Perumusan isu strategis tersebut 

dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Perkebunan dan 

Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pembangunan sektor perkebunan dan peternakan lima tahun mendatang 

(2016-2021) pada dasarnya merupakan kelanjutan dari peningkatan pelaksanaan 

pembangunan pada periode sebelumnya (2011-2015). Agar pembangunan dapat 

berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target  sasaran yang 

ditetapkan,  diperlukan gambaran permasalahan  yang dihadapi pada periode 

pembangunan sektor perkebunan dan peternakan lima tahun kedepan. 

Gambaran permasalahan berdasarkan pencapaian hasil dan kegiatan 

pembangunan perkebunan dan peternakan yang telah dilaksanakan  dapat dilihat 

dari  beberapa aspek yaitu : 

1. Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan 

Pada dasarnya, produksi perkebunan dipengaruhi oleh produktivitas dan 

luasan areal tanam. Sedangkan Produktivitas sangat ditentukan kondisi dan 

kesuburan tanah oleh karena itu penyediaan dan penggunaan prasarana dan 

sarana  produksi merupakan hal penting, khususnya agroinput pada tanaman. 

Hal-hal yang menyebabkan produktivitas yang rendah antara lain: 

a. Kurang tersedianya benih bermutu di masyarakat; 

b. Pengendalian OPT telahdilakukansecara terpadu dan ramah lingkungan 

tetapi belum konsisten dalam penerapan; 

c. Adanya gangguan usaha dan konflik perkebunan; 

d. Dukungan penerapan teknologi budidaya yang rendah; 

Bab 3 
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e. Terbatasnya SDM petani dan petugas lapangan; 

f. Budaya dan perilaku petani lokal yang tidak kompetitif; 

g. Alih fungsi lahan perkebunan: 

2. Masih dibutuhkan perluasan areal perkebunan 

Perlu dilakukan perluasan lahan dan pembinaan yang terpadu mengenai 

tanaman komoditi kepada sumber daya manusianya. Hal-hal yang perlu 

dicermati berhubungan dengan permasalahan ini, meliputi: 

a. Perubahan RTRW yang belum tuntas; 

b. Sebagian lahan masih berstatus kawasan budidaya kehutanan; 

c. Komitmen pengusaha yang masih perlu didukung kebijakan; 

3. Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk 

Salah satu permasalahan yang dialami oleh perkebunan yang dikelola oleh 

masyarakat adalah rendahnya nilai tambah dan daya saing produk.  

Disebabkan antara lain : 

a. Produk yang dijual petani masih dalam bentuk primer  

b. Industri pengolahan hasil perkebunan belum berkembang karena kurang 

didukung infrastruktur disentra-sentra produksi di pedesaan. 

c. Pabrik-pabrik yang mengelola hasil perkebunan mempunyai standar dalam 

memilih bahan baku.  

d. Petani mengandalkan pedagang-pedagang yang untuk menyalurkan hasil 

perkebunan. 

e. Pedagang yang menjadi pengepulbanyak yang memasang harga rendah 

sehingga merugikan petani.  

4. Perkebunan yang ramah lingkungan 

Pembangunan perkebunan berhubungan erat dengan isu-isu lingkungan 

hidup. Dengan luasan lahan yang tidak sedikit, keberhasilan maupun kegagalan 

dalam pengelolaan kebun berdampak luas terhadap kualitas lingkungan hidup 

di Kalimantan Selatan. Untuk itu, pembangunan perkebunan juga harus 

dikaitkan dengan upaya-upaya untuk meminimalisir kerusakan ekosistem. 

Ancaman kerusakan lingkungan hidup tidak hanya muncul terhadap kawasan-

kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan eksploitasi saja, akan tetapi 

tertuju pula pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai konservasi. 

Oleh karenanya, dalam pengelolaan pada sub sektor perkebunan terutama 
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sumberdaya alam yang dikelola secara agroindustri, pabrik/industri, pengolahan 

komoditi perkebunan harus mengikuti kaidah-kaidah pembangunan ramah 

lingkungan, salah satunya memiliki dokumen analisis mengenai lingkungan. 

5. Populasi 

Perkembangan populasi ternak di Kalimantan Selatan selama tahun 2011 – 

2015 mengalami pertumbuhan posistif masing-masing sapi perah rata-rata 

24,88 %, ayam ras petelur rata-rata 12,29 %, ayam ras pedaging rata-rata 

pertumbuhan 5,43 %, kerbau rata-rata pertumbuhan 3,70 % dan sapi potong 

dengan rata pertumbuhan 2,49 %. Sementara yang mengalami pertumbuhan 

negatif adalah ternak itik, ayam buras, babi, kuda dan kambing, hal ini 

disebabkan masih mewabahnya penyakit Avian Influenza (AI) terutama ternak 

itik, sementara untuk ternak babi, masyarakat maupun pihak swasta tidak 

mengusahakan secara intensif, untuk ternak kambing dan penyakit 

disebabkan tingginya angka pemotongan untuk kebutuhan masyarakat 

terutama rumah makan maupun konsumsi masyarakat. Sedangkan ayam 

buras karena pemotongan cukup tinggi juga karena di samping wabah 

penyakit yang sulit dikendalikan pada usaha ternak skala kecil. Perincian 

pertumbuhan masing-masing ternak terlihat di Tabel 11. 

Tabel 11.  Populasi Ternak Tahun 2011 - Tahun 2015* 
                                                                                                                               

(ekor) 

No. Jenis Ternak 
Tahun Pertumbuhan 

Rata-rata (%) 2011 2012 2013 2014 2015* 

1. Sapi Potong 138.691 152.495 131.733 141.446 150.265 2,49 

2. Sapi Perah 110 209 270 232 219 24,88 

3. Kerbau 23.843 25.973 23.764 25.314 27.301 3,70 

4. Kuda 221 188 99 105 105 -14,05 

5. Kambing 111.161 105.500 66.118 67.098 67.069 -10,25 

6. Babi 5.920 5.257 4.064 3.407 3.226 -13,84 

7. Ayam Buras 13.651.778 12.847.631 10.012.412 9.177.935 9.015.332 -9,52 

8. Ayam Ras 
Petelur 

2.631.135 2.782.845 3.233.048 4.538.185 3.942.010 12,29 

9. Ayam Ras 
Pedaging 

43.667.767 40.603.187 51.860.699 57.727.521 51.776.799 5,43 

10. Itik 4.888.463 4.615.493 4.391.642 4.284.284 4.189.602 -3,77 

       

*)  Data Sementara 
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Pertumbuhan ternak sapi selama kurun waktu 2011 – 2015 relatif rendah, 

disisi lain fasilitasi pemerintah untuk pengadaan ternak sapi cukup banyak baik 

pengadaan ternak, IB, kawin alam, pemberantasan dan pencegahan penyakit 

ternak dan lain-lain. Hal ini disebabkan tingginya pengeluaran sapi keluar daerah 

terutama Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, bahkan bibit ternak betina 

bunting juga keluar daerah.  

Agar jalan keluar yang ditempuh agar pengeluaran ternak keluar daerah 

rtidak terlalu banyak dan menguras bibit ternak sapi di Kalimantan Selatan, maka 

diterbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 tahun 2013 

tentang pengeluaran ternak sapi di Kalimantan Selatan. Pengaturan pengeluaran 

tersebut bertujuan : 

- Terselenggaranya pelestarian ternak bibit. 

- Berkembangnya ternak bibit secara maksimal dan berkesinambungan. 

- Terwujudnya peningkatan populasi ternak di daerah. 

- Menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi tentang 

jumlah dan sebaran ternak di daerah. 

6. Produksi Daging dan Telur 

Pertumbuhan produksi daging pada tahun 2011 – 2015 dengan rata-rata 

pertumbuhan masing-masing ayam ras petelur sebesar 29,34 %, babi sebesar 

15,68 %, itik sebesar 5,88 %, ayang ras pedaging sebesar 4,93 %, kuda 

sebesar 4,69 % dan daging sapi 0,66 %.  Rendahnya rata-rata pertumbuhan 

produksi ternak sapi di karenakan tinggi variasi pertumbuhan ternak tetap 

pertahun sehingga turut berpengaruh terhadap pertumbuhan produksi selama 

kurun waktu 5 tahun.  Sementara pertumbuhan produksi daging ternak negatif  

seperti ayam buras, kambing dan kerbau.  

Perincian pertumbuhan produksi daging masing-masing ternak dapat dilihat 

pada Tabel 3.2. Produksi telur pada tahun 2011 - 2015 mengalami 

pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu telur ayam ras sebesar 13,03, telur itik 

sebesar – 3,69 % dan telur ayam buras sebesar – 8,67 %. Hal ini disebabkan 

tumbuh dan berkembangnya peternakan ayam ras petelur yang dilaksnakan 

oleh swasta serta pengendalian penyakit ayam melalui pencegahan dan 

pengebalan terhadap beberapa penyakit ayam secara intensif.  Pertumbuhan 

produksi telur masing-masing ternak dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2.  Produksi Daging Ternak Tahun 2011 - Tahun 2015*   
(Kg) 

No. Jenis Ternak 
Tahun Pertumbuhan 

Rata-rata (%) 2011 2012 2013 2014 2015* 

1. Sapi Potong 8.458.953 9.604.453 9.770.271 8.582.076 8.542.843 0,66 

2. Kerbau 782.738 783.610 824.781 691.409 723.201 - 1,53 

3. Kuda 9.106 4.860 6.258 1.260 1.980 - 10,11 

4. Kambing 741.045 765.275 662.982 654.442 567.793 -6,16 

5. Babi 55.728 102.823 135.237 62.390 62.375 15,68 

6. Ayam Buras 6.391.697 6.435.862 5.978.396 5.362.741 5.086.502 -5,47 

7. 

Ayam Ras 

Petelur 1.329.474 2.126.286 1.529.204 3.142.569 2.513.590 29,34 

8. Ayam Ras 
Pedaging 39.319.266 

43.242.47
0 

55.031.89
6 

46.602.12
6 

45.566.98
6 4,93 

9. Itik 1.516.187 1.668.852 2.031.865 1.668.422 1.828.186 5,88 

       *)  Data Sementara 

 

Produksi telur pada tahun 2011 - 2015 mengalami pertumbuhan positif 

adalah telur ayam ras sebesar 13,03, sedangkan yang mengalami pertumbuhan 

negatif adalah telur itik sebesar – 3,69 % dan telur ayam buras sebesar – 8,67 %.  

Hal ini disebabkan tumbuh dan berkembangnya peternakan ayam ras petelur yang 

dilaksnakan oleh swasta maupun peternak dengan pola inti plasma.  Pertumbuhan 

produksi telur masing-masing ternak dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel  3.3.  Pertumbuhan Produksi Telur di Kalimantan Selatan 
                                     Tahun 2011 - Tahun 2015* (Kg) 
          (Kg) 

No
. 

Jenis Ternak 
Tahun Pertumbuhan 

Rata-rata (%) 2011 2012 2013 2014 2015* 

1. Ayam Buras 10.731.21
2 

10.252.19
9 

8.191.972 7.509.220 7.376.181 - 8,67 

2. Ayam Ras 
Petelur 

26.826.03
1 

29.219.87
8 

33.947.004 47.650.943 
41.296.65

8 
13,03 

3. Itik 33.415.62
7 

31.640.85
6 

30.105.890 29.365.493 
28.737.36

8 
- 3,69 

 
      

*)  Data Sementara 

 

7. Konsumsi 

Ketersediaan konsumsi daging telur dan susu tahun                                       

2011-2015* mengalami pertumbuhan rata-rata positif terutama Daging sapi, 

ayam ras pedaging, petelur aktif dan daging itik. Uraian  ketersediaan 

konsumsi secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.4. 
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Tabel 3.4.  Ketersediaan Konsumsi Daging, Telur dan Susu di Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2011 - Tahun 2015* 
 

No. Jenis Ternak 
Tahun Pertumbuhan 

Rata-rata 
(%) 2011 2012 2013 2014 2015* 

  A. Daging (Kg)             

1   Sapi Potong  7.257.748 8.290.957 7.687.187 4.670.885 7.324.209 0,56 

2          Kerbau  668.502 616.274 650.771 540.192 565.293 -3,64 

3   Kuda  7.844 4.183 4.962 1.085 1.705 -12,26 

4   Kambing  623.657 646.998 584.791 590.842 500.119 -5,05 

5          Babi  50.968 90.863 60.675 56.541 55.480 9,09 

6   Ayam Buras  4.136.719 5.867.389 4.549.6 3.495.910 3.302.574 -2,83 

7  
 Ayam Ras  
 Petelur  

1.108.085 1.829.7111. 33.250.108 2.796.789 2.201.085 
417,37 

8 
 Ayam Ras  
 Pedaging  

29.217.711 34.076.199 43.413.538 30.945.709 30.453.097 
3,43 

9   Itik  1.129.557 1.302.736 1.589.275 1.298.246 1.414.151 6,99 

      

   B. Telur (Kg)              

1   Ayam Buras  5.934.064 5.678.388 4.549.633 4.035.365 4.018.778 -8,89 

2  
 Ayam Ras    
 Petelur  

26.276.096 28.620.472 33.250.109 45.406.991 38.634.612 
11,69 

3   Itik  29.627.168 28.080.758 26.634.655 25.576.630 24.583.473 -4,56 

      

   B. Susu (Liter)              

1   Sapi Perah  467.149 163.221 135.079 281.415 57.033 -13,43 

                

*)  Data Sementara 

Ketersediaan konsumsi daging di Kalimantan Selatan dalam rentang 

2011 – 2015  yang mengalami pertumbuhan rata-rata produktif adalah daging 

ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, sapi dan babi. Hal ini menunjukkan 

ketersediaan daging tersebut dapat di penuhi, di mana daging yang di maksud 

adalah kebutuhan masyarakat sehari-hari. 

 

8. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto  

Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Selatan menurut lapangan 

usaha atas dasar harga berlaku dengan migas tahun 2013 mencapai Rp.  

1.216.781,72 M dan atas harga konstan 2000 mencapai Rp. 584.799,53 M.  

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 dengan migas sebesar 5,18% dan 

tanpa migas tercatat sebesar 5,29%. 

Dilihat dari kontribusi per sektor menurut lapangan usaha atas dasar harga 

konstan 2000, sektor pertanian masih memberikan andil terbesar dalam 

pembentukan total PDRB, yaitu sebesar Rp. 15.664 M atas dasar harga 
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berlaku dan Rp.8.049 M atas dasar harga konstan.  Pada Tabel 15. 

Menyajikan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha 

Pertanian di provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013.   

Tabel 3.5 Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha 

      Pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun  2013 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

T 
 

 

Terlihat bahwa kontribusi terbesar pada bidang pertanian untuk 

PDRB atas dasar harga berlaku adalah tanaman bahan makan 41,69 % dan 

terendah adalah sub sektor kehutanan sebesar 3,86 %.  Sedangkan atas 

dasar harga konstan kontribusi tertinggi juga pada tanaman bahan 

makanan sbesaar 42,78 % dan terendah pada sub sektor                                     

kehutanan 4,22 %. 

9. Rumah Tangga Usaha Peternakan 

Menurut data sensus pertanian tahun 2013, rumah tangga yang 

mengusahakan peternakan pada tahun 2014 adalah sebesar 123.314 rumah 

tangga  Data keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

 

 

 

 

 

 

No. Lapangan Usaha Tahun 2014) 
Kontribusi 

(%) 

1. Atas Dasar Harga Berlaku 
 

 

 
Pertanian : 15.664.341,25  

 
Tanaman Bahan Makanan 6.531.092,09 41,69 

 
Tanaman Perkebunan 4.279.989,83 27,32 

 
Peternakan dan Hasilnya 1.216.781,72 7,77 

 
Kehutanan 604.116,92 3,86 

 
Perikanan 3.032.360,68 19,36 

2. Atas Dasar Harga Konstan 2000 
 

 

 
Pertanian : 8.049.106,76  

 
Tanaman Bahan Makanan 3.443.260,92 42,78 

 
Tanaman Perkebunan 2.229.387,41 27,69 

 
Peternakan dan Hasilnya 584.799,53 7,26 

 
Kehutanan 339.375,19 4,22 

 
Perikanan 1.452.283,72 18,04 
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Tabel 3.6 Tenaga Kerja pada Subsektor Peternakan Tahun 2013 

No. Jenis Ternak Jumlah Rumah Tangga 

1. Sapi 30.354 

2. Sapi perah 12 

3. Kerbau 2.444 

4. Kuda 12 

5. Kambing 4.263 

6. Domba 142 

7. Babi 456 

8. Ayam Buras 77.853 

9. Ayam ras petelur 134 

10. Ayam ras pedaging 2.305 

11. Itik 29.715 

12. Lainnya  2.320 

 Jumlah 123.314 

 

Dari tabel di atas terlihat usaha ternak ayam buras lebih besar yaitu 

77.853 rumah tangga, mengingat usaha ternak ayam buras merupakan 

usaha sampingan dimana penanganan budidaya tidak terlalu menyita 

waktu dan dapat dilkukan tanpa mengganggu usaha pelaku, sedangkan 

yang terkecil adalah usaha ternak sapi perah atau kuda lainnya 12 rumah 

tangga. 

10.  Kesehatan Hewan 

a. Situasi Penyakit Hewan Menular dan Penyakit Reproduksi  

1) Brucellosis 

Provinsi Kalimantan Selatan telah dinyatakan bebas Brucellosis 

berdasarkan ketetapan SK. Mentan Nomor : 

2540/KPts.PD.610/VI/2009 tentang Pernyataan Pulau Kalimantan 

Bebas Brucellosis, namun hal ini bukan berarti bebas kasus, karena 

hasil surveilans yang dilaksanakan oleh Balai Veteriner (B.Vet) 

Banjarbaru tahun 2014 ditemukan kasus yang terjadi di Kabupaten 

Tanah Laut sebanyak 2 kasus dan Kabupaten Tanah Bumbu 4 

kasus. Disamping itu pemasukan ternak ilegal dari luar Kalimantan 

Selatan terutama masuk melalui pelabuhan bebas … di Kabupaten 

Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut akan memungkinkan 

meningkatnya kasus penyakit. Namun angka prevalensi kasus 

brucellosis ini masih di bawah 0,2 % dari populasi.  
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2) Jembrana 

Pada tahun 2014 penyakit Jembrana pada sapi Bali di Kalimantan 

Selatan secara laboratories maupun partisipatif dapat di deteksi 

secara dini, dimana pada ternak yang dinyatakan positif dilakukan 

secara cepat dan tepat sehingga penyakit tersebut tidak sampai 

menular ke ternak lain.  Hal ini perlu mendapat perhatian yang 

serius, karena kurang lebih 60% dari populasi ternak sapi yang ada 

adalah sapi bali. 

3) Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) dan Paratubercullosis 

Penyakit IBR dan Paratuberrcullosis  merupakan penyakit infeksi 

reproduksi yang dapat berdampak pada penurunan populasi 

sehingga perlu mendapat prioritas penanggulangan.  

Penanggulangan dilakukan dengan pemantauan dan pengawasan 

ternak yang seropositip. Hasil surveilans Balai Karantina Pertanian 

Kelas I Banjarmasin  pada tahun 2013 di daerah sebaran ternak di 

provinsi Kalimantan Selatan telah ditemukan sampel seropositip IBR 

di Kabupaten Kotabaru  sebanyak 2 kasus serta Paratubercullosis di 

Batola 4 kasus.  

4) Bovine Viral Disease (BVD) 

Kejadian penyakit ini pada tahun 2014 ditemui ada 62 kasus yang 

terjadi di Kabupaten Tapin 49 kasus dan Kabupaten Banjar 13 

kasus, sedangkan pada tahun 2014 terjadi penurunan yaitu hanya 

satu kasus yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu.  

5) Gangguan Penyakit Reproduksi   

Pada tahun 2014 telah ditemukan ganguan reproduksi sebanyak 

3.082 kasus, yaitu Hypofungsi Ovari : 734 kasus (23,82%), Corpus 

Luteum Persisten/CLP : 304 kasus (9,86%), Silent Heat : 517 kasus 

(16,77), Endometritis : 70 kasus (2,27%), Nymphomany gejala : 38 

kasus (1,23%), Vulvitis : 2 kasus (0,06%), Atropi : 21 kasus 

(0,68%), viginitis : 42 kasus (1,36 %), Pyometra : 40 kasus (1,29 

%), cervisitis : 42 kasus (1,36 %), Repeat Breeding : 262 kasus 

(8,50 %), Prolapsus Uteri : 13 kasus (0,42 %), Retensio Secondinae 
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: 27 kasus (0,87 %), Cystic ovary : 31 kasus (1%), Hipofungsi 

ovari. 

b. Situasi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) lainnya 

1) Avian influenza (AI) 

Di Provinsi Kalimantan Selatan penyakit AI pertama kali ditemukan 

pada tahun 2004, dimana pada bulan Maret  2014 dilaporkan terjadi 

kematian itik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, 

Tabalong, Tanah Laut, Banjar dan Kota Banjarbaru, setelah 

dilaksanakan pengambilan dan pemeriksaan sampel dengan metode 

RT-PCR AI di Balai veteriner Banjarbaru menunjukan posistif AI.  

Pada bulan Mei s.d Juni 2014 tidak ditemukan lagi kasus kematian 

pada unggas. 

Namun pada bulan Juli 2014 kembali terjadi kematian itik di 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Tabalong , dari pemeriksaan 

sampel dan pengujian PCR AI menunjukan positif AI sehingga 

segera dilakukan tindakan focal culling dan biosecurity pada 

kandang serta peralatannya agar tidak terjadi penularan ke daerah 

lain.  

2) Rabies 

Dalam rangka mendukung pemberantasan penyakit rabies di 

Provinsi Kalimantan Selatan telah di lakukan upaya vaksinasi 

dimana tahaun 2014 tersedia vaksinasi rabies sebanyak 4.000 dosis 

dari pusat dan dari Provinsi 6.640 dosis dan realisasi vaksinasi 8.962 

dosis (99,58%). 

c. Kesehatan Masyarakat Veteriner 

1) Pemotongan ternak sapi betina produktif cukup tinggi. 

Untuk meningkatkan populasi ternak khususnya sapi dan kerbau, 

maka pengendalian pemotongan ternak betina produktif perlu lebih 

ditingkatkan sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2009 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Instruksi Bersama 

Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 1979 

dan Nomor 5 tahun 1997. Jumlah pemotongan sapi/kerbau betina 

produktif yang dipotong di Kalimantan Selatan tahun 2013 sebanyak 
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381 ekor (1 %) dari total pemotongan ternak sebanyak 33.680 

ekor, walaupun kecil hanya 1 (satu) % terhadap pemotongan betina 

produktif harus ditekan hingga 0 (nol) %.  

Pemotongan ternak betina produktif di sebabkan masyarakat 

kurang pengetahuan pemahaman dan kesadaran peternak akan 

pentingnya ternak tersebut, terhadap kelangsungan populasi. 

Disamping itu tingginya permintaan daging sapi/kerbau tidak 

diimbangi peningkatan produksi, dan rendahnya pendapatan petani 

sehingga harus menjual ternak betina produktif untuk memenuhi 

kebutuhannya.        

2) Jaminan Keamanan Pangan yang ASUH masih rendah. 

Produk pangan hewan terutama daging mempunyai kekhasan 

tersendiri, kandungan protein yang tinggi menyebabkan  daging 

merupakan media kuman yang paling baik sehingga rawan terjadi 

kerusakan atau pembusukan. Untuk itu perlu penanganan yang baik 

dan hygenis, selain itu sebagian besar konsumennya adalah umat 

muslim sehingga harus dijaga ke halalannya. Pemerintah telah 

berupaya memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

terutama untuk memberikan jaminan keamanan pangan yang Aman 

Sehat Utuh dan Halal (ASUH), baik itu berupa sarana prasarana 

seperti tempat penyembelihan (RPH, TPA) serta sosialisasi dan 

bintek baik pengelola RPH/TPA, penjagal maupun 

masyarakat/konsumen. Sebagian besar masyarakat belum 

mengetahui makna dari kemanan pangan yang ASUH tersebut, 

Guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran 

mereka tentang arti pentingnya produk pangan asal hewan yang 

ASUH, sehingga kasus-kasus penyimpangan di masyarakat yang 

banyak terjadi saat ini seperti tempat penjualan daging yang kurang 

bersih, pengopolosan daging, daging gelonggongan, pewarnaan 

daging, pemotongan hewan yang tidak legalitis dan tidak sesuai 

dengan syariat Islam dan sebagainya dapat dicegah sedini mungkin. 
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11.  Usaha Peternakan 

a. Permodalan 

Usaha yang bergerak dibidang peternakan di Kalimantan Selatan 

sebagian besar adalah usaha kecil yang sampai saat ini masih 

menghadapi kendala antara lain dalam mendapatkan permodalan, 

sumberdaya manusia, teknologi, tata laksana dan iklim usaha yang 

bisa mendorong tumbuh kembangnya usaha peternakan rakyat. 

Permodalan usaha peternakan bisa melalui modal ventura, KKP-E 

dan berbagai skim kredit yang berlaku. Peluang mendapatkan modal 

atau plafon yang tersedia bisa melalui Bank BNI, BRI, Mandiri, dan 

BPD  setempat berupa Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) 

dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.   Adapun 

alokasi plafond Kredit Ketahanan Pangan  dan  Energi Tahun Anggaran  

2015   sumber  dana  Bank  BRI  sebesar   Rp. 74.580.269.893,- dan 

realisasi alokasi plafond sampai dengan triwulan I sebesar 

Rp.74.580.269.893,- (100,00%).    

 
Tabel 3.7  Serapan Dana Kredit Ketahanan Pangan Tahun  2015 

(triwulan I) 
No. Kab/ Kota Realisasi (Rp) Keterangan 

1. Batola 1.946.800.000,- Sapi Potong 

2. Banjar 2.699.100.000,- Itik dan Ayam buras 
3. Tanah Laut 48.493.377.893,- Sap burasi Potong dan Ayam 
4. Tapin 192.000.000,- Sapi Potong 

5. H.Sungai Tengah 11.771.000.000,- Sapi Potong 
6. H.Sungai Utara 5.187.992.000,- Itik 
7. 
8. 

9. 

Tabalong 
Hulu Sungai Selatan 

Balangan 

1,235.000,000,- 
1.820.000.000,- 

1.235.000.000,- 

Sapi Potong 

Jumlah 74.580.269.893,-  

 

12. Bidang Pengembangan 

a. Harga Pakan dan Bahan Pakan Ternak Unggas Cenderung 

Meningkat. 

Pakan merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam usaha 

peternakan, karena biaya pakan merupakan komponen terbesar dalam 

usaha budidaya ternak. kecukupan pakan serta mutu pakan yang 

diberikan berpengaruh langsung terhadap produksi , produktivitas dan 

kesehatan ternak.  Pemanfaatan dan potensi ketersediaan bahan pakan 
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di lapangan masih belum termanfaatkan secara optimal, sehingga 

diperlukan teknologi terapan yang dapat mendorong peternak untuk 

melakukannya agar tersedia pakan ternak yang berkualitas. Khusus 

pakan unggas lebih ketersediaan jagung tidak terjamin sehingga harga 

pakan cenderung naik. 

b. Ketersediaan Susu Segar Cenderung Menurun 

Ternak sapi perah  ternyata dapat berkembang baik di Kalimantan 

Selatan asal disertai manajemen yang baik.  Selain itu susu segar sangat 

menambah kontribusi dalam pemenuhan protein hewani serta 

permintaan masyarakat akan susu segar mulai meningkat. Untuk itu 

ternak sapi perah perlu terus dikembangkan walaupun  dari data yang 

ada  menunjukkan pertumbuhan produksi susu cenderung menurun. 

Pemesanan produksi susu segar ini dikarenakan populasi sapi perah 

yang menurun, terutama indukan sehingga jumlah ternak yang laktasi 

berkurang sedangkan produksi perekor masih berkisar antara 6–10 liter, 

oleh sebab itu perlu adanya penambahan ternak sapi perah dan 

pembinaan yang intensif. Selain itu  pengembangan ternak sapi perah 

lebih diarahkan pada peternak yang betul-betul terampil dan berminat 

serius. 

c. Pencapaian Swasembada Daging  Sapi  2015 

Selanjutnya dapat dilihat perbandingan ternak masuk dan populasi 

yang ada di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.8 Perbandingan Pemasukan dan Populasi Ternak Tahun 2014 
 

No Ternak  Pemasukan   Populasi  

Prosentasi 

Pemasukan 
(%) 

1 Sapi Potong 35.005 141.446 24,75 

2 Kerbau 1.863 25.314 7,36 

3 Kambing 51.808 67.098 77,21 

4 Domba 99 2.282 4,34 

5 Babi 30 3.407 0,88 

6 Ayam Buras 464.492 9.177.935 5,06 

7 Ayam Ras Petelur 3.045.000 4.538.185 67,10 

8 Ayam Ras Pedaging 70.424 57.727.521 0,12 

9 Itik 38.000 4.284.284 0,89 
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Dari tabel diatas permasalahan ternak dari luar Kalimantan Selatan 

yang kurang dari 10% adalah kerbau, domba, babi, ayam buras, ayam ras 

pedaging dan itik. 

Kegiatan swasembada daging  secara nasional  telah dilaksanakan 

dan prinsipnya pencapaian swamsembada daging nasional mencapai 89 % 

dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri, jika mengacu pada konsep 

swasembada bahwa ketersediaan daging dalam negeri mencapai 90 % dan 

10 % mengimpor dari luar.  

d. Potensi Sumber Pakan Asal Limbah Pertanian 

Analisis daya tampung optimal atau sering disebut sebagai daya 

dukung suatu wilayah terhadap unit ternak juga dapat dihitung 

berdasarkan tersedianya limbah pertanian yang berasal dari lahan sawah 

dan limbah industri pengolahannya seperti dedak padi, limbah perkebunan 

rakyat seperti limbah ubikayu, ubi jalar, tebon jagung, kacang tanah, 

kacang kedelai, dan kacang hijau di wilayah tersebut.   Hasil analisis 

terhadap potensi terkini sumberdaya limbah pertanian, wilayah Kalimantan 

Selatan mampu menyediakan hijauan alam rata-rata 942.353 ton Bahan 

Kering (BK) per tahun atau setara untuk kebutuhan pakan hijauan 

1.239.255 Unit Ternak (UT) per tahun.  

Ketersediaan hijauan alam terbanyak terdapat di Kabupaten  Barito 

Kuala yaitu rata-rata sebesar 143.760 ton Bahan Kering (BK) per tahun 

atau setara bagi kebutuhan pakan limbah untuk 189.054 Unit Ternak (UT) 

per tahun.  Kabupaten Tanah Laut di posisi ke dua yaitu rata-rata sebesar 

126.765 ton BKper tahun atau setara bagi kebutuhan pakan limbah untuk 

166.705 UT per tahun. Berikutnya adalah Kabupaten Banjar yaitu rata-rata 

sebesar 118.307 ton BKper tahun atau setara bagi kebutuhan pakan 

limbah untuk 155.581 UT per tahun. 
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3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih 

Sesuai dengan dokumen RPJMD, Visi Pemerintahan Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 adalah: 

"Mewujudkan Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, 

Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing”. 

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap 

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, 

dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai 

berikut: 

Misi Pertama : Mengembangkan Sumber daya manusia Yang Agamis, 

Sehat, Cerdas dan Terampil. Hal ini bertujuan untuk 

membentuk identitas dan karakter sumber daya manusia yang 

berkualitas, melalui pemanfaatan implikasi perkembangan 

teknologi untuk pengembangan pendidikan baik formal 

maupun informal.  

Misi Kedua : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal 

ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, 

profesional dantransparan dalam menjalankan tugasnya 

memberi pelayanan publik yang prima, menciptakan kepastian 

hukum dan akuntabilitas publik. 

Misi Ketiga : Memantapkan kondisi Sosial Budaya Daerah Yang 

Berbasiskan Kearifan Lokal. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat serta 

meningkatkan kehidupan kualitas masyarakat berbudaya lokal. 

Misi Keempat : Mengembangkan infrastruktur wilayah yang menukung 

percepatan pengembangan ekoomi dan sosial budaya. 

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan  penyediaan dan 

pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah 

sesuai dengan tata ruang. 

Misi Kelima : Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang 

berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan 



RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

2016 – 2021 

 

 

III-16  

kelestarian lingkungan. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan daya saing perekonomian serta meningkatkan 

kualitas lingkungan hidup daerah. 

 

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan 

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

visi dan misi Gubernur/ wakil Gubernur. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) dan Renstra Departemen Pertanian. Rencana strategis 

ini disusun dengan memperhatikan Perturan Pemerintah nomor 38 Tahun 

2007 tentang pembagian urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dan 

ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN.  Selain 

itu mencemati isu-isu strategis yang berkembang dan perubahan 

lingkungan yang makin dinamis, kebijakan, program dan kegiatan yang 

dituangkan didalamnya merupakan tolok ukur yang akan dicapai dalam 

program dinas selama lima tahun kedepan termasuk indikator penilaian 

kinerja setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Sebagai penjabaran visi dan misi Kementerian Pertanian, maka tujuan 

pembangunan pertanian periode 2016 - 2021 yang ingin dicapai yaitu : 

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan 

kedaulatan pangan. 

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan 

pertanian. 

3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi. 

4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. 

5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian 

yang amanah dan professional. 

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian 

Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang 

ingin dicapai dalam periode 2016 – 2021 adalah : 

1. Kemandirian pangan asal ternak. 

2. Peningkatan agribisnis peternakan. 
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3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam 

memenuhi pasdar ekspor dan substitusi impor. 

4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi. 

5. Peningkatan pendapatan keluarga petani. 

6. Akuntabilitas aparatur pemerimntah yang baik. 

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian 

Pertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan 

Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut: 

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan  

2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian 

3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit. 

4. Penguatan kelembagaan petani. 

5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian. 

6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi. 

7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian. 

Selain tujuh strategi utama, terdapat sembilan strategi pendukung 

sebagai berikut : 

1. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian. 

2. Peningkatan dukungan perkarantinaan. 

3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi. 

4. Pelayanan informasi publik. 

5. Pengelolaan regulasi. 

6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi 

7.  Pengelolaan perenacanaan. 

8. Penataan dan penguatan organisasi. 

9. Pengelolaan sistem pengawasan.  

a. Sub Bidang Perkebunan 

Salah satu tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Perkebunan 

Kementerian Pertanian RI adalah lambatnya penyelesaian status asset 

pusat di daerah, optimalisasi potensi daerah yang belum sesuai dengan 

sasaran, pelayanan informasi dan pelaporan yang belum cepat dan akurat, 

belum lengkapnya peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 18 tahun 2004, ketidaksesuaian perencanaan kegiatan 
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pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektoral 

dan daerah yang belum optimal. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan 

tersebut maka tugas dan fungsi kepemerintahan harus lebih berdaya dan 

berhasil guna serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas instansi 

pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan Direktorat Jenderal 

Perkebunan. 

Berdasarkan pencermatan yang komprehensif terdapat 127 jenis 

tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam usaha perkebunan 

sehingga ditetapkan menjadi komoditas binaan Direktorat Jenderal 

Perkebunan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

511/Kpts/PD.310/9/2006 tanggal 22 September 2006 dan Keputusan 

Menteri Pertanian Nomor 3399/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal 19 Oktober 

2009. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari 127 jenis tanaman 

tersebut prioritas pengembangan ditujukan bagi komoditas unggulan 

nasional sebanyak 21 jenis. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan 

Selatan memprioritaskan pengembangan 5 dari 21 jenis komoditi unggulan 

nasional, antara lain kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kopi dan kakao. 

Dalam rangka mendukung visi pembangunan perkebunan tahun 2015-

2019, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah "Meningkatnya 

produksi dan produktifitas tanaman perkebunan secara optimal untuk 

memperkokoh fondasi sistem pertanian bio-industry berkelanjutan”. 

Mengacu pada misi pembangunan nasional dalam rancangan 

teknokratik RPJMN tahap III tahun 2015-2019 dan memperhatikan misi 

Kementerian Pertanian dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementrian 

Pertanian Tahun 2015 – 2019 maka Direktorat Jenderal Perkebunan 

menetapkan misi pembangunan perkebunan tahun 2015 – 2019 sebagai 

berikut : 

1. Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran dan 

kerjasama teknis yang berkualitas, pengelolaan administrasi keuangan 

dan asset yang berkualitas, memberikan pelayanan umum, organisasi, 

tata laksana, kepegawaian, humas, hokum dan administrasi 

perkantoran yang berkualitas, melakukan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas. 
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2. Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktifitas usaha 

budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan 

tanaman tahunan. 

3. Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya 

tanaman peerkebunan dengan pendekatan kawasan, memotivasi 

petani/pekebun dalam penerapan teknologi tepat guna yang sesuai 

dengan kondisi lokal/wilayah setempat, mendorong pemberdayaan 

petani dan penumbuhan kelembagaan petani. 

4. Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistim perlindungan perkebunan, 

pengamatan, pemantauan dan pengendalian organism pengganggu 

tanaman (OPT) dan penanganan dampak perubahan iklim. 

5. Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pasca 

panen   budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan tanaman 

tahunan. 

6. Memfasilitasi peningkaan bimbingan dan penanganan usaha 

perkebunan berkelanjutan seperti ISPO (Indonesia Suistainable Palm 

Oil), PIR ( Perkebunan Inti Rakyat), Rekomtek (Rekomendasi Teknis) 

dan lain-lain. 

7. Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik 

perkebunan. 

b. Sub Bidang Peternakan 

Dalam konteks pembangunan peternakan sebagi bagian dari 

pembangunan pertanian, dimana Peningkatan produksi daging dalam  

pembangunan peternakan dan kesehatan tahun 2016 – 2021, yang terlihat 

pada tujuan dan sasaran pembangunan dimaksud, sebagai berikut : 

1. Tujuan 

a. Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak 

b. Meningkatkan kualitas komoditas ternak besar melalui kegiatan 

tunda potong 

c. Meningkatkan produk ternak yang ASUH dan berorientasi 

ekspor 

d. Meningkatkan status kesehatan hewan 
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e. Mengembangkan usaha peternakan yang terintegrasi 

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak 

2. Sasaran dan indikator 

a. Peningkatan produksi pangan asal ternak 

 Produksi daging sapi/kerbau (ribu ton) 

 Produksi daging ternak lainnya (ribu ton) 

 Produksi susu (ribu ton) 

b. Peningkatan daya saing peternakan 

 Peningkatan status kesehatan hewan (%) 

 Jumlah sertifikat  layak bibit (buah) 

 Jumlah ekspor obat hewan (ton)  

 Jumlah ekspor semen beku (ton) 

 Jumlah ekspor produk peternakan (ton) 

 Jumlah ekspor ternak hidup (ton) 

c. Peningkatan kesejahteraan peternak Nilai Tukar Peternak 

(NTP)  

Program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis 

peternakan rakyat, yang akan dilaksanakan dengan kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Peningkatan produksi pembibitan ternak. 

2. Peningkatan produksi ternak. 

3. Pengendalaian dan penanggulangan Penyakit Hewan 

Menular Strategis (PHMS) dan zoonosis. 

4. Penjaminan pangan asal ternak ASUH. 

5. Peningkatan produksi pakan ternak. 

6. Pengembangan pengolahan & pemasaran hasil 

peternakan 

7. Dukungan manajemen teknis  
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 Tabel 3.9 Target Produksi Peternakan Tahun 2016 – 2021  
 

No Jenis Ternak 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

A   Daging 3,983.30 4,267.23 4,436.49 4,664.53 4,922.55 

1   Sapi (karkas) 
509.68 552.20 602.43 656.91 716.06 

    Sapi (daging) 
407.74 441.76 481.95 525.53 572.85 

2   Kerbau (karkas) 
35.61 36.36 37.18 38.05 38.98 

    Kerbau (daging) 
28.49 29.09 29.74 30.44 31.18 

3   Kambing 
66.19 66.71 67.23 67.75 68.28 

4   Domba 
48.32 50.26 52.27 54.36 56.53 

5   Babi 
334.89 354.76 375.8 398.09 421.7 

6   Ayam Buras 
326.94 330.67 334.44 338.25 342.11 

7   Ayam Petelur 
98.77 108.65 119.51 131.46 144.61 

8   Ayam Pedaging  2,526.01 2,728.09 2,805.26 2,934.26 3,085.63 

9   Itik 
36.89 39.53 42.37 45.4 48.65 

B   Telur 3,131.89 3,393.36 3,565.86 3,655.43 3,770.04 

1   Ayam Buras 201.36 204.82 208.34 211.92 215.56 

2   Ayam Petelur  2,645.74 2,892.81 3,050.42 3,124.61 3,223.32 

 3   Itik 284.79 295.73 307.1 318.9 331.16 

C   Susu        799.97          850.77        910.57          980.88     1,063.56  

 

Tabel 3.10. Target dan Sasaran Populasi Ternak Tahun 2016 – 2021  

 

No Jenis Ternak 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1   Sapi Potong      13,245      13,599       13,987       14,415       14,890  

2   Sapi Perah           462           472            486           503           524  

3   Kerbau 1,121 1,127 1,134 1,142 1,152 

4   Kambing 19,944 20,707 21,499 22,322 23,177 

5   Domba 17,011 18,160 19,387 20,697 22,095 

6   Babi 7,970 8,156 8,347 8,542 8,742 

7   Ayam Buras 277,274 277,523 277,772 278,022 278,272 

8   Ayam Petelur 188,688 207,557 228,312 251,144 276,258 

9 
  Ayam  

  Pedaging  
2,507,207 2,707,783 2,784,382 2,912,420 3,062,662 

10   Itik 46,113 47,364 48,649 49,969 51,324 
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Untuk Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan 

Kelembagaan Petani berasal dari Badan Sumberdaya Pertanian dalam rangka 

untuk memperkuat UPT SPP- SNAKMA Pelaihari. Sasaran yang diinginkan adalah: 

pengembangan sumberdaya manusia pertanian, melalui pemberdayaan 

sumberdaya manusia dan kelembagaan petani. Indikator sasaran adalah sebagai 

berikut : 

a. Jumlah  aparatur disektor pertanian yang diberdayakan dan dikembangkan 

kapasitanya melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta 

sertifikasi profesi sumberdaya manusia pertanian. 

b. Jumlah  non aparatur disektor pertanian yang diberdayakan dan 

dikembangkan kapasitanya melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan 

pelatihan, serta sertifikasi profesi sumberdaya manusia pertanian. 

c. Jumlah kelembagaan petani yang ditumbuhkembangkan dan diberdayakan 

kapasitasnya melalui penyuluhan dan pelatihan pertanian. 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian  

Pengembangan suatu wilayah sangat ditentukan pada kondisi wilayah 

dan daerah, dengan berlandaskan memliki wilayah dan daerah yang sama 

maka dalam penyusunan renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 

Kalimantan Selatan ini mengacu pada Peraturuan Daerah Nomor  9 tahun 

2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015.  

a. Sub bidang perkebunan 

Implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan 

Dinas Perkebunan dan Peternakan ditujukan melalui telaahan antara indikasi 

program dengan pemanfaatan ruang dalam jangka menengah. Dibandingkan 

dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perkebunan dan 

Peternakan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan 

pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan 

SKPD dalam lima tahun mendatang.  

Telaahan rencana tata ruang wilayah beserta faktor pendorong dan 

penghambat terhadap pelayanan sub bidang perkebunan sebagaimana 

terdapat pada Tabel berikut. 
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Tabel 3.11 
Hasil Telaahan Struktur  Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 
Terhadap Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan 

No 

RTRW terkait Tugas 
dan Fungsi Dinas 
Perkebunan dan 

Peternakan 

Permasalahan 
Pelayanan Sub Bidang 

Perkebunan 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

1. RTRW yang baru 

 Batas Kawasan 
budidaya non 
kehutanan belum 
ditetapkan oleh Tim 
Tata Ruang Provinsi 
Kalimantan Selatan 

Data dan informasi detail 
tentang kondisi lahan 
untuk usaha budidaya 
perkebunan guna 
meningkatkan luas dan 
produksi masih belum 
akurat sehingga 
menyulitkan dalam 
perencanaan 
pengembangan komoditi 
unggulan perkebunan  

Sebaran luas lahan 
usaha budidaya 
perkebunan masih 
berupa angka angka 
bukan dari data spasial 
atau peta komoditas 

Sub Bidang 
Perkebunan 
memerlukan legalitas 
lahan untuk 
melaksanakan 
berbagai macam 
kegiatan yang 
berkaitan dengan 
intensifikasi, 
ekstensifikasi 
rehabilitasi tanaman 
perkebunan  
 

 Kawasan Peruntukan  
Pengembangan 
Budidaya 
Perkebunan 

Belum optimalnya peran 
serta masyarakat dalam 
memanfaatkan lahan-lahan 
kritis 

Kapasitas kelembagaan 
masyarakat pada 
wilayah pengembangan 
perkebunan belum 
memadai baik kualitas 
maupun kuantitasnya 

Sub Bidang 
Perkebunan 
melakukan sosialisasi 
dan fasilitasi untuk 
pengembangan 
komoditi perkebunan  

2. Konsesi perusahaan 
perkebunan besar 
masuk dalam 
kawasan yang diakui 
sebagai hak ulayat 

Terjadinya konflik 
pemanfaatan lahan  di 
beberapa perusahaan besar 
swasta/negara 

Belum adanya 
kesepahaman dengan 
masyarakat sekitar 
konsesi perusahaan 
untuk menentukan 
kebijakan dalam 
menetapkan kawasan 
budidaya perkebunan 
besar 

Adanya komitmen 
untuk melakukan 
monitoring dan 
evaluasi, turut serta 
secara aktif 
mendampingi dan 
memotivasi terhadap 
penyelesaian konflik 
pemanfaatan lahan di 
kabupaten 

 

Dengan melihat tabel 3.11 diatas, terlihat bahwa dalam pengembangan 

pengelolaan perkebunan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 

Kalimantan Selatan masih memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik 

dan benar antara pemerintah daerah, masyarakat Kalimantan Selatan, dan 

stakeholder. Hal ini dikarenakan pemanfaatan dan pengelolaan struktur 

ruang wilayah untuk perkebunan masih terjadi tumpang tindih dan 

penegakkan hukum perijinan lahan belum ditegakkan serta masih belum 

sepenuhnya dipahami oleh semua stakeholder Kalimantan Selatan. 
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1. Telaah Pola Ruang Wilayah  

Pemanfaatan ruang jangka menengah hanya didasarkan pada Pola 

Ruang berkaitan dengan kawasan lindung dan kawasan budidaya, apabila 

dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 

dalam RTRW, rancangan program beserta target Dinas Perkebunan dan 

Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan yang sesuai dengan rencana tata 

ruang wilayah adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut. 

 
Tabel 3.12 

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Kalsel Terhadap 
Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan 

Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

pada Periode 
Perencanaan 

Pengaruh Rencana Pola 
Ruang terhadap 

Kebutuhan Pelayanan 
SKPD 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan SKPD 

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

Kawasan budidaya 
Non Kehutanan 
(KBNK) 

 Sudah dikeluarkan 
ijin lokasi 
pengembangan 
budidaya tanaman 
perkebunan oleh 
Bupati/Walikota 

 Tumpang tindih 
perkebunan, 
pertambangan dan 
lainnya 

 
 
 
 
 
 
 
 Pola kemitraan 

pembangunan lahan 
masyarakat dengan 
Perusahaan besar 

 Peningkatan status 
legalitas perijinan 
melalui 
pembinaan usaha 
perkebunan  
 

 Untuk peningkatan 
fungsi 
pengembangan 
budidaya tanaman 
perkebunan guna 
pemberdayaan 
masyarakat dalam 
rangka 
meningkatkan 
pertumbuhan 
ekonomi 

 Peningkatan usaha 
berbasis 
pemberdayaan 
masyarakat 
 

 Berpengaruh positif 
karena program yang 
dialokasikan terkait 
dengan pelayanan SKPD 
sudah sesuai dengan 
peruntukannya 

 Memberikan arahan 
untuk pembangunan 
perkebunan yang lebih 
focus sesuai dengan 
pola ruang fungsi dalam 
peruntukkannya untuk 
jangka menengah 

 
 
 
 
 Pembinaan dan 

pendampingan sistem 
kemitraan usaha 

 Penggunaan 
lahan untuk 
pembangunan 
perkebunan 
sesuai 
peruntukkannya 

 Pemberdayaan 
masyarakat 
disekitar PBS 
dengan pola 
revitbun non 
revitbun se-
banyak 20% 

 
 
 
 

 Perlu 
peningkatan 
kapasitas 
kelembagaan 
melalui 
ketentuan 
maupun aturan 
(Permentan, 
Perda, Pergub) 

 Menetapkan 
rencana kebun 
kemitraan 
dalam peta ijin 
lokasi 
perusahaan  
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Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

pada Periode 
Perencanaan 

Pengaruh Rencana Pola 
Ruang terhadap 

Kebutuhan Pelayanan 
SKPD 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan SKPD 

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

KBK (Kawasan 
Budidaya 
Kehutanan) 

 Perkebunan rakyat 
yang sudah 
termanfaatkan oleh 
masyarakat secara 
turun temurun 
banyak yang masuk 
dalam KBK 

Perencanaan pola 
ruang dengan 
mengacu pada satu 
peta dasar yang 
sama (one map one 
data)  

 Tertatanya 
pembangunan 
perkebunan sesuai 
dengan 
peruntukkannya 
 

 Mengusulkan 
alih fungsi 
lahan eksisting 
kearah APL 
(areal 
penggunaan 
lain)  
 

 

Dengan melihat tabel diatas (Tabel 3.11 dan 3.12) melalui rencana 

struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 

mempunyai pola wilayah yang berorientasi pada pengkayaan Sumberdaya 

Alam. Melihat pola ruang saat ini, pola ruang memberikan dukungan penuh 

pada pengembangan areal tanaman. Dengan program pemanfaatan ruang 

yang memberikan dukungan penuh dalam pengembangan perkebunan 

Kalimantan selatan berkelanjutan. Dengan melihat tabel 3.11 terlihat pada 

struktur ruang wilayah pada pengembangan kawasan budidaya 

perkebunan rakyat dapat terlihat,mengindikasikan peluang dan 

kesempatan yang besar dalam mengembangkan SDA semaksimal dan 

seoptimal mungkin dalam mendukung perekonomian yang ramah 

lingkungan dan berkelanjutan dengan pemberdayaan masyarakat 

Kalimantan Selatan. 

Sehingga dengan pola ruang sesuai dengan tabel 3.12 diatas, 

diharapkan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan dan 

Peternakan bekerja sama dengan Instansi terkait dan stakeholder dapat 

mengembangkan dan membangun Kalimantan Selatan yang terpadu dan 

berkelanjutan. 

 

2. Telaah KLHS Provinsi Kalimantan Selatan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS 

adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif 

untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah 

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah 

dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian 

antara lain: 
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1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk 

pembangunan; 

2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;  

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem; 

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;  

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; 

6.  Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.  

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program 

pembangunan dalam suatu wilayah. Hal ini untuk melihat daya dukung dan 

daya tampung suatu wilayah sudah terlampaui atau tidak. Dengan 

mempertimbangkan fungsi KLHS, analisis terhadap dokumen hasil KLHS 

ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan 

pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif 

terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan 

SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap 

lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar 

sesuai dengan rekomendasi KLHS. Hasil analisis terhadap permasalahan 

dari telaahan dokumen KLHS Provinsi Kalsel di SKPD Dinas Perkebunan dan 

Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan disajikan dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel 3.13 

Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 

Kalsel berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan 
Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 

Hasil KLHS terkait Tugas 
dan Fungsi Dinas 
Perkebunan dan 

Peternakan 

Permasalahan Pelayanan 
Dinas Perkebunan dan 

Peternakan 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

1. Kapasitas daya dukung 
dan daya tampung 
lingkungan hidup untuk 
pembangunan 
perkebunan  

 Kawasan budidaya non 
kehutaanan blm  
ditetapkan 
 
 
 

 Terjadinya konflik 
kepentingan penguasaan 
lahan pada daerah 
pengembangan 
perkebunan 

 Adanya kabupaten dalam 
pemberian perijinan untuk 
ijin usaha perkebunan 

 Perubahan pola ruang 
mengalami proses waktu 
yang cukup lama karena 
banyaknya sumber peta. 
 
 

 Inkonsistensi pengambil 
kebijakan oleh 
stekholder dalam 
pemberian ijin usaha 
 

 Ketersediaan  data dan 
informasi pendukung 
belum lengkap sehingga 

 Dinas 
Perkebunan 
dan 
Peternakan 
Prov. Kalsel 
mendorong 
untuk 
mempercepat 
proses review 
data tata 
ruang provinsi 

 Dinas 
Perkebunan 
dan 
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No 

Hasil KLHS terkait Tugas 
dan Fungsi Dinas 
Perkebunan dan 

Peternakan 

Permasalahan Pelayanan 
Dinas Perkebunan dan 

Peternakan 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

tanpa rekomendasi dari 
Gubernur 

 
 
 Data base peta dasar, peta 

tematik dan potensi 
pengembangan 
perkebunan belum lengkap 
dan akurat 

berpengaruh terhadap 
pengembalian 
keputusan dalam 
pemberian ijin 

 Kurang tersedianya peta 
citra landsat resolusi 
tinggi sebagai peta   
dasar  

Peternakan 
prov. kalsel 
dalam 
pembangunan 
perkebunan 
akan 
mensosialisasi
kan sesuai 
dengan 
peraturan 
menteri 
pertanian No. 
98 tahun 2013 

 Tersedianya 
one map, one 
police yang 
dikeluarkan 
oleh badan 
informasi 
geospasial 
(BIG) 

2. Kinerja layanan jasa 
ekosistem dari kawasan 
bernilai konservasi 
tinggi terhadap usaha 
perkebunan  

 Perlu penetapan kawasan 
konservasi bernilai tinggi 
didalam konsesi usaha 
perkebunan oleh kepala 
daerah  
 

 Belum semua jasa usaha 
perkebunan memahami 
keberadaan kawasan 
bernilai konservasi tinggi 
diperkebunan 

Bimbingan teknis 
serta 
menetapkan 
mengenai 
keberadaan 
kawasan bernilai 
konservasi tinggi 
di perkebunan 

 

 

Berdasarkan tabel 3.13 diatas, terlihat jelas bahwa daya dukung dan daya 

pengembangan perkebunan dalam masyarakat Kalimantan Selatan dan 

Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan masih kurang. Selain itu, ketegasan dan 

penegakkan hukum dalam hal pemeberian ijin ataupun produk hukum lainnya 

belum disosialisasikan dan ditegakkan secara jelas. Sehingga pengembangan dan 

pengelolaan sektor perkebunan belum optimal. 

b.  Sub Bidang Peternakan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 – 2023,  pada 

paragraf 2, Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya, pada pasal 77 ayat 

7 dinyatakan kawasan peternakan adalah sebagai berikut : 

1. Kawasan pusat pemurnian sapi bali, yaitu di Kabupaten Barito 

Kuala   
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2. Kawasan introduksi dan pengembangan ternak sapi perah, yaitu 

: di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kabupaten Kotabaru, 

dan Kabupaten Tanah Laut. 

3. Kawasan Pusat Pembibitan Ternak Sapi adalah : Kabupaten 

Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu 

Sungai Utara, Banjar, Tabalong, Kotabaru, Tanah Bumbu, 

Balangan, Banjarbaru dan barito Kuala. 

4. Kawasan Pembibitan ternak kerbau darat, yaitu di Kabupaten 

Kotabaru, Tanah Laut dan Tanah Bumbu. 

5. Kawasan Pengembangan Ternak kambing, yaitu di kabupaten 

Tapin, Barito Kuala, Tanah Bumbu dan Kotabaru. 

6. Kawasan Pengembangan  Unggas, yaitu di kabupaten Hulu 

Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tanah 

Laut, Tabalong, Banjarbaru, Banjar, Tapin dan Barito Kuala. 

7. Kawasan pemurnian dan pembibitan ternak itik alabio di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

 

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis  

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu 

strategis dalam penyelenggaraan pembangunan perkebunan Dinas Perkebunan 

dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan lima tahun ke depan, meliputi: 

a. Sub Bidang Perkebunan 

1. Pembangunan Perkebunan Ramah Lingkungan  

 Tudingan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit dipandang sebagai 

penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap 

perubahan iklim dan pemanasan global, semakin gencar dilakukan. Diyakini bahwa 

kampanye negatif seperti yang berjalan selama ini masih akan terus berlanjut. 

Bahkan masih akan semakin meningkat, karena memang sarat dengan 

kepentingan bisnis. Berkenaan dengan hal tersebut, selain melanjutkan kampanye 

positif bersama semua pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar 

negeri, harus terus berupaya menghindari praktek yang dapat mengundang kritik 

dari berbagai pihak. Secara terencana perlu menumbuhkan bahwa dibalik 

fenomena perubahan iklim dengan segala dampaknya, juga terkandung berbagai 
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peluang potensial yang dapat dimanfaatkan bagi masa depan pertanian dan 

perekonomian Kalimantan Selatan dan Indonesia pada umumnya. 

 Sesuai ciri budidaya tanaman kelapa sawit yang dikenal sebagai pohon 

industri, maka disamping manfaat besar dan luas seperti limbah dan hasil samping 

yang sangat melimpah. Seiring dengan menipisnya cadangan energi fosil, maka 

limbah dan hasil samping tersebut merupakan sumber energi baru dan terbarukan 

dan yang dapat menjadi sumber dan kekuatan andalan masa depan perekonomian 

bangsa. Limbah dan hasil samping yang dimaksud merupakan bagian dari hasil 

proses produksi industri kelapa sawit yang sudah ada, terus berlanjut dan masih 

terus berkembang. Demikian pula ketersediaan limbah dan hasil samping juga 

akan terus berlanjut dan semakin bertambah pula. Namun, tanpa ada upaya 

terencana akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. 

Kegiatan mitigasi dalam pembangunan perkebunan terhadap penurunan 

emisi dari degradasi lahan, antara lain : pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); 

pengembangan areal pada lahan non kawasan hutan, semak belukar,dan lahan 

kritis; pengunaan pupuk secara berimbang dan pengembangan pembuatan 

kompos /pupuk organic; rehabilitasi kebun dan penyesuaian tanaman pelindung 

bagi komoditi yang membutuhkan; dan penerapan teknik budidaya yang baik 

(Good Agricultural Practices/GAP). Sedangkan kegiatan adaptasi sebagai upaya 

menciptakan manfaat tambahan bersamaan dengan peningkatan  manfaat dari 

karbon, ( melalui  peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, peningkatan 

kelestarian keanekaragaman hayati,  peningkatan kelestarian produksi jasa 

ekosistem lain ), antara lain:  penerapan teknologi budidaya PHT dan 

penanggulangan dampak anomali iklim, pada dasarnya  dilakukan dengan 

pendekatan kelestarian lingkungan hidup, baik biotik maupun abiotik; membangun 

embung-embung/ tangkapan air; mengembangkan teknologi konservasi lahan dan 

teknik budidaya seperti modifikasi jarak tanam dalam rangka peningkatan 

produktifitas lahan. 

Khusus terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit, Indonesia sejak 

tahun 2012 sebagai negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia (44 

%) dari produksi  minyak nabati dunia  dan   menggeser  malaysia  (41%), maka 

sudah menjadi kewajaran Indonesia memiliki standar dalam pengelolaan 

perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan (sustainable), menggacu pada 
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Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 yang berlaku wajib untuk 

diterapkan di semua daerah. Harga minyak dunia (Crude oil) yang selalu 

meningkat juga menjadi pembicaraan yang hangat mengenai kemungkinan 

penggunaan minyak kelapa sawit sebagai biofuel. 

Beberapa tahun terakhir ini minyak sawit sedang menjadi sorotan dunia. 

Karena banyaknya isu di pasar Internasional mengenai permasalahan lingkungan 

yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit, salah satunya perkebunan kelapa 

sawit Indonesia yang dianggap tidak berkelanjutan dan tidak ramah 

lingkungan.  Bahkan ada yang menuduh bahwa perkebunan kelapa sawit 

Indonesia sebelumnya berasal dari kawasan hutan, selain itu banyak pula yang 

menuding kelapa sawit Indonesia menyebabkan kerusakan lingkungan yang 

diakibatkan oleh berkurangnya penangkapan air serta terlalu banyaknya 

penggunaan pupuk yang meracuni lingkungan di sekitar areal perkebunan.   Oleh 

karena itulah maka Minyak sawit yang diproduksi harus memiliki sifat yang 

berkelanjutan dan ramah lingkungan agar produknya dapat diterima oleh pasar 

Internasional. 

Beberapa tahun sebelumnya telah terdapat standar pengelolaan  kebun 

dan pengolahan kelapa sawit yang berkelanjutan yakni RSPO ( Roundtable 

Sustainable Palm Oil) yang secara sukarela (voluntary) dapat di terapkan. Standar 

RSPO merupakan standar yang dibuat berdasarkan kesepakatan /Roundtable para 

pemangku kepentingan dalam industri kelapa sawit seperti konsumen, produsen, 

LSM lingkungan internasional. RSPO ini menjadi wadah komunikasi para pihak 

yang berkepentingan untuk menyamakan presepsi tentang konsep berkelanjutan 

(sustainability). 

ISPO muncul sebagai inisiatif  Pemerintah Indonesia terutama 

Kementerian Pertanian atas kesadaran /deklarasi bahwa pengelolaan sumberdaya 

alam termasuk perkebunan kelapa sawit harus di lakukan secara 

berkelanjutan  (sustainable), jadi sertifikasi ISPO bukan untuk mengganti atau 

menyaingi sertifikasi RSPO yang sebelumnya sudah ada terlebih dahulu. 

Penerapan ISPO bersifat mandatory (harus/wajib) dalam artian semua ketentuan 

terkait yang berlaku di Indonesia wajib dipatuhi dan diterapkan oleh seluruh 

pelaku usaha perkebunan kelapa sawit serta akan ditindak bagi yang melanggar.   
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Adapun tujuan mengembangkan dan menerapkan ISPO bagi pemerintah 

Indonesia adalah: 

1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya memproduksi  Minyak sawit yang 

lestari. 

2. Meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global. 

3. Mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK). 

4. Mendukung komitmen unilateral Pemerintah Indonesia di Kopenhagen (2009) 

dan Program Based Line on LOI Indonesia dan Norwegia (2010). 

5. Memposisikan pembangunan kelapa sawit sebagai bagian integral dari 

pembangunan ekonomi Indonesia. 

6. Memantapkan sikap dasar bangsa Indonesia untuk  memproduksi minyak 

kelapa sawit berkelanjutan sesuai tuntutan masyarakat global. 

7. Mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian Sumber Daya Alam dan 

fungsi lingkungan hidup. 
 

Menteri Pertanian dalam  rangka penerbitan  standar/pedoman ISPO 

menyatakan bahwa sebagai amanat konstitusi UUD pasal 33 ayat 3, bahwa 

perekonomian nasional di selengarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 

prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional.  Dengan menerapkan ISPO (Indonesia Sustainable 

Palm Oil) secara konsisten maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

industri kelapa sawit yakni: (1) Meningkatkan  posisi tawar produk kelapa sawit di 

mata pelanggan; (2) Memperbaiki citra perusahaan; (3) Mencegah  kerusakan 

lingkungan dan ekosistem; (4) Meningkatkan mutu produk dan pelayanan; (5) 

Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, masyarakat serta 

kesejahteraan  social; (6) Menciptakan keunggulan comparative; (7) Menjaga 

pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis. 

2. Integrasi Sawit - Sapi 

Pengembangan usahatani tanaman perkebunan, khususnya tanaman 

perkebunan rakyat kelapa sawit, pada umumnya masih sebagai usaha monokultur 

belum disertai pengembangan cabang usahatani yang sesuai lainnya, baik dari 

kelompok tanaman perkebunan maupun jenis tanaman yang masuk dalam ruang 

lingkup kelompok tanaman pangan, hortikultura maupun ternak.Disatu pihak, 
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dengan usaha monokultur dimaksud, tingkat produktivitas usaha budidaya 

tanaman dapat tercapai sesuai dengan potensi normalnya secara berkelanjutan, 

apabila dilakukan pemeliharaan teratur sesuai anjuran dan penggunaan agro-input 

sesuai rekomendasi.  

Penerapan paket teknologi dengan pemeliharaan intensif dan penggunaan 

agro-input khususnya pupuk dan obat-obatan cenderung terus meningkat, 

sedangkan harga komoditas hasil produksi berfluktuasi pada tingkat harga yang 

cenderung tetap. Dengan kondisi seperti ini, maka tambahan hasil yang diperoleh 

akan kurang memadai lagi dibanding pengeluaran untuk biaya tenaga kerja dan 

agro input. Dilain pihak, masih banyak tanaman lain yang tumbuh dan dapat 

dikembangkan pada sisa aset lahan selain hasil pokok CPO dan inti sawit, masih 

terdapat sejumlah hasil samping dan limbah seperti pelepah, daun, bungkil, 

lumpur dan lain – lain serta gulma yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

pakan ternak. 

Usaha budidaya ternak yang ada secara nasional belum mampu memenuhi 

kebutuhan konsumsi dalam negeri, sehingga setiap tahun masih perlu diimpor 

dalam bentuk sapi dan daging dalam jumlah yang cukup besar. Lokasi 

pengusahaan ternak umumnya masih terpusat di wilayah-wilayah tradisional, 

diluar wilayah perkebunan kelapa sawit, yang sebagian diantaranya pada musim 

kemarau dihadapkan pada kesulitan ketersediaan hijauan pakan ternak dan air 

minum serta hampir semuanya dalam bentuk usaha skala kecil. 

Disamping itu, areal perkebunan kelapa sawit terdapat limbah dan hasil 

samping dalam jumlah yang cukup besar, tersedia secara berkesinambungan 

sepanjang tahun, yang dipandang berpotensi menjadi sumber pakan hijauan dan 

konsentrat. Apabila potensi yang tersedia tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

pengembangan usahatani ternak akan memberikan berbagai manfaat, baik dalam 

mendukung usaha swasembada daging maupun mempertangguh usahatani. 

Mempertimbangkan keberadaan kondisi umum seperti di atas, dalam 

rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan konsumsi daging dan memperluas 

jangkauan penyebaran ketersediaannya, berkembang pemikiran pengembangan 

cabang usahatani ternak untuk memanfaatkan potensi yang tersedia pada 

perkebunan kelapa sawit. Dengan maksud agar implementasi pemikiran tersebut 

dapat terlaksana dan mampu mencapai sasaran seperti yang diharapkan, terdapat 
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beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan, seperti misalnya : (i) 

Pengembangan cabang usahatani ternak merupakan kegiatan baru bagi pelaku 

usaha perkebunan kelapa sawit; (ii) Pemanfataan pelepah, daun, lumpur (sludge) 

dan bungkil kelapa sawit sebagai pakan ternak juga merupakan hal baru; (iii) 

Petugas fungsional teknis budidaya ternak keberadaannya berada diluar wilayah 

perkebunan kelapa sawit; (iv) Idealnya usaha ternak sapi pada waktunya 

membudaya, sehingga terwujud gerakan pengembangan ternak di wilayah di 

wilayah perkebunan kelapa sawit secara swadaya, karena secara teknis dapat 

dilaksanakan dan secara ekonomis menguntungkan; dan (v) Perlu adanya 

modifikasi pendekatan pengusahaannya sesuai dengan kondisi spesifik wilayah 

perkebunan kelapa sawit, yang secara umum berbeda dengan kondisi sentra 

wilayah tradisional usaha peternakan. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka upaya-upaya untuk 

mendukung peningkatan produktivitas usahatani kelapa sawit sekaligus 

mendukung program swasembada daging, dilakukan kegiatan fasilitasi Integrasi 

Tanaman Tahunan dan Ternak dalam rangka Pendayagunaan Sumberdaya. 

3. Pemberdayaan masyarakat miskin 

Pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia, disamping 

pembangunan infrastruktur dan pertanian dalam arti luas. Selama ini berbagai 

upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan 

kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan 

kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana 

dan prasarana, dan pendampingan. 

Angka kemiskinan di Kalimantan Selatan+363.887 jiwa (6.38%), sebagian 

besar berada pada daerah pedesaan, pedalaman dan daerah 

tertinggal,penanggulangan kemiskinan selalu menjadi prioritas dalam 

pembangunan ekonomi. Sejumlah upaya untuk proses peningkatan pembangunan 

ekonomi di wilayah provinsi Kalimantan Selatan khususnya untuk Dinas 

Perkebunan dan Peternakan yang berhubungan dengan penanggulangan 

kemiskinan masih terus dilakukan. 

Melalui program-program pembangunan pro rakyat yang telah dilakukan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan kesejahteraan masyarakat 
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semakin meningkat dan angka kemiskinan semakin berkurang. Karena tujuan 

utama dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dari visi dan misi RPJMD di atas tampak jelas bahwa Dinas Perkebunan 

dan Peternakan sekurang-kurangnya berhubungan dengan visi berdaya saing, 

dengan mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya 

lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan misi kelima. Berkaitan dengan 

visi tentang daya saing, Dinas Perkebunan dan Peternakan harus mampu 

mendefinisikan bagaimana produk-produk perkebunan dapat dikembangkan dalam 

skala agroindustri dengan tetap memperhatikan lingkungan dan berkelanjutan.  

Dengan pengelolaan yang maksimal terhadap hasil (produk) perkebunan 

akan memberikan daya dukung dalam meningkatkan daya saing produk yang 

berimbas pada perekonomian daerah. Dengan disiplin yang tinggi agar 

perkebunan juga dikuasai oleh masyarakat maka keberhasilan pembangunan 

perkebunan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi kerakyatan. Dengan 

pemanfaatan yang optimal, baik pemanfaatan sebagai bahan baku maupun 

sebagai produk mentah dengan tanpa meninggalkan keseimbangan lingkungan 

akan mampu mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Selatan. 

Selanjutnya, dengan hasil nyata bahwa seluruh produk utama, turunan dan 

ikutannya dari perkebunan dapat dimanfaatkan maka kekhawatiran sementara 

pihak-pihak tertentu yang selalu menyuarakan bahwa perkebunan (khususnya 

kelapa sawit) berdampak buruk pada lingkungan tidak berdasar. Artinya, 

keberhasilan pembangunan perkebunan simetris terhadap penerapan ekonomi 

hijau yang berdampak langsung dalam mengurangi risiko lingkungan dan 

kerusakan ekologi sebagaimana diamanatkan dalam misi V RPJMD Provinsi 

Kalimantan Selatan tahun 2016-2021. 

 

b. Sub Bidang Peternakan 

1. Agenda Nawa Cita Kabinet kerja 2015 - 2019 

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan 

pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, 

agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan 

pangan rakyatnya serta berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan 

dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal : (1) mencukupi kebutuhan 
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pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan 

secara mandiri, serta (3) melindungi dan mensejahterakan petani sebagai 

pelaku utama usaha pertanian pangan.  Dengan kata lain kedaulatan 

pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap 

diikuti dengan peningkatan nilai tambah  usaha pertanian secara luas 

untuk mensejahterakan petani.   

Dalam konteks diatas, peternakan sebagai penghasil pangan asal 

ternak turut memiliki andil besar dalam peningkatan kuantitas dan kualitas 

daging ternak sebagai sumber protein hewani rakyat Indonesia pada 

umumnya dan masyarakat Kalimantan Selatan khususnya, sehingga 

pendekatan pembangunan peternakan menjadi penting untuk 

dilaksanakan dengan memperhatikan lingkungan pedesaan (daerah 

pinggiran)  untuk memenuhi kebutuhan pamngan mandiri serta turut 

meredam importasi daging dari luar negeri. 

2. Pemotongan ternak sapi betina produktif cukup tinggi. Dalam rangka 

peningkatan populasi terutama ternak sapi dan kerbau, maka 

pengendalian pemotongan ternak betina produktif perlu lebih 

ditingkatkan, hal ini   sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2009 

UU no 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan  Hewan khususnya 

larangan pemotongan betina produktif.  Pengendalian pemotongan ternak 

sapi betina produktif dilaksanakan terutama di rumah potong hewan / 

tempat pemotongan hewan, yang telah ada di kabupaten/kota, namun 

masih perlu sosialisasi kepada para pejagal yang ada di RPH dan 

penerapan sanksi sesuai peraturan.  Untuk penerapan sanksi perlu 

dukungan dari aparat/institusi lain yang berada diwilayah Rumah Potong 

Hewan. 

3. Pengeluaran Ternak dan Hasil Ternak Keluar Kalimantan Selatan Cukup 

Banyak 

Pengeluaran ternak  dan hasil ternak dari provinsi Kalimantan 

Selatan ke provinsi Kalimantan Timur dan Tengah memberikan gairah 

kepada peternak yang ada di provinsi Kalimantan Selatan untuk 

meningkatkanusaha peternakannya. Hal yang perlu diwaspadai, kalau 

keluar masuk ternak tidak terkendali dapat mengakibatkan : ternak yang 
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produktif banyak keluar sehingga dapat menurunkan populasi untuk itu 

perlu pengawasan yang ketat dan dilengkapi dengan  peraturan daerah 

mengenai keluar masuk lalu lintas ternak. 

4.   Penyakit Hewan 

Kasus penyakit hewan menular dan penyakit reproduksi pada sapi 

masih dijumpai yaitu : 

1.  Brucellosis 

2. Jembrana 

3. Infectious Bovine Rhinotachitis (IBR) dan Paratubercollosis 

4. Bovine Viral Disease (BVD) 

5. Fasciolosis  

6. Gangguan reproduksi. 

 

Penyakit  hewan menular strategis (PHMS) yang dijumpai adalah :  

1. Avian Influenza (AI)/ Flu Burung 

2. Rabies 

Untuk penyakit  Avian Influenza (AI)/ Flu Burung sejak  tahun 

2008 Kalimantan Selatan termasuk daerah yang bebas penyakit AI (Avian 

Influenza)/ Flu Burung, namun ternyata pada akhir Desember 2009 

ditemui adanya beberapa kasus penyakit flu burung di Kabupaten Tanah 

Laut, Banjar, Kota Banjarbaru dan Banjarmasin.  

Dengan adanya beberapa kasus penyakit AI tersebut dapat 

menurunkan populasi ternak unggas yang ada di Kalimantan Selatan.  

Oleh  sebab itu perlu dilaksanakan kegiatan untuk menanggulangi dan 

mencegah penyakit flu burung tersebut. Begitu juga untuk penyakit 

lainnya untuk mencegah terjadinya kasus penyakit perlu dilakukan dengan 

pencegahan sesuai aturan yang berlaku.   

5.  Permintaan Daging Kambing Cukup Tinggi 

Pangsa Pasar ternak kambing di Kalimantan Selatan dan di luar 

Kalimantan Selatan sangat tinggi dan berprospek bagus, selain itu ternak 

kambing sangat diperlukan dalam keagamaan.  Namun populasinya masih 

perlu ditingkatkan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.  Data 

yang telah tercatat dicheck point untuk ternak kambing yang keluar 
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kalimantan Selatan dari tahun 2011–2014 ada sebanyak 1.330 ekor, 

sedangkan jumlah pemotongan sebanyak 88.082 ekor. Jumlah 

pemotongan ternak tahun 2010 sebanyak 26.476 ekor (angka sementara) 

dengan jumlah populasi sebanyak 125.361 ekor. 

6.   Harga Pakan dan Bahan Pakan Ternak Unggas Cenderung Meningkat. 

Pakan merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam usaha 

peternakan karena 70% dari faktor produksi unggas adalah biaya pakan. 

Harga pakan tinggi akan berakibat pada harga produk peternakan 

meningkat. Harga pakan dan bahan pakan ternak unggas cenderung 

meningkat setiap tahun.  

7.   Kondisi saat ini menunjukan belum semua pelaku usaha dapat 

memenuhi persyaratan untuk mensertifikasi produknya ke lembaga 

Sertifikasi Produk (LSPro), maka diupayakan penerbitan Surat 

Keterangan Layak Bibit (SKLB) ternak, setelah dinilai kesesuaian 

produk bibit ternak terhadap standar (SNI/standar daerah) yang 

telah ada.    

8.   Ketersediaan Susu Segar Cenderung Menurun 

Ternak sapi perah  ternyata dapat berkembang baik di Kalimantan 

Selatan asal disertai manajemen yang baik.  Selain itu susu segar sangat 

menambah kontribusi dalam pemenuhan protein hewani serta permintaan 

masyarakat akan susu segar mulai meningkat. Untuk itu ternak sapi perah 

perlu terus dikembangkan walaupun  dari data yang ada  menunjukkan 

pertumbuhan produksi susu cenderung menurun. 

Pemesanan produksi susu segar ini dikarenakan populasi sapi perah 

yang menurun, terutama indukan sehingga jumlah ternak yang laktasi 

berkurang sedangkan produksi perekor masih berkisar antara 6–10 liter, 

oleh sebab itu perlu adanya penambahan ternak sapi perah dan 

pembinaan yang intensif. Selain itu  pengembangan ternak sapi perah 

lebih diarahkan pada peternak yang betul-betul terampil dan berminat 

serius. 

9.   Jaminan Keamanan Pangan yang ASUH 

Produk pangan hewan terutama daging mempunyai kekhasan 

tersediri, kandungan protein yang tinggi menyebabkan  daging 
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merupakan media kuman yang paling baik sehingga rawan terjadi 

kerusakan atau pembusukan. Untuk itu perlu penanganan yang baik dan 

hygenis, selain itu sebagian besar konsumennya adalah umat muslim 

sehingga harus dijaga ke halalannya. Pemerintah telah berupaya 

memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama untuk 

memberikan jaminan keamanan pangan yang Aman Sehat Utuh dan Halal 

(ASUH), baik itu berupa sarana prasarana seperti tempat penyembelihan 

(RPH, TPA) serta sosialisasi dan bintek baik pengelola RPH/TPA, penjagal 

maupun masyarakat/konsumen. Sebagian besar masyarakat belum 

mengetahui makna dari kemanan pangan yang ASUH tersebut, Guna 

meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mereka tentang 

arti pentingnya produk pangan asal hewan yang ASUH, sehingga kasus-

kasus penyimpangan di masyarakat yang banyak terjadi saat ini seperti 

tempat penjualan daging yang kurang bersih, pengopolosan daging, 

daging gelonggongan, pewarnaan daging, pemotongan hewan yang tidak 

legalitis dan tidak sesuai dengan syariat Islam dan sebagainya dapat 

dicegah sedini mungkin. 
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VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

Visi dan misi jangka menengah Gubernur terpilih Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan merupakan salah satu acuan penting penyusunan dokumen 

Renstra SKPD sebagai hasil dari kelanjutan rencana pembangunan jangka 

menengah sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa 

depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang 

terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan 

masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan 

arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi 

kesenjangan yang terjadi.Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai 

upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat 

terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. 

 

4.1. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021 
 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 - 2021 telah menetapkan visi dan 

misi sesuai apa yang telah dijanjikan oleh gubernur terpilih. 

Visi merupakan pandangan jauh ke depan dan  gambaran yang menantang 

tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, 

dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang 

dianut oleh seluruh komponen masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan yang ingin diwujudkan melalui pembangunan selama 2016-2021 adalah: 

 

 

 

 

“Kalsel Mapan (Mandiri danTerdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, 

Berdikari dan Berdaya Saing” 

 

Bab 4 
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      Visi tersebut secara umum mengandung pengertian “Pembangunan Biru 

(Blue Development) Menuju Kedaulatan dan Kemapanan Berkelanjutan”, yang 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pembangunan Biru (blue development) adalah pembangunan yang 

memperhatikan keberadaan sumberdaya, mempertahankan keragaman 

(biodiversity), inovasi dan penciptaan lapangan kerja sekaligus melakukan 

upaya-upaya penyelamatan lingkungan (konservasi) dan meningkatkan jasa 

lingkungan. 

2. Ekonomi biru (blue economy) yaitu sistem ekonomi berbasis inovasi yang 

memanfaatkan SDA secara produktif dan efisien, tidak menghasilkan limbah 

dan emisi dan pada saat yang sama mampu menciptakan lapangan kerja, 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan tidak memerlukan biaya 

tinggi. 

3. Kedaulatan dan Kemampuan Berkelanjutan yaitu Pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development) yang memperhatikan keseimbangan antara 

pencapaian aspek pertumbuhan ekonomi (economy growth), sekaligus 

memperhatikan pemerataan kesejahteraan (social equity) dan kelestarian dan 

keberlanjutan lingkungan (ecological sustainability) yang dikenal dengan the 

living triangle. 

4. Ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan adalah kondisi terpenuhinya 

Pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari 

tersedianya Pangan dan energi yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 

aman, beragama, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, 

aktif dan produktif secara berkelanjutan. 

 

Mapan yang terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu MANDIRI dan TERDEPAN, 

yang mengandung pengertian : 

1. MANDIRI: adalah terwujudnya kemampuan dan keberdayaan yang dapat 

membangun, dan memelihara kelangsungan hidup, berlandaskan 

kekuatannya sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah 

dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian baik secara ekonomi 

dan sosial, yang dapat dilihat antara lain Kemandirian dari segi pembiayaan 
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pembangunan, Kemandirian dari segi ketahanan pangan, Kemandirian dari 

segi ketahanan energi. 

2. TERDEPAN, Kata terdepan mempunyai arti paling muka, paling depan, 

terdahulu atau utama. Kata ini menunjukkan semangat Kalsel untuk bangkit 

menjadi provinsi termaju di regional Kalimantan, bahkan juga tentunya di 

harapkan secara nasional. Terdepan dapat diartikan dan dilihat dengan tingkat 

pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah yang dapat diraih 

minimal mendekati rata-rata nasional, dan bahkan diharapkan kedepannya 

bisa berada di atas rata-rata nasional. 

Selanjutnya untuk mendukung Kalimantan Selatan yang Mapan (Mandiri-

dan Terdepan) dimaksud terdapat lima elemen utama pembangunan yaitu: 

1. Berdikari, merupakan kemampuan daerah untuk dapat melaksanakan dan 

memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, terutama dalam hal penyediaan 

kebutuhan pangan, energi, air bersih, pendidikan serta kesehatan. 

2. Berdaya Saing, merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan 

jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga 

dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau 

kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja 

yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. 

3. Berkeadilan, merupakan pengembangan pembangunan perekonomian dari 

berbagai sektor di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, agar dapat 

menyerap tenaga kerja dan berperan serta dalam meningkatkan pendapatan 

masyarakat, yang ditunjang dengan Pembangunan dan pemeliharaan 

infrastruktur di semua bidang pembangunan. 

4. Sejahtera, kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan urtama di dalam 

pembangunan. Pemerintah di dalam setiap implementasi kebijakan selalu 

menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. 

5. Berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan 

yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan 

pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.  

 

Berdasarkan visi dijelaskan sebelumnya, maka ditetapkan misi 

pembangunan daerah jangka menengah Provinsi  Kalimantan Selatan Tahun 2016-

2021 sebagai berikut: 
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1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan 

Terampil; 

2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi 

Pada Pelayanan Publik; 

3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal; 

4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan 

Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya; 

5. Mengembangkan Daya Saing ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya 

Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan. 

 
Masing-masing misi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas 

Dan Terampil 

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah terkait dengan keunggulan 

sumber daya manusia.Untuk itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia Provinsi Kalimantan Selatan yang mandiri dan berdayasaing tinggi 

serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pem-

bangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini. Kemandirian meru-

pakan salah satu indikasi dan criteria manusia unggul, sedangkan ketaqwaan 

merupakan salah satu indikasi dan criteria manusia agamis. 

 

2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan 

Berorientasi Pada Pelayanan Publik 

Birokrasi pemerintahan daerah tidak hanya menitik beratkan kepa-

dakualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata 

kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh 

aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan 

yang bersih, transparan, professional dan efektif dalam menjalankan tu-

gasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam 

menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian 

hukum dan akuntabilitas publik. 

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan 

pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur 
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operasi standar, kerjasama, sinergi dan integrasi organisasi, serta 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga 

melakukan pembenahan manajemen, kepegawaian, serta upaya-upaya 

terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu dan kinerja aparatur 

pemerintah provinsi. 

 

3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan 

Kearifan Lokal 

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal 

yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup (way of life) yang 

mengakomodasi kebijakan (wisdom) dan kearifan hidup. Kalimantan Selatan 

sebagi Provinsi yang masih memegang teguh kearifan lokal sebagai identitas 

wilayah, perlu mengembangkan kebudayaan wilayah sehingga menjadi 

destinasi yang menarik.  

Kearifan lokal yang menuntun masyarakat ke dalam hal pencapaian 

kemajuan dan keunggulan, etos kerja, serta keseimbangan dan keharmonisan 

alam dan sosial. Dalam hal keharmonisan sosial dan budaya, hampir semua 

budaya di Indonesia mengenal prinsip gotong royong dan toleransi. 

 
4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung 

Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya 

Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau 

struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi yang dibangun dan 

dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. 

Provinsi Kalimantan Selatan dalam perkembanganya perlu mendukung 

percepatan pengambangan ekonomi dan sosial budaya dengan membangun 

infrastruktur wilayah yang merata dan berkeadilan. 

 
5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis 

Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan 

Pengembangan kemandirian ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan 

merupakan konsep dasar yang akan menunjang pembangunan Provinsi 

Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing dan 
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sumberdaya yang dimiliki. Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa 

dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat 

kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan 

antarwilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam 

perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja 

pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu tahun 

2016-2021. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan visi dan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di 

masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara 

nyata oleh Provinsi Kalimantan Selatan dari masing-masing tujuan dalam rumusan 

yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh 

karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan 

dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian 

sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran 

menceminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) 

tahun mendatang.  

Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka 

ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pada masing-masing misi dan 

prioritas pembangunan sebagai berikut: 

 

1. Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, 

Cerdas Dan Terampil 

Untuk mencapai Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang 

Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil dilaksanakan 4 (empat) prioritas Utama-

yaitu: Prioritas Kalsel Cerdas, Prioritas Kalsel Sehat, Prioritas Kalsel Terampil 

da prioritas Kalsel Beriman. 
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Tujuan pada Misi ini : Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia. 

          Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan adalah 

dengan meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia baik di taraf 

nasional maupun internasional. Kemampuan pemerintah dan masyarakat 

dalam menata, mengolah dan membangun Provinsi Kalimantan Selatan secara 

kreatif dan produktif dengan memanfaatkan potensi daerah yang berkualitas 

sehingga mampu berdaya saing dalam semua aspek kehidupan untuk 

menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan. 

Guna meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia Provinsi 

Kalimantan Selatan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat 

2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

3) Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja 

4) Meningkatnya pemahaman keagamaan 

5) Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender 

 

2. Misi Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan 

Berorientasi Pada Pelayanan Publik 

Untuk mencapai Misi Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional 

Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik dilaksanakan 1 (satu) Prioritas Utama 

yaitu: prioritas kalsel dengan Pemerintah daerah Berkinerja Baik. 

 

Tujuan Misi ini : Mewujud tata kelola Pemerintahan Yang Baik. 

Untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik, maka pemerintah berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas 

dan efisiensi menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi 

masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan 

keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, 

memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaran 

pemerintahan daerah. 

Lebih lanjut, guna mewujudkan system pelayanan pemerintahan yang akunt-

abel, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah: 
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1) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik 

2) Meningkatnya Pendanaan daerah 

3) Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah 

4) Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Professional dan pemerintahan 

Akuntabel. 

 

3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang berbasiskan 

kearifan Lokal 

Untuk mencapai Misi Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Ber-

basiskan Kearifan Lokal dilaksanakan 3 (tiga) Prioritas Utama yaitu: Prioritas 

Kalsel Berbudaya, Prioritas Kalsel Aman, dan prioritas kalsel Menuju Tuan 

Rumah Pekan olahraga nasional (PON). 

 
Tujuan Misi : 

a) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

Pemerintah Daerah di dalam setiap implementasi kebijakan selalu 

menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Otonomi 

daerah atau desentralisasi memberikan kesempatan bagi Pemerintah 

Daerah untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya 

sendiri, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih cepat tercapai, karena 

Pemerintah Daerah mengetahui kebutuhan masyarakatnya. 

Sasaran: 

1) Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial 

2) Meningkatnyaketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat 

3) Terselenggaranya PON 

b) Meningkatkan kualitas kehidupan yang berbasiskan kearifan lo-

kal 

Kearifan budaya local harus dilestarikan sebagai salah satu upaya pening-

katan kualitas hidup masyarakat. Transformasi kearifan budaya lokal yang 

dikaji secara multi disiplin dan trans disiplin dapat dikembangkan dan dit-

erapkan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

Sasaran: 

1) Meningkatkanketahananbudaya 
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2) Meningkatnyaetoskerja, moralitas, sikap, disiplin, kre-

atifitasdankepedulian 

3) Meningkatnyakerukunanantardan inter umatberagama 

4) Meningkatnyakualitasbudayamasyarakat. 

 

4. Misi Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Per-

cepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya 

Untuk mencapai Misi Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang 

Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya 

dilaksanakan 1(satu) Prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel dengan 

infrastruktur yang berkualitas. 

Tujuan pada misi ini : 

 Meningkatkan penyediaan dan pemerataan pembangunan 

infrastruktur ke seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang. 

         Keberhasilan pembangunan sangat berkaitan dengan kebijakan yang 

dibuat pemerintah. Pemerintah harus menciptakan kebijakan pembangunan 

yang tepat dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sekaligus 

menciptakan pemerataan pembangunan. Peningkatan laju ekonomi tidak 

selalu dibarengi dengan pemerataan. Kemiskinan tidak dapat dihilangkan 

dengan hanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung 

hal tersebut tidak lepas dari peran infrastruktur sebagai katalisator baik 

percepatan pembangunan perekonomian maupun pembangunan sosial yang 

bersifat pemerataan keseluruhan wilayah. Dengan keberadaan 

pembangunan infrastruktur diharapkan mendukung secara fisik terhadap 

pembangunan sektor lainnya. 

Sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah: 

1) Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar 

Sasaran ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar yang ha-

rus tersedia di setiap individu masyarakat, seperti ketersediaan air mi-

num, ketersediaan prasarana sanitasi, ketersediaan listrik masyarakat 

dan  ketersediaan telekomunikasi. 

 

2) Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian 
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Sasaran ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang men-

dukung percepatan pertumbuhan perekonomian seperti ketersediaan sa-

rana prasarana konektivitas antar wilayah, ketersediaan tampungan air 

dan ketersediaan pembangkit listrik yang memadai. 

 
5. Misi Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis 

Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan  

Untuk mencapai Misi Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah 

Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian 

Lingkungan yang dilaksanakan dengan 4 (empat) Prioritas Utama yaitu : Pri-

oritas Kalsel Sentra Pangan, Prioritas Kalsel Menuju Destinasi Wisata Nasion-

al, Prioritas Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangandan Jasaserta Priori-

tas Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas. 

 

Tujuan misi ini : 

a) Meningkatkan dayasaing perekonomian 

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan 

pendapatan daerah disertai dengan perubahan fundamental dalam 

struktur ekonomi suatu Negara dan pemeratan pendapatan bagi 

penduduk suatu daerah. Perkembangan teknologi saat ini, menuntut 

adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi 

perubahan secara global. Masyarakat harus mampu memanfaatkan 

kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsng perkembangan 

teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia 

yang mandiri dan berdaya saing tinggi menjadi tujuan yang tidak 

terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi 

saat ini.  

Sasaran: 

1) Terwujudnya Mandiri Pangan 

2) Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian 

3) Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa 

4) Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata 

5) Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian 

b) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 
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Kualitas lingkungan hidup dapat diartikan sebagai keadaan 

lingkungan yang dapat memberikan daya dukung secara optimal bagi 

kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Komponen-komponen di 

dalam lingkungan hidup yang membentuk suatu sistem kehidupan 

disebut ekosistem. Suatu ekosistem akan menjamin keberlangsungan 

kehidupan apabila lingkungan itu dapat mencukupi kebutuhan minimum 

dari kebutuhan organisme. Lebih lanjut, guna mewujudkan lingkungan 

hidup yang sehat dan asri maka sasaran yang harus dipenuhi untuk 

mencapai tujuan ini adalah Menurunnya kerusakan dan pencemaran 

lingkungan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.  

 

4.3.  Strategi dan Kebijakan 

Dalam pengelolaan pembangunan daerah, perlu adanya manajemen 

stategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan 

kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui 

pemberdayaan sumber daya yang ada. Perencanaan strategis merupakan proses 

mengagendakan aktivitas pembangunan, selain itu juga merancang segala 

program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat agar dapat 

dilakukan dengan baik. 

Strategi atau Prioritas Pembangunan memberikan gambaran, bagaimana 

berbagai sasaran pembangunan dapat dicapai melalui program-program 

pembangunan. Arah kebijakan merupakan jabaran rinci tahap-tahap 

pembangunan harus dilalui dari tahun ke tahun untuk mewujudkan visi Kalimantan 

Selatan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang 

komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. 

Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas 

pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan 

kepada masyarakat. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam 

perencanaan pembangunan daerah. 
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Tabel 4.1 Strategi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021 

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Prioritas: Kalsel Sentra Pangan, Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional, Kalsel menuju Daerah Industri, Perdagangan dan Jasa, 

Kalsel menuju Lingkungan Berkualitas

Meningkatkan Daya 1. Terwujudnya mandiri  1. Pengembangan Agrobisnis 1. Meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman produk

Saing Perekonomian     pangan dan kontribusi     Agroindustri     andalan daerah, baik pada sektor pertanian (dalam arti luas);

    sektor pertanian     sektor industri (makanan dan minuman), serta ekonomi kreatif

2. Menyelesaikan pembangunan daerah irigasi

3. Penataan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan luas 

    cadangan pertanian pangan

2. Meningkatnya kontribusi 2. Pengembangan investasi baik 1. Meningkatkan investasi dengan meningkatkan peran dan kinerja 

    sektor industri, perdagangan      industri kecil maupun besar      penanaman modal untuk menarik investor ke Kalsel

    dan jasa 2. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi di atas,

     untuk di clearkan, atau minimal dikurangi

3. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya 

     peningkatan investasi di Kalsel

4. Membuat Rencana Tindak Peningkatan Investasi di Kalsel

5. meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa melalui 

    pengembangan jaringan infrastruktur

6. Mempercepat pembangunan sarana distribusi

7. Memantapkan kawasan industri yang ada di Kalsel, melalui 

    pembenahan dan pengelolaan yang baik

8. Pembangunan zona industri

Misi 5: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang berbasis Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan
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No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

9. Pengembangan UKM-K

10. Menciptakan wira usahabaru

11. Melaksanakan Pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan

      bimbingan teknis manajemen usaha serta akses permodalan

12. Memperluas jaringan akses permodalan UKM-K melalui peran

      stimulasi pemerintah sebagai stimulan, lembaga 

      keuangan bank dan non bank dengan mengutamakan

      pendampingan kepada UKM-K untuk kelancaran pembiayaan

      usaha

3. Meningkatnya kontribusi 3. Pengembangan kawasan 13. Pengembangan kawasan pariwisata unggulan

    sektor wisata     pariwisata unggulan 14. Mempermudah akses ke tempat wisata

15. Meningkatkan promosi pariwisata ke berbagai media

16. Membenahi dan mengembangkan obyek dan daya tarik 

      wisata berwawasan lingkungan

17. Melibatkan swasta dan masyarakat sekitar dalam

      pengembangan pariwisata

4.Meningkatkan kualitas 4. Menurunnya kerusakan dan 18. Mengurangi luas lahan kritis di luar KPH

   lingkungan hidup daerah    pencemaran lingkungan 19. Meningkatkan pengawasan ilegal loging , ilegal mining 

      dan ilegal fishing

20. Mengendalikan pencemaran akibat usaha pertambangan

21. Pembinaan dan Pengawasan investor tambang dalam 

     proses rehabilitasi pasca tambang

22. Penyelesaian pembangunan Kebun Raya Banua

23. Pengurangan pencemaran kualitas air
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No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

24. Mendorong penghapusan jamban terapung

25. Pembinaan, pengawasan, pelestarian dan rehabilitasi 

      kawasan mangrove dan terumbu karang

26. Penanggulangan banjir di daerah

27. Pengawasan terhadap gas buang

28. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

29. Penanganan persampahan
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Berdasarkan tabel 4.1 diatas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran 

pembangunan ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang 

kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai prioritas 

pembangunan lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas 

pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian 

birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Dinas Perkebunan dan 

Peternakan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mendukung Misi 5 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dimana sasaran yang dituju adalah Ter-

wujudnya mandiri pangan dan kontribusi sektor pertanian dengan strategi pem-

bangunan bidang pengembangan Agrobisnis Agroindustri, dan sebagai arah ke-

bijakan yaitu meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman produk andalan 

daerah pada sektor pertanian. 

 

4.4. Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam 

mendukung misi Pemerintah Daerah 

Dalam rangka mendukung misi pemerintah daerah dibentuklah 

perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang 

keadaan yang diinginkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan selama kurun 

waktu enam tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta 

sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Se-

latan 2016-2021. Rencana strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pern-

yataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondi-

si yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna mem-

perjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari misi mengembangkan daya 

saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan 

kelestarian lingkungan. 

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan 

Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 berdasarkan misi yang telah terbentuk 

adalah sebagai berikut:  
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a. Sub Bidang Perkebunan 

I. Mengembangkan dan meningkatkan perkebunan rakyat, bertujuan : 

1) Fasilitasi peningkatan luas, produksi dan produktivitas tanaman unggulan 

perkebunan dengan sasaran;  

 Menyelenggarakan usaha peremajaan, rehabilitasi, perluasan, 

intensifikasi dan deversifikasi tanaman tahunan 

 Melaksanakan usaha peremajaan, rehabilitasi, perluasan, intensifikasi 

dan deversifikasi tanaman rempah, penyegar dan semusim. 

 Memfasilitasi berkembangnya usaha perbenihan tanaman perkebunan 

yang berkualitas. 

 Melaksanakan pengembangan kebun induk dan pemeliharaan tepat 

waktu kebun contoh kalapa sawit. 

 Melaksanakan pengamatan pengujian terhadap organism pengganggu 

tanaman. 

 Melaksanakan pengendalian, penanganan gangguan usaha kebakaran 

lahan/kebun dan gangguan lainnya 

 Melaksanakan  pengendalian terhadap serangan organisma peng-

ganggu tanaman (OPT) tepat waktu; 

2) Fasilitasi melindungi mutu daya saing dan pemasaranan tanaman perke-

bunan dengan sasaran; 

 Memfasilitasi usaha kemitraan usaha untuk pelaku usaha perkebunan; 

 Melakukan terselenggaranya sarana unit pengolahan dan peningkatan 

mutu hasil perkebunan. 

 Memfasilitasi  informasi harga pasar yang akurat dan promosi hasil ko-

moditas perkebunan. 

3) Fasilitasi pengelolaan sarana prasarana sumberdaya perkebunan yang 

ramah lingkungan dengan sasaran; 

 Memfasilitasi  pemanfaatan sumber daya lahan dan air perkebunan 

secara optimal. 

 Memfasilitasi penggunaan sarana produksi, alat dan mesin serta prasa-

rana jalan dan angkutan produksi.   

 Melakasanakan fasilitasi berkembangnya  kelompok tani, gapoktan, 

koperasi, kelembagaan usaha perkebunan rakyat. 
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II. Mengembangkan perkebunan swasta,  bertujuan : 

1) Fasilitasi peningkatan luas, produksi dan produktivitas tanaman 

perkebunan dengan sasaran;  

 Melaksanakan pemanfaatan sumberdaya alam melalui kegiatan inven-

stasi di sektor perkebunan; 

 Menfasilitasi berkembangnya usaha produk olahan primer dan 

sekunder; 

 Mendorong terjalinnya  kemitraan inti plasma. 

2) Fasilitasi peningkatan pemanfaatan sumberdaya manusia dengan sasaran; 

 Peningkatan penyerapan tenaga kerja; 

 Mendorong terjadinya percepatan alih teknologi. 

3) Fasilitasi pengelolaan sarana prasarana sumberdaya perkebunan yang 

ramah lingkungan dengan sasaran; 

 Melaksanakan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan; 

 Memfasilitasi meningkatannya pertumbuhan ekonomi pedesaan.  

 

III.  Mengembangkan partisipasi aparat dan pelaku perkebunan swasta,   

       dengan  bertujuan : 

1) Meningkatkan kinerja pelayanan secara tertib, cepat, tepat dan benar, 

dengan sasaran; 

 Melaksanakan tertib administrasi pembangunan perkebunan dan  

pelaku usaha perkebunan. 

 Menyelenggarakan tertib laporan kinerja (fisik dan keuangan) yang 

akuntabel. 

 Melaksanakan tertib administrasi, pemeliharaan aset dan kesejahteraan 

pelaku perkebunan. 

2) Meningkatkan partisipasi pelaku perkebunan, dengan sasaran; 

 Menjalin hubungan yang harmonis antar pelaku perkebunan 

 Memfasilitasi penyediaan sarana produksi pada sentra sentra perke-

bunan. 
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b. Sub Bidang Peternakan 

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan jaminan ketersediaan pangan hasil 

ternak, terutama untuk memenuhi kebutuhan daerah dan luar daerah dengan 

sasaran meningkatnya ketersediaan pangan hasil ternak berupa daging, telur dan 

susu. Adapun strategi tersebut adalah : 

1. Peningkatan Angka Kelahiran dengan peningkatan mutu genetik, pemberian 

pakan yang berkualitas, perbaikan tatalaksana serta penyediaan sarana dan 

prasarana. 

2. Penurunan Angka Kematian Ternak dengan menjaga status kesehatan hewan 

dengan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan 

3. Penyediaan jaminan ketersediaan pangan yang ASUH 

4. Fasilitasi kelompok peternak berbadan hukum 

5. Meningkatkan sumberdaya masyarakat peternakan melalui pendidikan formal dan 

non formal 

6. Meningkatkan kelompok usaha peternakan yang dapat melakukan nilai tambah 

dan memasarkan produk. 

 

Ada beberapa kebijakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian visi 

bidang peternakan tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan populasi ternak betina produktif. 

2. Mengoptimalkan pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) intensifikasi kawin alam 

dengan penyediaan penjantan. 

3. Penyediaan dan perbaikan mutu pakan limbah pertanian/perkebunan dan limbah 

industrinya dengan pemanfaatan bahan baku lokal, serta memberikan informasi 

teknologi pengolahannya. 

4. Menjaga status kesehatan hewan dan kesrawan melalui pelayanan secara 

periodik. 

5. Melakukan pemetaan penyakit hewan untuk deteksi dini. 

6. Memperkuat kelembagaan BIBD. 

7. Menyediakan sarana dan prasarana bidang peternakan. 

8. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan di RPH/ RPU. 

9. Pemberdayaan kelompok tani ternak. 



RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

2016 – 2020 

 

 

IV-19  

10. Peningkatan pengetahuan bagi petugas dan peternak melalui adopsi teknologi, 

pendidikan, pelatihan ataupun magang. 

11. Memperkuat institusi SPP Pelaihari. 

12. Membina pelaku usaha dan mengembangkan produk unggulan. 

13. Pengembangan usaha berwawasan agribisnis dan agroindustri. 

14. Meningkatkan promosi melalui informasi pasar dan mengikuti pameran produk  

produk hasil peternakan dalam dan luar daerah. 

15. Memfasilitasi permodalan dalam berusaha sehingga dapat menciptakan 

kesempatan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan. 

16. Mendorong pengembangan usaha peternakan dengan pola inti-plasma. 

17. Membina peternak pelaksana penggemukan melalui informasi sentra/lokasi, 

bahan pakan murah dan teknologi tepat guna. 

18. Mengembangkan ternak dilahan perkebunan dan pertanian untuk melalui 

kegiatan integrasi penyediaan pupuk organik dan bioenergi. 

19. Memfasilitasi pemanfaatan limbah peternakan untuk penyediaan pupuk organik 

dan biogas. 

20. Penyediaan Bibit Ternak yang berkualitas melalui : 

a. Menggerakan intensifikasi kawin alam dengan penyediaan pejantan serta  

inseminasi buatan 

b. Mengembangkan pusat-pusat perbibitan rakyat 

c. Mengendalikan pengeluaran bibit ternak  

21. Penyediaan Pakan yang berkulitas : 

a. Pengembangan Pakan lokal (HPT) dan bahan lainnya 

b. Perbaikan mutu pakan dengan pemanfaatan pakan lokal 

22. Pengembangan budidaya : 

a. Perbaikan sistem perkandangan 

b. Perbaikan pengelolaan produksi ternak 

23. Menyediakan sarana dan prasarana bidang peternakan dan mengoptimalkan 

pengelolaan lahan dan air untuk mendukung peternakan. 

24. Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan 

zoonosis serta pengawasan obat hewan dengan peningkatan pelayanan 

kesehatan hewan 

25. Melakukan Penyidikan dan pengamatan penyakit melalui deteksi dini dan 

surveylans 
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26. Meningkatan pembinaan, pengawasan, produk hewan dan produk pangan asal 

hewan yang ASUH 

27. Pemberdayaan kelompok tani ternak. 

28. Peningkatan pengatahuan bagi petugas dan peternak serta Memperkuat institusi 

SPP-SNAKMA.   

29. Pengembangan Usaha Berwawasan Agribisnis 

30. Membina pelaku usaha dan mengembangkan produk unggulan  

31. Pengembangan pemasaran produk hewan. 
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Tabel 4.2. 
 

Indikator dan Target Sasaran Sub Bidang Perkebunan 

NO. Tujuan Sasaran  Indikator 
Kondisi 

Awal 

(2015*) 

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke - Target 
Akhir 

(2021) 
1 2 3 4 5 6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Fasilitasi 
peningkatan luas, 
produksi dan 

produktivitas 
tanaman unggulan 
perkebunan 

Meningkatnya Produksi 
kelapa Sawit  Jumlah Produksi (Ton 

Pertahun) 

        

Meningkatnya Produksi 

Karet 

Jumlah Produksi (Ton 
Pertahun) 

        

Meningkatnya Produksi 

Kelapa dalam  

Jumlah Produksi (Ton 

Pertahun) 
        

Meningkatnya Produksi 

komoditas lainnya 

Jumlah Produksi (Ton 

Pertahun) 
        

 

 
Jumlah 

1.120.797 
Ton 

42.142 Ton 
3,76% 

42.142 Ton 
3,76% 

42.142 Ton 
3,76% 

42.142 Ton 
3,76% 

42.142 Ton 
3,76% 

42.142 Ton 
3,76% 

1.373.649 
Ton 

22,56% 

  

Meningkatkan Produksi 
Produktivitas Tanaman 
Perkebunan 

Prosentase 
Peningkatan 
Produktivitas Tanaman 

Perkebunan  

Karet:1.048 
Kg/Ha 

Klp. Sawit: 

18 ton/Ha 

75 Kg/Ha 
7,16% 

1 Ton/Ha 

5,55% 

75 Kg/Ha 
7,16% 

1 Ton/Ha 

5,55% 

75 Kg/Ha 
7,16% 

1 Ton/Ha 

5,55% 

75 Kg/Ha 
7,16% 

1 Ton/Ha 

5,55% 

75 Kg/Ha 
7,16% 

1 Ton/Ha 

5,55% 

77 Kg/Ha 
7,32% 

2 Ton/Ha 

11,11% 

Karet:1.500 
Kg/Ha 

Klp. Sawit: 

25 ton/Ha 

2 Melindungi mutu 
daya saing dan 

pemasaranan 
perkebunan  

Meningkatkan Mutu 
Hasil dan Investasi 

Usaha Perkebunan 

Prosentase 
Peningkatan Kualitas 

Hasil Olahan 
Komoditas Perkebunan   

Karet: 25% 
setara 

67.750 
ton/tahun 

16,46% 
29.000 ton 

16,46% 
29.000 ton 

16,46% 
29.000 ton 

16,46% 
29.000 ton 

16,46% 
29.000 ton 

17,74% 
31.150 ton 

90% bersih 
243.900 ton 

   Prosentase Penurunan 
Konflik dan Gangguan 

Usaha Perkebunan 

25 konflik 16,66% 
4 Buah 

16,66% 
4 Buah 

16,66% 
4 Buah 

16,66% 
4 Buah 

16,66% 
4 Buah 

16,66% 
4 Buah 

5% 
1 Buah 

   Prosentase Penurunan 
Gangguan OPT 

OPT Karet 
5,5% 

(27.100 Ha) 

16,86% 
1.600 Ha 

16,86% 
1.600 Ha 

16,86% 
1.600 Ha 

16,86% 
1.600 Ha 

16,86% 
1.600 Ha 

15,65% 
1.485 Ha 

2% 
(5.420 Ha) 

3 Meningkatkan 
peran dan fungsi 
kelembagaan 

petani 

Meningkatnya 
kesejahteraan petani 
pekebun 

Prosentase Kenaikan 
Kelas Kelompok Tani 

540 KT 63 KT 
11,66% 

63 KT 
11,66% 

63 KT 
11,66% 

63 KT 
11,66% 

63 KT 
11,66% 

65 KT 
12,03% 

920 KT 
100% 
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Indikator dan Target Sasaran Sub Bidang Perkebunan 

NO. Tujuan Sasaran  Indikator 
Kondisi 

Awal 
(2015*) 

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke - Target 
Akhir 

(2021) 
1 2 3 4 5 6 

4 Meningkatkan 

pengelolaan sarana 
dan prasarana 
sumberdaya 
perkebunan 

 Prosentase 

Peningkatan Volume 
Pengangkutan 
Produksi Perkebunan 

580 ton 600 Ton 

(14,35%) 

600 Ton 

(14,35%) 

600 Ton 

(14,35%) 

600 Ton 

(14,35%) 

600 Ton 

(14,35%) 

600 Ton 

(14,35%) 

4.140 Ton 

(100%) 

5 Meningkatkan 
peran dan pem-
binaan aparatur  

Meningkatnya ketersedi-
aan dokumen pelayanan 
pembanguann perke-
bunan 

Jumlah dokumen 
Dokumen/ 

tahun 
7 7 7 7 7 7 7 

*) Angka Sementara 2015 
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Tabel 4.3. 

Indikator dan Target Sasaran Renstra Sub Bidang Peternakan 
(Tabel terlampir) 
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RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, 

         INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK 

      SASARAN DAN PENDANAAN 

INDIKATIF 

 
 

5.1 Sub Bidang Perkebunan 

5.1.1 Program Prioritas Sub Bidang Perkebunan 

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan 

kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana 

strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu enam tahun (2016-2021), 

meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan 

pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan 

strategis pemerintah provinsi Kalimantan Selatan yang mendukung Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan 2016-

2021. 

Program Sub Bidang Perkebunan yang dipakai dalam rangka 

mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut: 

1. Program Peningkatan Mutu Hasil dan Investasi Usaha 

Perkebunan. 

Dewasa ini sub sektor perkebunan melakukan aktifitas yang lebih 

menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan di hulu (budidaya tanaman) yang 

meliputi kegiatan-kegiatan penyiapan calon petani, pembinaan kelompok 

tani, bimbingan budidaya dan cara panen yang benar, sedangkan kegiatan 

selanjutnya yang berkaitan dengan pasca panen tidak mendapatkan porsi 

pembinaan yang optimal, sebagai akibat dari hal tersebut maka mutu 

produk-produk perkebunan kurang sesuai dengan standar pasar yang 

diinginkan padahal produk-produk perkebunan adalah produk-produk yang 

diperdagangkan bahkan di pasar internasional. 

Persaingan produk dipasaran menuntut adanya kreativitas dalam 

upaya-upaya untuk mencapainya, sebanyak dan sebagus apapun produk 

yang dimiliki bila tidak dilakukan promosi yang tepat maka belum tentu 

Bab 5 
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sukses di pasar. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

nilai produk dipasaran adalah dengan fasilitasi terbentuknya unit 

pengolahan dan pemasaran bersama, bila ini dilakukan diharapkan mutu 

produk yang dihasilkan dapat lebih seragam dan memperoleh harga yang 

tinggi di lapangan, petani terhindar dari tengkulak yang sering 

mempermainkan harga. 

Kegiatan ini juga berupaya melakukan analisis terhadap 

perkembangan situasi pasar komoditas perkebunan, analisis meliputi 

supply - demand, harga, situasi pasar lokal, nasional bahkan global 

sehingga diperoleh strategi-strategi untuk mengantisipasi secara efektif 

situasi tersebut. Peningkatan nilai tambah daya saing indutri hilir 

pemasaranan dan ekspor hasil perkebunan dilakukan melalui kegiatan 

sebagai berikut: 

a. Panen, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil 

b. Pendaftaran Perkebunan Rakyat 

c. Klasifikasi Usaha Perkebunan Rakyat dan PBS 

d. Kemitraan Usaha Tenaga Kerja dan Mutu Hasil 

e. Perlindungan Usaha Pekebunan 

2. Program Perlindungan dan Prasarana Perkebunan 

Produksi perkebunan di Kalimantan Selatan terus meningkat dari 

tahun ke tahun meliputi produksi komoditas seperti kelapa sawit, karet 

juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya, Faktor penyebab meningkatnya rata-rata 

produksi per tahun antara lain adalah adanya pertambahan umur tanaman 

dan optimalisasi pemanfaatan lahan. Laju peningkatan produksi tersebut 

menuntut penyediaan sarana dan prasarana produksi antar lain 

ketersediaannya pupuk, pestisida dan prasaranan jalan kebun yang dapat 

membuka arus ekonomi baru. Sasaran utama perluasan areal perkebunan 

adalah pengembangan perkebunan rakyat, komoditi unggulan yang 

dikembangkan di Kalimantan Selatan meliputi kelapa sawit dan karet. 

Luas perkebunan sawit di Kalimantan Selatan dalam periode 2006 -

2015 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,65 

% per tahun yaitu dari 507.120 ha pada tahun 2006 menjadi 742.854 ha 
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pada tahun 2015. Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan 

sarana perkebunan dilakukan melalui kegiatan : 

a. Peningkatan Pemanfaatan Lahan dan Air 

b. Peningakatan sarana produksi alat dan mesin perkebunan 

c. Pelatihan dan Kelembagaan Kelompok Tani Perkebunan 

d. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun 

e. Perlindungan Tanaman 

3. Program Peningkatan produksi, produktifitas tanaman 

perkebunan 

Peningkatan produksi komoditas karet, kelapa sawit, kelapa dan 

komoditas lainnya pada tahun 2006 sebesar 529.961 ton pada tahu dan 

pada tahun 2015 sebesar 1.507.385 Ton atau mengalami rata-rata 

pertumbuhan sebesar 18,44 %. Faktor penyebab meningkatnya produksi 

per tahun antara lain adalah adanya pertambahan umur tanaman dan 

optimalisasi pemanfaatan lahan.  

Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa lahan perkebunan 

yang digunakan  bebas dari status sengketa dengan masyarakat/petani 

disekitarnya. Apabila terdapat sengketa maka harus diselesaikan secara 

musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan sesuai dengan peraturan 

perundangan dan atau ketentuan adat yang berlaku namun bila tidak 

terjadi kesepakatan maka penyelesaian sengketa lahan harus menempuh 

jalur hukum.  Disamping itu  dalam rangka mengurangi emisi gas rumah 

kaca dari aktivitas perkebunan, yang mengakibatkan terjadinya perubahan 

iklim, maka bagi setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka 

dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat 

terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup (Undang-

Undang No. 18 tahun 2004 Pasal 26). beberapa kegiatan yang mendukung 

program ini, antara lain melalui: 

a. Standarisasi, pengawasan Penagkar benih dan sertifikasi 

b. Budidaya dan rehabilitasi Tanaman Tahunan 

c. Peningkatan pengembangan tanaman rempah dan penyegar 

d. Pengembangan kebun contoh dan sertifikasi benih 

e. Pengembangan database Perkebunan dan monev 
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5.1.2 Indikator Kerja 

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada program dan kegiatan 

Renstra Pembangunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut: 

Indikator kerja dinas 

Pendekatan yang dipakai dalam mengukur keberhasilan 

pembangunan di bidang perkebunan dalam lima tahun berjalan (Renstra 

Tahun 2016 – 2021) sesuai sesuai dengan adanya Perda Nomor 2 Tahun 

2013 tentang Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan pada pasal 38 ayat 

2 prioritas pengembangan perkebunan minimal terdapat 3 strategi 

pengembangan komoditas perkebunan  yakni  (1) komoditas yang dipacu,  

(2) komodtas yang dikembangkan dan (3) komoditas yang dirintis. Komoditi 

perkebunan yang dipacu (karet, kelapa sawit dan kelapa dalam), komoditi 

yang dikembangkan (Kakao, Kopi, Katu Manis, Lada, Aren, Cengkeh, Tebu 

dan Kemiri) sedangkan komoditi yang dirintis adalah jarak pagar, kapulaga, 

Ketapang cina gulinggang) dan berbagai jenis tanaman atsiri. Untuk 

mencapai masyarakat perkebunan yang sejahtera sesuai Visi yang telah 

ditetapkan oleh Sub Bidang Perkebunan apabila indikator yang ditetapkan 

mendapatkan penilaian yang baik, dan tidak terlepas dari beberapa faktor 

kunci antara lain (1) tersedianya lahan potensial untuk pengembangan 

komoditas perkebunan dan adanya berbagai komoditas andalan perkebunan 

yang telah eksis; (2) adanya partisipasi dan budaya yang sudah terbiasa 

mengelola komoditas perkebunan; (3) perkembangan pasar dunia terhadap 

komoditas unggulan perkebunan di Kalimantan Selatan yang sangat baik; (4) 

tersedianya teknologi, sarana dan prasarana bagi keperluan pembangunan; 

(5) tersedianya birokrasi perkebunan yang profesional dan bertanggung 

jawab. Dengan terpenuhinya faktor kunci diharapkan indikator yang 

ditetapkan dapat tercapai sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan 

masyarakat perkebunan, berikut ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas 

adalah sebagai berikut : 

 



RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

2016 – 2020 

 

V-5 

A. Prosentase peningkatan produksi tanaman perkebunan 

Pertumbuhan produksi perkebunan indikator yang digunakan 

khusus pada produksi komoditas yang dipacu (Karet, Kelapa Sawit dan 

Kelapa Dalam) yakni 1.373.649 ton/tahun pada Tahun 2021 dari 

1.120.797 ton/tahun atau mengalami pertumbuhan sebesar 22,56 % dari 

tahun 2015 dengan sasaran target capaian pertahun sebagai berikut : 

Tabel 5.1 
Target pertumbuhan Produksi komoditas yang dipacu per tahun 

No Komoditas 

Ton 

s/d 2015 

(ton) 

Target 

2016-

2021 

Sasaran Pertahun(ton) Total 

S/d 

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Karet 182.091 37.740 6.290 6.290 6.290 6.290 6.290 6.290 219.831 

2 Kelapa Sawit 908.077 211.338 35.223 35.223 35.223 35.223 35.223 35.223 1.119.415 

3 
Kalapa 

Dalam 
30.629 3.774 629 629 629 629 629 629 34.403 

 Jumlah 1.120.797 252.852 42.142 42.142 42.142 42.142 42.142 42.142 1.373.649 

Pertumbuhan 

(%) 
- 22,56% 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76  

 

Sasaran yang dicapai pada tabel 5.1 di atas akan dipenuhi melalui 

usaha pengembangan perkebunan rakyat dan melalui pengembangan 

perkebunan besar Swasta/Negara. Penambahan produksi komoditas yang 

dipacu (karet, Kelapa sawit dan kelapa dalam) selama adalah sebesar 

128.115 ton dengan rata-rata pertahun 2,3 % dari produksi Tahun 2014 

B. Prosentase peningkatan produktifitas tanaman perkebunan 

Prosentase peningkatan produktifitas tanaman perkebunan 

dijadikan sebagai indikator untuk mengukur sampai dimana produktifitas 

produksi tanaman perkebunan tiap satu satuan luas sehingga secara lebih 

cepat dapat untuk memprediksi besarnya produksi perkebunan seluruh 

Kalimantan Selatan. Dalam mengukur produktifitas disini hanya dibatasi 

pada 2 (dua) komoditas yang dominan yakni kelapa sawit dan karet  

disamping menyangkut hajat hidup masyarakat perkebunan, komoitas 

karet dan kelapa sawit menempati luasan yang besar 

 

 

 

 

 

 



RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

2016 – 2020 

 

V-6 

Tabel 5.2  Target prosentase pertumbuhan produktifitas 

No Komoditas 

Kondisi 

awal 2015 

(kg/ha) 

Target 

2016-

2021 

(kg/ha) 

Sasaran Pertahun(kg) 
Total 

S/d 

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Karet 1.048 452 75 75 75 75 75 77 1.500 

Pertumbuhan (%)  43,12 % 7,16 % 7,16 % 7,16 % 7,16 % 7,16 % 7,16 %  

2 Kelapa Sawit 18.000 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 7.000 

Pertumbuhan (%)  38,8 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 11,10%  

 
C. Prosentase Peningkatan Kualitas Hasil Olah Komoditas Perkebunan 

Peningkatan kualitas hasil olah komoditas perkebunan dijadikan 

sebagai indikator, mengingat adanya pertumbuhan produksi dengan 

kualitas dibawah standar sangat besar jumlahnya terutama komoitas 

karet yang diproduksi oleh petani, untuk itu diperlukan adanya 

peningkatan kualitas sehingga dapat menaikan harga jual ditingkat petani 

dan mengurangi penyadapan berat.  Berdasarkan data Tahun 2015 

jumlah produksi karet petani hany  sebesar 25 % dari total prouksi karet 

petani dalam kondisi baik (bokar bersih) 271.000 ton, diharapka pada 

tahun 2021 produksi karet petani sebesar 90 % dalam kondisi bersih 

sehingga target yang harus dicapai selama 6 tahun rencana peningkatan 

kualitas hasil olah karet adalah sebesar 65 % secara rinci lihat tabel 

berikut : 

Tabel 5.3  Target peningkatan kualitas hasil olah karet perkebunan 

No Komoditas 

Kondisi 

awal 2015 

(ton) 

Target 

2016-

2021 

(ton) 

Sasaran Pertahun(ton) 
Total 

S/d 

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Karet 67.750 176.150 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 31.150 243.900 

Pertumbuhan (%) 25 65 % 16,46  16,46 16,46  16,46  16,46  17,74  90 

 
D. Prosentase penurunan konflik dan gangguan usaha perkebunan 

Prosentase penurunan konflik dan gaangguan usaha perkebunan 

dijadikan sebagai indikator, mengingat akhir akhir ini semakin banyak 

bermunculan konflik dan gangguan usaha perkebunan baik menyangkut 

lahan, ijin usaha dan semakin rentannya lahan perkebunan terhadap 

bahaya kebakaran, berikut secara rinci target dan sasaran  penurunan 

konflik dan gangguan usaha perkebunan : 
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Tabel 5.4  Target penurunan konflik an gangguan usaha 

No Indikator 

Kondisi 

awal 2015 

(jumlah 

konflik) 

Target 

2016-

2021  

Sasaran Pertahun(buah) Total 

S/d 

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Penurunan 

konflik dan 

gangguan 

usaha 

perkebunan 

25 buah 24 buah 4 buah 4 buah 4 buah 4 buah 4 buah 4 buah 1 buah 

Pertumbuhan (%) - 95 % 16,66  16,66 16,66  16,66  16,66  16,66   

 

E. Prosentase peningkatan volume pengangkutan produks perkebunan 

Prosentase peningkatan volume pengangkutan produksi 

perkebunan adalah kegiatan penambahan jalan kebun dimana kegiatan 

ini sangat diperlukan sebagai sarana pengangkutan sarana produksi dan 

produksi perkebunan. Indikator yang diukur adalah pembuatan jalan 

kebun pada perkebunan rakyat baik secara swadaya maupun berbantuan. 

menurut data Tahun 2015 telah dibangun jalan kebun sepanjang 18 km  

dengan jumlah volume angkutan sebesar 580 ton, seiring dengan 

bertambah luasnya tanaman menghasilkan maka hasil produksi yang 

harus diangkut juga semakin bertambah untuk itu diperlukan 

penambahan panjang jalan dan kapasitas beban karena bertambah 

volume yang angkutan yang dipakai.  Manfaat yang sangat besar 

dirasakan oleh pekebun sehingga diharapkan untuk 6 tahun kedepan 

dapat tumbuh sebesar 86 % dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 5.5 Target pertumbuhan jalan produksi yang dibangun 

No Indikator 

Kondisi 

awal 2015 

volume 

pengangk

utan (ton) 

Target 

2016-

2021  

Sasaran Pertahun(buah) 
Kondisi 

akhir 

s/d 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Prosentase 

peningkatan 

volume 

pengangkuta

n produksi 

perkebunan 

540 3.600 ton 600 ton 600 ton 600 ton 600 ton 600 ton 600 ton 4.140 ton 

Pertumbuhan (%) - 86 % 14,35  14,35 14,35  14,35  14,35  14,35    

 

Dari Tabel 5.5 tersebut diatas target yang akan dicapai dalam 

rangka membangun  prasarana berupa jalan kebun sebesar 18 km pada 

awal perencanaan dan akan mencapai 132 km pada kahir 2021 dengan 

target tiap tahun sebesar 14,35 %. Pembangunan jalan kebun sangat 

besar manfaatnya dirasakan oleh pekebun terutama pada kawasan 
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pembangunan Perkebunan Rakyat yang kondisinya memprihatinkan demi 

kelancaran sarana produksi dan hasil produksi  kebun, ketidak adaan 

sarana jalan kebun maka pengangkutan sarana produksi (Bibit, pupuk, 

herbisida) dan hasil kebun menjadi tidak lancar, sehingga ekonomi 

pedesaan khususnya pada kegiatan pekebun/petani menjadi tidak 

berkembang, maka untuk hal tersebut pembuatan bangun jalan kebun 

pada Kawasan Perkebunan Rakyat sangat diperlukan guna memperlancar 

angkutan sarana produksi, hasil dan mendukung meningkatkan produksi 

dan produktivitas hasil Perkebunan Rakyat. 

F. Prosentase kenaikan kelas kelompok tani  

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan 

perkebunan salah satunya disebabkan karena SDM petani pekebun 

sebagai pelaksana usaha tani pada umumnya masih rendah, baik dari 

segi kemampuan teknis maupun kemampuan manajerialnya dengan luas 

lahan yang kecil-kecil dan tersebar. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan 

pemberdayaan petani sebagai upaya mendampingi, 

memotivasi/mendorong petani untuk mengorganisasikan diri/terhimpun 

dalam suatu wadah kelembagaan usaha dalam rangka mensinergikan 

kekuatan yang dimiliki masyarakat petani. Dengan demikian diharapkan 

adanya peningkatan kemampuan kelompok petani pekebun dalam 

melaksanakan produksi, sehingga kelembagaan petani menjadi organisasi 

yang kuat dan mandiri. Hal ini akan mendorong peningkatan posisi tawar 

petani dalam aspek usaha maupun dalam menghadapi mitra usahanya. 

Besarnya kelompok tani aktif dipakai sebagai ukuran untuk 

mengukur keberhasilan peningkatan produksi komoditi yang 

diusahakannya, dimana dengan bertambahnya kelompok tani aktif secara 

langsung informasi teknologi budidaya maupun informasi pasar dapat 

langsung disikapi oleh masing-masing anggota kelompok baik komoditas 

karet maupun kelapa sawit. Untuk itu diperlukan adanya upaya 

peningkatan prosentase kelompok tani aktif untuk mendapatkan produksi 

yang meningkat, berdasarkan data Tahun 2015 kelompok tani aktif 

mencapai 540 kelompok perkebunan diharapkan pada tahun 2021 akan 
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mencapai 920 kelompok tani aktif atau mengalami kenaikan 70 % dari 

tahun 2015 secara rinci lihat tabel berikut : 

Tabel 5.6  Target prosentase kelompok tani perkebunan aktif 

No Indikator 

Kondisi 

awal 2015 

jumlah 

kelompok 

tani aktif 

Target 

2016-

2021  

Sasaran Pertahun(Kelompok) 
Kondisi 

akhir 

s/d 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Prosentase 

kenaikan 

kelas 

kelompok 

tani 

540 KT 380 KT 63 KT 63 KT 63 KT 63 KT 63 KT 65 KT 920 KT 

Pertumbuhan (%) - 70 % 11,66  11,66 11,66 11,66 11,66 11,66   

 
Dari table 5.6 diatas target yang ingin dicapai dalam menaikan 

pertumbuhan kolompok tani selama 5  tahun adalah sebesar 70 % dari 

kondisi awal tahun 2015 sebesar 540 buah kelompok tani. 

G. Prosentase penurunan gangguan organisma pengganggu tanaman  

Dalam rangka peningkatan produksi tidak lepas dari melinungi 

tanman dari serangan organisma pengganggu tanaman baik gangguan 

dari hama maupun penyakit tanaman, Hama adalah organisme yang 

dianggap merugikan dan tak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari 

manusia. Walaupun dapat digunakan untuk semua organisme, dalam 

praktek istilah ini paling sering dipakai hanya kepada hewan. Suatu 

hewan juga dapat disebut hama jika menyebabkan kerusakan pada 

ekosistem alami atau menjadi agen penyebaran penyakit. Dalam 

pertanian, hama adalah organisme pengganggu tanaman yang 

menimbulkan kerusakan secara fisik, dan ke dalamnya praktis adalah 

semua hewan yang menyebabkan kerugian dalam pertanian. Hama dan 

penyakit pada tanaman merupakan momok dalam budidaya tanaman 

meningkatkan hasil produksi. Penanggulangan hama dan penyakit yang 

tepat dan meminimalkan dampak negatif terhadap erorganisme-

organisme biotik sebagai musuh alami menjadi prioritas penting dalam 

pengendalian. 

Dampak yang timbul akibat serangan hama dan penyakit menyebabkan 

kerugian baik terhadap nilai ekonomi produksi, pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman, serta petani sebagai pelaku budiaya tanaman 

dengan kegagalan panen serta turunnya kwalitas dan kuantitas hasil 
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panen. Hal ini disebabkan karena adanya persaingan perebutan unsur 

hara dan mineral, air, cahaya matahari, proses fisiologi tanaman, 

pertumbuahan dan perkembangan tanaman yang terhambat akibat hama 

dan penyakit. Selain berdampak pada tanaman budidaya, serangan hama 

dan penyakit juga berdampak terhadap agroekosistem pertanian. Dengan 

penanggulangan hama dan penyakit terjadi hilangnya beberapa 

komponen-komponen agroekosistem yang berdampak akan terjadinya 

resistensi hama dan penyakit serta terjadinya returgenerasi. Dengan 

demikian perlu dilakukannya pengendalian hama dan penyakit yang 

efektif dan efisien tanpa menimbulkan kerugiandan pencemaran 

lingkungan. Untuk melakukan tindakan pengendalin terhadap serangan 

hama dan penyakit harus dilakukan langkah-langlah penganalisaan 

terhadap dampak serangan hama dan penyakit tersebut. Kegiatan analisa 

ini bertujun untuk mengetahui batas ambang ekonomis serangan hama 

dan penyakit serta untuk mengetahui hal-hal yang harus dilakukan dalam 

penanggulangan hama dan penyakit. Perlindungan tanaman merupakan 

bagian dari sistem budidaya tanaman yang bertujuan untuk membatasi 

kehilangan hasil akibat serangan OPT menjadi seminimal mungkin, 

sehingga diperoleh kwalitas dan kwantitas produksi yang baik, berikut  

target yang akan dicapai selama 6 tahun kedepan dalam rangka menekan 

serangan hama penyakit tanaman perkebunan : 

Tabel 5.7  Target prosentase penurunan gangguan organisma 

pengganggu tanaman 

No Indikator 

Kondisi 

awal 2015 

prosentas

e luas 

serangan 

OPT (%) 

Target 

2016-

2021  

Sasaran Pertahun(Kelompok) 

Kondisi 

akhir 

s/d 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Prosentase 

penurunan 

gangguan 

organisma 

pengganggu 

tanaman 

OPT  karet   

27.100 Ha 

 

 9.485 Ha 

 

1.600 

Ha 

 

1.600 

Ha 

 

1.600 

Ha 

 

1.600 

Ha 

 

1.600 

Ha 

 

1.485 

Ha 

5.420 Ha 

Pertumbuhan (%) - 35 16,86  16,86 16,86 16,86 16,86 15,65 20 

 

Dari table 5.7 diatas target yang ingin dicapai dalam menekan 

serangan hama penyakit tanaman karet (OPT) sebesar 9.485 Ha dari 

total luas serangan OPT sebesar 27.100 Ha, dipilihnya tanaman karet 

sebagai indikator terhaap serangan OPT perkebunan dikarenakan 
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komoditas ini menyangkut hajat hidup masyarakat perkebunan 

Kalimantan Selatan. 

Ketujuh Indikator Utama yang telah ditetapkan tersebut di atas 

dapat tercapai apabila ada dukungan dana baik dari pemerintah maupun 

pihak swasta dan komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan 

(steakholder), sekaligus kesejahteraan rakyat pekebun akan terwujud 

dari produk hasil petani dapat terjual dengan harga yang layak, dalam 

tempo yang cepat karena terbangunnya akses pekebun baik pasar 

maupun pabrik. Berikut adalah program prioritas kegiatan dan indikator 

kinerja yang akan dilakukan selama kurun waktu Renstra Tahun 2016 – 

2021 

Tabel 5.8  Program Prioritas, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target 
Akhir Pencapaian 

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama 
Target Akhir 

(2021)  
(1) (2) (3) 

1. Program Peningkatan Mutu Hasil dan Investasi Usaha Perkebunan 

1.1 Panen, Pengolahan, dan Pemasaran 

Hasil 

1.2 Kemitraan Usaha Tenaga Kerja dan 

Mutu Hasil 

Prosentase Peningkatan kualitas hasil 
olah komoditas Perkebunan 

90 % ( 243.900 
ton) 

1.3 Perlindungan Usaha Perkebunan 
1.4 Pendaftaran perkebunan rakyat 

1.5 Kalisifikasi usaha perkebunan rakyat 
dan PBS 

 

Prosentase Penurunan konflik dan 
gangguan usaha perkebunan  

5 % atau 1 
buah konflik 

2. Program Peningkatan produksi produktifitas tanaman perkebunan  

2.1 Standarisasi, pengawasan Penagkar 

benih dan sertifikasi 

2.2 Pengembangan kebun contoh dan 

sertifikasi benih. 

2.3 Pengembangan database 

Perkebunan dan monev  

Prosentase peningkatan produktifitas 
tanaman perkebunan  

Karet  1.500 
kg/ha 
Sawit  25 ton/ha 

2.4 Budidaya  dan rehabilitasi tanaman 

tahunan 

2.5 Peningkatan pengembangan 

tanaman rempah dan penyegar 

2.6 Peiningakatan sarana produksi alat 

dan mesin perkebunan 

Prosentase peningkatan produksi 
tanaman perkebunan 

22,56 % atau 
1.37.797  ton 
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Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama 
Target Akhir 

(2021)  
(1) (2) (3) 

3. Program Perlindungan dan Prasarana Perkebunan 

3.1  Pemanfaatan lahan dan air Prosentase Peningkatan volume 

pengangkutan produksi perkebunan 

100 % atau 

4.180 ton 

3.2   Pelatihan dan Kelembagaan 

kelompok tani perkebunan 

Prosentase kenaikan kelas kelompok tani 100 % atau 920 

KT  

3.3   Perlindungan Tanaman 
3.4   Pencegahan dan pengendalian 

kebakaran lahan / kebun 

Prosentase penurunan gangguan OPT 2 % atau 5.420 
Ha 

   

 

5.1.3 Kelompok Sasaran   

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan 

Renstra Pembangunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut: 

1. Petani Pekebun 

2. Petugas Perkebunan 

3. Perusahaan Swasta Perkebunan 

5.1.4 Pendanaan Indikatif 

Strategi pembiayaan dalam rencana strategis pembangunan Dinas 

Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 

memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program 

pembangunan Dinas Perkebunan dan Peternakan. Sumber pembiayaan yang 

diperoleh adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

dan Dana Dekonsentrasi dari pemerintah pusat. 

Pembiayaan indikatif rencana strategis pembangunan Dinas 

Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 

berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan komponen pendapatan 

asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia, pajak, dana 

bagi hasil dan pendapatan lain. 
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Tabel  5.9. Pendanaan Indikatif untuk tiap-tiap program strategis yang 

dilaksanakan pada periode tahun 2015 
 

Program 

Tahun Pendanaan 
Indikatif (Rp 1000,-) 

2015 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.510.606 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur 1.209.450 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 827.231 

4. Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

209.120 

5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 4.043.892 

6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 3.426.404 

7. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 21.132.705 

TOTAL 32.359.408 

 

 
Tabel  5.10 Pendanaan Indikatif untuk tiap-tiap program strategis yang 

dilaksanakan pada periode tahun 2016-2021 
 

Program 

  
Tahun Pendanaan Indikatif (Rp 1000,-) 

2016 2017 2018 2019 2010 2021 

1. Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 
1.802.500 

1.770.400 1.947.440 

2.142.184 

2.356.402 2.592.042 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Apartur 

682.200 

689.400 758.340 

834.174 

917.591 1.009.350 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 

Aparatur 
816.000 

316.000 347.600 

382.360 

420.596 462.655 

4. Program Peningkatan Pengembangan sistim 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

527.300 

507.150 557.865 

613.651 

675.016 742.518 

5. Program Peningkatan Mutu Hasil dan 
Investasi Usaha Perkebunan 

4.189.000 
5.048.100 5.552.910 

6.108.201 

6.719.021 7.390.923 

6. Program Peningkatan Produksi Produktifitas  
tanaman Perkebunan  

10.341.000 

10.985.845 12.084.429 

13,292.872 

14.622.15
9 16.084.375 

7. Program Perlindungan dan Prasarana 
Perkebunan 

5.744.000 

10.271.170 11.298.287 

12.428.115 

13.670.92

7 15.038.019 

Jumlah 24.102.000 29.588.065 32.546.871 
35.801.558 39.381.71

4 
43.319.886 
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Tabel 5.11 

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif 
Sub Bidang Perkebunan 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Meningkatkan Daya Saing Terwujudnya mandiri pangan Program Peningkatan Mutu Hasil dan - Prosentase peningkatan Karet: 25% 90% Bersih - Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil - Jumlah penetapan harga TBS kelapa sawit 12 kali 12 1.900.000.000         12 1.804.800.000         12 1.985.280.000 12 2.183.808.000 12 2.402.188.800 12 2.642.407.680 72 kali Dinas Kalimantan 

Perekonomian dan kontribusi sektor pertanian  Investasi Usaha Perkebunan    kualitas hasil olah 67.750 ton 243.900 ton - Jumlah promosi produk hasil perkebunan 12 kali 3 3 3 3 3 3 24 kali Perkebunan Selatan

   komoditas Perkebunan - Jumlah UPH perkebunan 6 Unit 28 28 28 28 28 28 144 unit

- Jumlah alat panen dan pascapanen perkebunan 12 Paket 3 3 3 3 3 3 24 paket

- Jumlah pelatihan peningkatan mutu dan daya saing 300 Orang 125 125 125 125 125 125 750 Orang

- Kemitraan Usaha Tenaga Kerja dan Mutu Hasil - Jumlah kemitraan luas kebun plasma 44.107,54 Ha 15.216,29 1.829.000.000         15.216,29 1.925.000.000         15.216,29 2.117.500.000 15.216,29 2.329.250.000 15.216,29 2.562.175.000 15.216,29 2.818.392.500 61.271 Ha

- Jumlah perkebunan besar yang melaksanakan ISPO 28 5 5 5 5 5 5 43 PBS/N

- Prosentase penurunan 25 konflik 5% (1 buah) - Perlindungan Usaha Perkebunan - Jumlah penurunan konflik 25 21 600.000.000            21 800.000.000            21 880.000.000 21 968.000.000 21 1.064.800.000 21 1.171.280.000 2 kasus

   konflik dan gangguan - Jumlah penurunan gangguan usaha 25 21 21 21 21 21 21 2 kasus

   usaha perkebunan - Prosentase penyampaian LKUP 90% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

- Pendaftaran Kebun Rakyat - Jumlah kebun yang terdaftar 1.469 Persil 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12.000 persil

- Jumlah kelembagaan UPPB 72 15 15 15 15 15 15 78 unit

- Jumlah kemitraan pemasaran hasil karet 20 25 25 25 25 25 25 130 unit

- Klasifikasi Usaha Perkebunan Rakyat dan PBS - Jumlah penilaian klasifikasi kebun PBS/N 81 PBS/N 46 460.000.000            46 518.300.000            46 570.130.000 46 627.143.000 46 689.857.300 46 758.843.030 86 PBS/N

- Jumlah luas penilaian fisik kebun plasma 44.107,54 Ha 10.716,29 10.716,29 10.716,29 10.716,29 10.716,29 10.716,29 38.585 ha

Program Peningkatan Produksi - Prosentase peningkatan 1.120.797 Ton 1.373.649 Ton - Standarisasi Penangkar Benih Pengawasan - Jumlah benih bersertifikat 5.606.381 bibit 2.000.000 400.000.000            2.000.000 733.660.000            2.000.000 807.026.000 2.000.000 887.728.600 2.000.000 976.501.460 2.000.000 1.074.151.606 12.000.000.000 bibit

Produktivitas  Tanaman    produktivitas tanaman    dan sertifikasi - Jumlah luas benih sumber yang ditetapkan 7,5 Ha 2 Ha 2 Ha 2 Ha 2 Ha 2 Ha 2 Ha 14 Ha

Perkebunan     perkebunan - Jumlah penerbitan SP2BKS 98 Berkas 15 15 15 15 15 15 86 berkas

- Jumlah produsen benih perkebunan 278 Produsen 3 3 3 3 3 3 20 Produsen

- Pengembangan kebun contoh dan sertifikasi benih - Jumlah komoditas kebun induk dan percontohan  

- Pengembangan database perkebunan dan monev - Database Perkebunan 12 Kab/Kota 910.000.000            910.000.000            1.001.000.000 1.101.100.000 1.211.210.000 1.332.331.000

- Prosentase peningkatan - Budidaya dan Rehabilitasi Tanaman Tahunan - Jumlah luas kebun yang direhabilitasi 5.056 Ha 500 4.200.000.000         500 8.000.000.000         500 8.800.000.000 500 9.680.000.000 500 10.648.000.000 500 11.712.800.000 2.500 Ha

  produksi tanaman - Jumlah luas kebun yang diremajakan

  perkebunan         * Tanaman Karet 14.427 Ha 750 750 750 750 750 750 5.720 Ha

        * Tanaman Kelapa Dalam 4.494 Ha 400 400 400 400 400 400

        * Tanaman Kakao 167 Ha 50 50 50 50 50 50

        * Tanaman Kopi 431 Ha 25 25 25 25 25 25

- Jumlah integrasi tanaman perkebunan - tan. Lainnya 100 Ha 100              100          100             100         100         100         500 Ha

- Luas kebun karet 242.852 Ha 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910 18.550 Ha

- Luas kebun kelapa sawit 80.732 Ha 3.325 3.325 3.325 3.325 3.325 3.325 19.575 Ha

- Luas kebun kelapa dalam 40.267 Ha 375 375 375 375 375 375 3.275 Ha

- Luas kebun tanaman perkebunan lainnya 5.196 Ha 35 35 35 35 35 35 175 Ha

- Peningkatan Pengembangan Tanaman Rempah - Luas kebun tanaman rempah & penyegar serta semusim 4.374 Ha 165 1.200.000.000         165 1.342.185.000         165 1.476.403.500 165 1.624.043.850 165 1.786.448.235 165 1.965.093.059 1.135 Ha

   dan Penyegar - Jumlah integrasi tanaman perkebunan - tan. Lainnya

Program Perlindungan dan - Prosentase peningkatan Karet : Karet : - Pemanfaatan Lahan dan Air - Jumlah jalan produksi perkebunan 29 KM 26 4.849.000.000         26 3.812.000.000         26 4.193.200.000 26 4.612.520.000 26 5.073.772.000 26 5.581.149.200 180 KM

Prasarana Perkebunan   volume pengangkutan 1.048 Kg/ Ha 1.500 Kg/ Ha - Jumlaj jembatan penghubung jalan prod. Perkebunan 3 Buah 6 6 6 6 6 6 45 Buah

  prod. Perkebunan Klp. Sawit : Klp. Sawit : - Jumlah Pra Sertifikat pekebun 1.500 persil 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 11.300 persil

18 Ton / Ha 25 Ton / Ha - Jumlah peta digital komoditas perkebunan 1 Kab 3 3 3 3 3 3 11 Kab

580 ton 4.180 ton - Jumlah SID pengembangan perkebunan 2.500 persil 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 15.000 Persil

- Prosentase kenaikan kelas 540 KT 920 KT - Pelatihan dan Kelembagaan Kelompok Tani - Jumlah kelompok tani terlatih 270 poktan 70 895.000.000            70 898.950.000            70 988.845.000 70 1.087.729.500 70 1.196.502.450 70 1.316.152.695 420 Poktan

  kelompok tani   Perkebunan - Jumlah kelompok tani perkebunan yang mengikuti SL 15 poktan 16 16 16 16 16 16 108 Poktan

- Prosentase penurunan OPT karet 5,5 % OPT karet 2% - Perlindungan Tanaman - Jumlah luas serangan OPT yang teridentifikasi 77.296.683 Ha 1.000 2.031.000.000         1.000 1.201.580.000         1.000 1.321.738.000 1.000 1.453.911.800 1.000 1.599.302.980 1.000 1.759.233.278 6.000 Ha

  gangguan OPT 5.420 Ha - Pencegahan dan pengendalian kebakaran - Jumlah produksi APH (Agens Pengendali Hayati) 3.500 Kg 10.000 1.000.000.000         10.000 1.000.000.000         10.000 1.100.000.000 10.000 1.210.000.000 10.000 1.331.000.000 10.000 1.464.100.000 57.500 Kg

   lahan dan kebun - Jumlah produksi pestisida nabati 1.500 Ltr 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 11.500 Liter

- Jumlah brigade proteksi tanaman 1 Unit 2 2 2 2 2 2 12 Unit

- Jumlah alat dan mesin prasarana perkebunan 11 Pkt 15 15 15 15 15 15

- Prosentase penurunan serangan OPT 10% 15 15 15 15 15 15 75%

- Jumlah bahan pengendali kimia (pestisida) 4.055 Ltr 300 300 300 300 300 300 1.150 liter

- Jumlah brigade kebakaran 6 regu 4 4 4 4 4 4 7 regu

- Jumlah KTPA 30 klpk 20 20 20 20 20 20 90 Kelompok

- Jumlah RPA 90 regu 5 5 5 5 5 5 30 regu

- Jumlah peralatan pengendali kebakaran lahan dan 102 pkt 30 30 30 30 30 30 101 Paket

  kebun

- Peningkatan sarana produksi alat dan mesin - Jumlah alat angkut produksi perkebunan 6 unit 2 3.389.000.000         3 3.358.640.000         3 3.694.504.000 3 4.063.954.400 3 4.470.349.840 3 4.917.384.824 20 unit

   Perkebunan - Jumlah pupuk organik & anorganik 320 ton 225 285 285 285 285 210 285 1.655 Ton

- Jumlah herbisida dan pestisida 600 liter 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 8.100 liter

Kondisi Kinerja

 pada 

Akhir RPJMD 

Perangkat 

Daerah

Penanggung 

jawab

SasaranTujuan Program Prioritas Indikator Oucome

Data Capaian 

Pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

LokasiTahun-1 (2016) Tahun-2 (2017)
Kegiatan Prioritas Indikator Output

Kondisi 

Kinerja Pada 

Awal RPJMD

Target

Kondisi Kinerja Pada 

Akhir RPJMD
Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-5 (2021)
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5.2 Sub Bidang Peternakan 

5.2.1 Program Prioritas Sub Bidang Peternakan 

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan, dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh 

pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah 

sesuai tugas pokok dan fungsi dari SKPD sehingga dapat dipertanggujawabkan 

pelaksanaannya. 

Program pembangunan peternakan Kalimantan Selatan tahun 2016 -

2021 mengacu pada program daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri nomor  13  tahun 2006 yang bersinergi dengan program Kementerian  

Pertanian.  

Program daerah untuk pembangunan peternakan terdiri dari 4 Program 

yaitu  : 

1. Program Pengendalian Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 

Hewan, Penyakit Zoonosa  dan Keamanan Pangan 

Tujuan dari program ini adalah dalam rangka pencegahan penyakit 

Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan baik yang berasal dari 

dalam daerah maupun dari luar yang meliputi : 

a. Pemeliharaan kesehatan  hewan dan pencegahan penyakit menular  

b. pemberantasan penyakit menular  

c. Pengawasan lalu lintas ternak antar daerah 

d. Pembinaan dan peningkatan keswan melalui pelayanan       

e. Pengamatan dan Penyidikan Penyakit hewan. 

Selain itu tujuan program ini adalah untuk menyediakan Pangan 

Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal serta pengendalian 

penyakit zoonosa yang meliputi : 

a. Pengawasan pangan asal hewan  

b. Pengendalian penyakit Zoonosa 

c. Penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal 

(ASUH). 
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2. Program Peningkatan Produksi Hasil  ternak 

Program ini ditujukan terutama untuk memacu produksi dan 

reproduksi ternak melalui peningkatan angka kelahiran dan pertambahan 

bobot badan ternak  yang meliputi kegiatan inseminasi buatan, penyediaan 

bibit, pakan, sistem pemeliharaan, penyediaan sarana dan prasarana  dan 

lain-lain yang mendukung  peningkatan produksi. 

3. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi 

Peternakan.  

Program ini ditujukan terutama untuk memfasilitasi pemasaran 

produk peternakan  yang   meliputi : 

a. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 

b. Pengembangan usaha dan pengolahan 

c. Promosi hasil produksi peternakan unggulan daerah 

d. Penyuluhan pemasaran produksi Peternakan 

Program yang berasal dari Kementerian Pertanian yang 

berhubungan dengan pembangunan peternakan adalah sebagai berikut : 

1. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan 

Rakyat.  

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

pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian 

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana 

Pertanian 

4. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan 

Kelembagaan Petani 

5.2.2 Kegiatan 

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

beberapa satuan kerja  sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 

suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya.  

Rencana kegiatan pokok pada tahun  2016 – 2021 yang berasal dari APBD : 

1. Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak 

a. Mutu Genetik Bibit Ternak 

b. Budidaya ternak 

c. Pakan dan Wilayah 

d. Produksi dan Distribusi Semen 
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e. Pengkajian dan Pemeliharaan Pejantan 

f. Sarana dan Prasaran serta Sumberdaya Peternakan 

g. SDM dan kelembagaan 

h. Teknologi Peternakan 

i. Penyusunan Program dan Rencana Teknis 

j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

k. Data dan Informasi 

l. Pendidikan Sekolah Pertanian Pembangunan Pelaihari. 

2. Program Pencegahan Pemberantasan Penyakit Hewan , Penyakit 

Zoonosa dan Keamanan Pangan.  

a. Pengamatan dan penyidikan Penyakit hewan 

b. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular dan 

Penyakit Zoonosis 

c. Penyediaan Jaminan Keamanan Pangan asal hewan dan kesejahteraan  

Hewan 

3. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi 

Peternakan.   

a. Pengembangan Usaha dan pengolahan 

b. Promosi dan Pemasaran 

Sedangkan kegiatan yang bersumber dana dari APBN adalah: 

1. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis 

Peternakan Rakyat. 

Kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagai penjabaran  program 

tersebut adalah: 

a. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih/Bibit ternak 

b. Peningkatan Produksi Ternak.  

c. Peningkatan Produksi Pakan. 

d. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.  

e. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan berdaya saing. 

f. Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya. 

2. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Peternakan. 

Program ini  melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

a. Pengembangan Pemasaran Hasil Peternakan. 
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b. Pengembangan Usaha dan Investasi. 

c. Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan. 

d. Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya 

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana 

Pertanian Petani. 

Kegiatan yang melaksanakan di bawah program tersebut adalah : 

a. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian. 

b. Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian. 

c. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian. 

d. Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal PSP. 

4. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan 

Kelembagaan Petani 

Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah : 

a. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian. 

b. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian. 

c. Pengembangan Reorientasi Pendidikan Pertanian. 

d. Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Pertanian. 

Sedangkan kegiatan yang berasal dari Program Daerah adalah : 

Hubungan antara Program Pusat dan Program Daerah terlihat pada 

Tabel 5.12 dibawah ini. 

Tabel 5.12 Hubungan antara Program Pusat dan Program Daerah 

 

No 
Program 

Hubungan 
Daerah Pusat 

1. -  Program Peningkatan 

Produksi Hasil  
   ternak. 

-  Program Pengendalian 
Pencegahan 
Pemberantasan 

Pennyakit Hewan , 
Penyakit Zoonosa dan 
Keamanan Pangan  

Program Pemenuhan 

Pangan Asal Ternak dan 
Agribisnis Peternakan 

Meningkatkan produksi 

asal ternak dan 
pemberantasan, 

pencegahan penyakit 
ternak 

2. Program Peningkatan 
Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Produksi  
Peternakan. 

Program Peningkatan 
pengolahan dan 

pemasaran hasil 
peternakan.  

Meningkatkan daya saing, 
kualitas produk dan 

pemasaran hasil 
peternakan. 

3. Program Peningkatan 
Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Produksi  

Program Penyediaan dan 
Pengembangan Sarana 

dan Prasarana Pertanian 

Fasilitasi, penyediaan dan 
pengembangan sarana & 

prasarana peternakan. 
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Peternakan. 

4. Program Peningkatan 
Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil Produksi  

Peternakan. 

Program  Pengembangan 
Sumberdaya Pertanian 
dan Kelembagaan Petani. 

Peningkatan kualitas SDM 
Perternakan 

 

5.2.3 Indikator Kegiatan 

Indikator kinerja dari sebuah kegiatan dapat terlihat dari indikator 

keluaran  atau outputnya.  Indikator kinerja masing-masing kegiatan pokok 

pada tahun 2016 – 2021 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2. 

5.2.4 Kelompok Sasaran 

Kelompok sasaran dari kegiatan pokok tahun 2016 -2021 adalah 

ternak, peternak, petugas, siswa SPP Pelaihari ,  serta sarana dan prasarana 

seperti RPH, RPU, Poskeswan, dan lain-lain. 

5.2.5 Pendanaan Indikatif 

Pendanaan indikatif per kegiatan pokok pada tahun 2016 – 2021 dapat 

dilihat pada Lampiran 2. 
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INDIKATOR KINERJA SKPD  

YANG MENGACU TUJUAN DAN  

SASARAN RPJMD 
 

6.1 Indikator Kinerja Sub Bidang Perkebunan 

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. 

Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-

bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam 

bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan 

standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas 

pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. 

Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta 

digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap 

perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan 

selesai dan berfungsi (ex post) 

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja 

menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja 

yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang 

sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan 

utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik 

yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Bidang Perkebunan 

Kalimantan Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator 

kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, 

sebagai berikut: 
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Tabel 6.1 

Indikator Kinerja Sub Bidang Perkebunan 
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

No Indikator 

Kondisi Awal 

Kinerja Tahun 

2015 

 

 

Target Capaian Setiap Tahun 

 

Kondisi 

Kinerja 

Akhir 

Periode Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Tahun 2019 Tahun 

2020 

Tahun 

2021 

1 Persentase penngkatan 

kualitas hasil olahan 

komoditi perkebunan 

Karet 25 % atau 

76.750 ton 

16,46 % 

atau 

29.000 ton  

16,46 % 
atau 

29.000 ton 

16,46 % 
atau 29.000 

ton 

16,46 % atau 
29.000 ton 

16,46 % 
atau 29.000 

ton 

17,74 % 
atau 

31.150 ton 

90 % 

bersih atau 

243.900 ton 

2 Prosentase penurunan 

konflik an gangguan 

usaha perkebunan 

100 % atau 25 

konflik  

16,66 % 

atau 4 

konflik 

16,66 % 

atau 4 

konflik 

16,66 % 

atau 4 

konflik 

16,66 % atau 

4 konflik 

16,66 % 

atau 4 

konflik 

16,66 % 

atau 4 

konflik 

5  % atau 1 

konflik 

3 Prosentase peningkatan  

produktifitas tanaman 

perkebunan  

Karet 1.048 

kg/Ha atau 

69,87 % 

Kelapa awit 18 

ton/Ha atau 

38,8 % 

75 kg/Ha 

(7,16 %) 

 

1 ton (5,55 

%) 

75 kg/Ha 

(7,16 %) 

 

1 ton (5,55 

%) 

75 kg/Ha 

(7,16 %) 

 

1 ton (5,55 

%) 

75 kg/Ha 

(7,16 %) 

 

1 ton (5,55 

%) 

75 kg/Ha 

(7,16 %) 

 

1 ton (5,55 

%) 

77 kg/Ha 

(7,32 %) 

 

2 ton 

(11,11 %) 

1.500 

kg/Ha 

(43,12 %) 

 

25 ton/Ha 

(38,8 %) 

4 Prosentase Peningkatan 

prouksi tanaman 

perkebunan 

1.120.797 ton 42.142 ton 

atau 3,76 

% 

42.142 ton 

atau 3,76 

% 

42.142 ton 

atau 3,76 % 

42.142 ton 

atau 3,76 % 

42.142 ton 

atau 3,76 % 

42.142 ton 

atau 3,76 

% 

1.373.649 

ton atau 

22,56 % 

5 Prosentase kenaikan 

kelas kelompok tani 

540 Kelompok 

Tani 

11,66 % 

atau 63 KT 

11,66 % 

atau 63 KT 

11,66 % 

atau 63 KT 

11,66 % atau 

63 KT 

11,66 % 

atau 63 KT 

12,03 % 

atau 65 KT 

70 % atau 

380 KT 

6 Prosentase penurunan 

gangguan Organisma 

pengganggu tanaman 

OPT  Karet 

27.100 Ha 

16,86 % 

atau 1.600 

Ha 

16,86 % 

atau 1.600 

Ha 

16,86 % 

atau 1.600 

Ha 

16,86 % atau 

1.600 Ha 

16,86 % 

atau 1.600 

Ha 

15,65 % 

atau 1.485 

Ha 

2 % atau 

5.420 Ha 

          

          

6.2 Indikator Kinerja Sub Bidang Peternakan 

Indikator kinerja SKPD secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 

SKPD Provinsi Kalimantan Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja untuk SKPD 

Bidang Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran. 
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PENUTUP 
 

 

Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2016 - 2021 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan, 

yang memuat, Prioritas pembangunan, Rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan 

setiap tahunnya. 

 Renstra merupakan pedoman bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 

Kalimantan Selatan dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga 

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan pembangunan di wilayah Kalimantan Selatan dalam periode 2016-2021. 

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan bertanggung jawab untuk 

menjaga konsistensi antara RPJMD Pemerintah Provinsi dan Rencana tahunan, disamping 

dengan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan sesuai fungsi pokok dan tugas-tugasnya. 

 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan akan bersungguh-

sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapaii 

selama 6 tahun kedepan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan 

Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021. 
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