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BAB IV 

 

GAMBARAN UMUM  

 

 

 

A. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah 

Pemerintahan  Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan Undang-Undang 

No. 12 tahun 1999 tanggal 20 April 1999  resmi dimekarkan menjadi tiga 

kabupaten kota yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten 

Lampung Tengah. Dampak dari pemekaran wilayah tersebut, Ibu Kota 

Kabupaten Lampung Tengah yang semula berpusat di kota Metro, 

dipindahkan ke Gunung Sugih pada tanggal 1 Juli 1999. Latar belakang 

kebijakan pemekaran wilayah, seperti luasnya wilayah Kabupaten Lampung 

Tengah, besarnya jumlah penduduk dan penyebaran penduduk yang tidak 

merata.  

 

1. Kondisi Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup  

Secara geografis Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memiliki 

tofograpi perkotaan yang cukup strategis selain dilewati arus transfortasi 

jalan utama antar provinsi, juga berada pada arus lalu lintas antar kota ibu 

kota Lampung Utara, Kota Metro dan Bandar Lampung. Letak yang 

strategis tersebut memberikan dampak pada Kabupaten lampung Tengah 

semakin dinamis dan progresif. Karenanya, jajaran elit aparatur 

pemerintahan pun dituntut untuk lebih dapat memahami posisi geografis. 
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Selain itu,  mereka juga perlu memperhatikan urusan tata ruang dan 

pemerintahan yang semakin transformatif.  

 

Kabupaten Lampung Tengah memiliki luasa wilayah 4.789,82  Km, yang 

secara administratif terdiri dari 28  kecamatan  10  kelurahan dan 280 

kampung, dengan topograpi wilyah dibagi atas lima bagian dengan 

karakteristik daerah topografi berbukit sampai bergunung, berombak 

sampai bergelombang, alluvial, pasang surut dan river basin, ketinggian 

sebagian besar wilayah 15- 65 meter dpl dengan kemiringn lereng 0,2 % 

dengan jenis tanah didominasi oleh jenis latosol dan podsolik. Suhu udara 

rata-rata di wilayah  Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2010  

berkisar antara 26 
0 

C – 28 
0
 C, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara dan 

Tulang Bawang. 

b. Sebelah Selatan: berbatasandengan Kabupaten Pesawaran  

c. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan 

Kota  Metro. 

d.  Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan 

Kabupaten Lampung Barat  

 

Dari luas lahan diatas,  lahan sebagian besar sekitar 72,788 Ha untuk 

persawahan.  Lahan perladangan  59,930 Ha, perkebunan 115,536 Ha dan 

lahan hutan negara dan rakyat 47.889 Ha.   
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2. Visi dan Misi   Kabupaten Lampung Tengah 

Visi dan misi Pemerintah  Kabupaten Lampung Tengah bukan perumusan 

dari perspektif kepentingan seseorang tetapi paling tidak merupakan hasil 

perumusan bersama. Senada dengan kehendak masyarakat yaitu: 

Terwujudnya Lampung Tengah sebagai kawasan Agribisnis yang 

berwawasan lingkungan religus dan keragaman Budaya. Visi 

pembangunan yang dirumuskan itu mengandung pemahaman bahwa 

seluruh masyarakat menginginkan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah sebagai daerah yang mampu memanfaatkan segenap 

potensinya, membentuk keunggulan yang berdaya saing hingga mampu 

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Dalam proses tersebut 

seluruh masyarakat tetap memegang teguh nilai-nilai luhur budaya warisan 

nenek moyang dan memiliki landasan spiritual yang kokoh, sehingga 

pembangunan yang dicapai itu dapat dipertanggungjawabkan.  

 

Sejalan dengan misi masa depannya, pemerintah  Kabupaten Lampung 

Tengah berbenah diri dengan pemanfaatan segala potensi sumber daya 

yang ada berusaha mewujudkan sejumlah misi perubahan yang 

menyeluruh, luhur dan berorientasi mutu, yaitu: 

a. Mengembangkan sistem pertanian berbasis agribisnis dan 

perekonomian kerakyatan yang didukung dunia usaha. 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya 

saing.  
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c. Meningkatkan kesadaran beragama, politik, ketertiban dan keamanan 

dalam rangka persatuan dan kesatuan secara demokratis dan 

berkeadilan . 

d. Mengembangkan dan melestarikan nilai nilai luhur seni dan budaya 

daerah  

e. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian 

lingkungan. 

f. Meningkatkan pembangunan infrasutruktur wilayah terutama pada 

wilayah perkampungan, sentra produksi dan pusat pertumbuhan baru 

secara seimbang, selaras dan serasi . 

g. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bertanggung jawab 

serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai 

standar pelayanan minimal. 

 

3. Deskripsi Kelembagaan Pemerintah 

Untuk mewujudkan misi dan sejumlah tugas sebagaimana dikemukakan di 

atas, serta meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang 

lebih baik, maka dilakukan penataan pemerintahan secara bertahap sesuai 

dengan skala prioritas kebutuhan pemerintah dan pembangunan 

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan Undang_undang 

Nomor 12. tahun 1999. Pemerintah   Kabupaten Lampung Tengah 

ditetapkan sebagai daerah otonom yang memiliki seluruh kewenangan 

wajib serta kewenangan lainnya.  
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Sebagaimana Peraturan Daerah  Kabupaten Lampung Tengah Nomor  12 

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Pemerintah  

Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan organisasi pola 

maksimal, susunan organisasi perngkat daerah Pemerintah  Kabupaten 

Lampung Tengah yang ditetapkan adalah: (a) Sekretariat Daerah. Terdiri 

dari; 1 Sekretaris Daerah; 4 asisten bidang, dan 12  bagian; (b) Lembaga 

Teknik Daerah, terdiri dari 6 badan dan 3  kantor; (c) Dinas daerah 

sebanyak 17  buah; dan (d) 28 Kecamatan,   10 Kelurahan, dan 280 

Kampung (desa). Sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang 

sudah ditetapkan untuk pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat, pegawai yang ada  adalah 13.621 orang  

dengan rincian (a) pegawai Laki –laki 8.105 orang perempuan 5.515 orang 

termasuk guru. 

 

4. Deskripsi Sosial Budaya dan Agama 

Jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Tengah yang tercatat pada 

Tahun 2009 sebanyak 1.177.967  jiwa yang tersebar di 28  Kecamatan.  

Penduduk yang tinggal di  Kabupaten Lampung Tengah tergolong 

heterogen, disebabkan  migrasi dari luar daerah ke Pemerintaah Daerah  

Kabupaten Lampung Tengah. Dengan beragamnya penduduk, Kabupaten 

Lampung Tengah memunculkan interaksi adat dan kebudayaan yang 

dibawa pendatang maupun  penduduk asli, sehingga mendorong terjadinya 

asimilasi dan akulturasi kebudayaan sekaligus merupakan potensi untuk 
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perubahan dan kemajuan pembangunan tanpa harus meninggalkan nilai-

nilai luhur budaya bangsa yang telah dimiliki.  

 

Jumlah penduduk yang cukup besar dengan kepadatan yang relatif tinggi 

menyebabkan Kabupaten Lampung Tengah mengalami keterbatasan daya 

tampung, penduduk yang setiap tahunnya semakin bertambah, sehingga 

pertumbuhan penduduk yang  menuntut selain tersedianya sarana dan 

prasarana dasar seperti perumahan, juga diperlukan fasilitas umum dan 

fasilitas sosial lainnya.  

 

Karena  Kabupaten Lampung Tengah sebagian wilayahya digunakan untuk 

kawasan industri, maka daerah ini menarik kaum migran untuk datang dan 

menjadi pekerja di daerah kabupaten ini. Prosentase mata pencarian 

penduduk terbesar tedapat pada tahun 2009 di sektor industri  (13%) 

diikuti oleh  sektor perdagangan 24,5%, sedangkan penduduk yang 

bergerak di sectkr primer  sekitar  61,7 %. Untuk mengantisipasi tuntutan 

pertumbuhan penduduk sebagai penganut agama tertentu dan terhindar dari 

gejolak masalah sosial yang mungkin muncul di masa mendatang, di 

Pemerintaah Daerah Kabupaten ini tersedia tempat-tempat ibadah dan 

sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dapat dilihat pada Tabel 

15  berikut: 
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Tabel 15. Keadaan Penganut Agama, Tempat Ibadah dan Sarana 

Pelayanan Kesehatan 

 

No. Komponen Jumlah 

1. Penduduk 

 Islam 

 Protestans 

 Khatolik 

 Hindu 

 Budha 

 

89,20 % 

1,95% 

1,79% 

6,67% 

0,39% 

2. Tempat Ibadah 

 Masjid / Moshola 

 Gereja Kristen 

 Gereja Khatolik 

 Pura 

 

2992 

57 

61 

82 

3. Puskesmas 

 Induk 

 Pembantu 

 

36 

104 

4. Rumah Sakit 4 

5. Bali Pengobatan 28 

 

Sumber: Profil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010  

 

 

 

5. Transportasi Daerah 

Sarana dan prasarana perhubungan/transfortasi merupakan sarana untuk 

memperpendek jarak dan mempercepat hubungan antar wilayah yang satu 

dengan wilayah yang lainnya. Alat tranfortasi yang ada di daerah tersebut 

berupa kereta api, angkutan, bus, mobil pribadi, sepeda motor, sepeda. 

Kondisi tranfortasi menunjukkan ketidakseimbangan jaringan jalan dan 

sarana transfortasi yang ada, terutama di jalan raya yang dijadikan 

perlintasan semua kendaraan yang melintasi Pemerintaah Daerah  

Kabupaten Lampung Tengah. Sementara itu pengaturan trayek angkutan 

Pemerintaah Daerah Kabupaten masih memperlihatkan kinerja yang belum 

optimal. Kondisi tersebut berdampak terhadap kelancaran arus barang dan 

jasa  yang tidak maksimal. 
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Tabel  16. Sarana Transportasi  

No. Variabel Jumlah 

1. Jenis Jalan 

a. Jalan Aspal 

 Jalan Negara  

 Jalan Propinsi  

 Jalan Kabupaten 

b. Jalan Bukan Aspal 

 Jalan batu 

 Jalan tanah 

 Jalan hotmix 

 Jembatan 

 

 

151,87 km 

         336,21 Km 

       3976,30 km 

 

1.149,83km 

           855,97km 

            339,55km 

            205  Unit 

Sumber: Arsip Sub.Bag Program Sekretariat  Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah 2010. 

 

  

6. Ekonomi dan Politik 

Sebagai pemerintah daerah kabupaten yang terhitung baru, Kabupaten 

Lampung Tengah belum menunjukkan struktur perekonomian yang kokoh  

dalam kurun waktu 5 tahun (2005-2008). Product domestic regional bruto 

(PDRB)  Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan harga berlaku  

mengalami peningkatan sebesar 18,64% per tahun, sedangkan PDRB 

perkapitanya meningkat sebesar 16,85% per tahun. Jika dilihat dari harga 

konstan maka pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat  yaitu sebesar 

5,66 % per tahun, bahkan PDRB perkapitanya mengalami pertumbuhan 

negatif sebesar -4,86 % per tahun. Hal ini terkait dengan krisis ekonomi 

yang menimpa semua sektor perekonomian secara nasional yang 

mengimbas kepada sektor ekonomi yang ada di  Kabupaten Lampung 

Tengah. 
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Pada tahun  2008  pendapatan Pemerintah   Kabupaten Lampung Tengah 

mencapai Rp 876.238.420.711,00. Pendapatan sebesar itu antara lain 

bersumber dari pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 

13.129.351.079,00. Hal lainnya diperoleh dari hasil kerja sama unit-unit 

terkait, dukungan  masyarakat dan bantuan  keuangan pusat dan provinsi.. 

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE)  Kabupaten Lampung Tengah  didukung 

oleh perkembangan sektor industri, jasa, dan perdagangan yang merupakan  

sektor  kegiatan  utama dan potensi bagi pembangunan   Kabupaten 

Lampung Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan sekitar 20 unit 

perusahaan PMDN   dan   29  unit  perusahan  Asing   yang memberikan 

konstribusi signifikan bagi perkembangan perekonomian, sebagaimana 

dikemukakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah: 

“Selama 10 tahun  Kabupaten Lampung Tengah otonom. Bisa  kita 

rasakan manfaatnya seperti pelayanan bisa  lebih cepat.  Kabupaten 

Lampung Tengah punya payung hukum sendiri berupa peraturan 

daerah (perda) untuk membangun dirinya sendiri bersama 

masyarakat; tidak kurang dari 48 Perda telah dihasilkan. 

Pembangunan sekarang kita sudah rasakan hasilnya, baik 

infrastruktur maupun suprastruktur; tentu dengan pembangunan  

sarana dan prasarana tersebut, pelayanan bisa lebih ditingkatkan”.  

 

Aktifitas masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkkan gejala 

demokrasi yang makin meninggi, yang ditandai dengan berkembangnya 

kesadaran masyarakat untuk membangun tatanan politik dan membentuk  

lembaga swadaya kemasyarakatan lainnya untuk mendukung pembangunan 

dengan azas desentralisasi, yang merupakan penetapan otonom daerah yang 

luas, nyata dan bertanggung jawab. Kekuatan organisasi politik, lembaga 

swadaya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya  Kabupaten 
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Lampung Tengah  cukup variatif, seluruhnya lebih dari 115  buah, terdiri 

dari organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa,  

serta lembaga sosial lainnya. 

 

B. Profil Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten 

Lampung Tengah 

 

1. Visi dan Misi 

Kebijakan pembangunan pertanian yaitu membangun ketahanan pangan 

dengan mengembangkan sistem agribisnis berdasarkan kemampuan 

produksi, keragaman pangan dan kelembagaan,  serta budaya lokal. dalam 

aplikasinya harus terdapat tujuan yang jelas akan dicapai di masa lima 

tahun ke depan dan tercermin dalam visi ke depan yang menjadi target dan 

sasaran akhir bagi pembangunan pertanian.  Visi Pembangunan Badan 

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung 

Tengah yaitu Menjadi lembaga yang profesional dalam rangka 

tersedianya keanekaragaman pangan dan terwujudnya kualitas 

sumber daya manusia pertanian serta kelembagaan tani yang 

mandiri. Melalui visi tersebut, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 

Pertanian Kabupaten Lampung Tengah akan membawa organisasinya 

untuk menjadi lembaga pelayanan yang proposional dan antisipatif 

terhadap perubahan lingkungan dalam rangka merubah perilaku petani 

dalam berusaha tani mewujudkan masyarakat pertanian yang sejahtera. 

 

Pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Lampung Tengah 

senantiasa mengemban misi yang selalu menjadi inspirasi dalam 
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mengemban kinerjanya. Untuk meningkatkan kinerja, pada tahun 

anggaran 2010 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian 

melakukan penyesuaian misi, yaitu: 

a. Meningkatkan Koordinasi dalam Usaha Ketersediaan Pangan melalui 

Konsumsi dan Keanekaragaman Bahan Pangan dari Berbagai 

Komoditas. 

b. Meningkatkan Kemampuan Pelayanan dan Pengembangan 

Kelembagaan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. 

c. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pertanian 

menuju Masyarakat Tani Mandiri. 

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 

Pertanian Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Berdasarkan peraturan daerah No. 12 tahun 2007, tentang Kelembagaan 

Dinas/ Instansi Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati 

Nomor  07 Tahun 2008  tentang uraian tugas jabatan struktural Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Badan Ketahanan Pangan 

dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok ”melaksanakan sebagian 

kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan”.   

 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Ketahanan Pangan dan 

Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 

pertanian, perikanan dan kehutanan. 
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b. Pemberdayaan balai penyuluhan pertanian (BPP) sebagai klinik 

agribisnis. 

c. Peningkatan kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan. 

d. Pembinaan dan peningkatan kualitas kelembagaan kelompok tani. 

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Ketahanan 

Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah 

membawahi 1 (satu) bagian dan 4 (empat) bidang, yaitu: 

a. Sekretariat 

b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan 

c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 

d. Bidang SDM dan Kelembagaan 

e. Bidang Teknologi dan Informasi 

Disamping kelima urusan tersebut, Badan Ketahanan Pangan dan 

Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah ditunjang pula oleh 

tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan yang berada di Balai Penyuluh 

Pertanian (BPP), yaitu: 
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1. BPP Padang Ratu 

2. BPP Kalirejo 

3. BPP Bangunrejo 

4. BPP Gunung Sugih 

5. BPP Trimurjo 

6. BPP Punggur 

7. BPP Seputih Raman 

8. BPP Terbanggi Besar 

9. BPP Terusan Nunyai 

10. BPP Seputih Mataram 

11. BPP Seputih Banyak 

12. BPP Seputih Surabaya 

13. BPP Bumi Ratu Nuban 

14. BPP Rumbia  

 

15. BPP Bekri 

16. BPP Seputih Agung 

17. BPP Way Pengubuan 

18. BPP Bandar Mataram 

19. BPP Pubian 

20. BPP Selagai Lingga 

21. BPP Anak Tuha 

22. BPP Sendang Agung 

23. BPP Kota Gajah 

24. BPP Bumi Nabung 

25. BPP Way Seputih 

26. BPP Bandar Surabaya 

27. BPP Anak Ratu Aji 

28. BPP Putra Rumbia 

 

3. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Badan Ketahanan Pangan dan 

Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah 

Tujuan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten 

Lampung Tengah sebagai berikut: 

a. Mengembangkan kelembagaan pangan yang menjamin peningkatan 

produksi, ketersediaan dan distribusi serta konsumsi pangan yang 

lebih beragam. 

b. Meningkatkan kemampuan kelompok tani. 

c. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan yang bersumber 

pangan ternak, ikan, tanaman pangan, holtikultura, kebun serta 

produk-produk olahannya. 

d. Meningkatkan ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat. 

e. Meningkatkan fungsi koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. 
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f. Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana bagi landasan 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

Sasaran Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten 

Lampung Tengah sebagai berikut: 

a. Meningkatnya fungsi kelembagaan pangan yang menjamin 

peningkatan produksi, ketersediaan dan distribusi serta konsumsi 

pangan yang lebih beragam. 

b. Meningkatnya kemampuan kelompok tani. 

c. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan sumber karbohidrat 

non beras dan pangan sumber protein. 

d. Meningkatnya ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat. 

e. Meningkatnya fungsi koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. 

f. Tersedianya pelayanan jasa sarana dan prasarana bagi landasan 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

Kebijakan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten 

Lampung Tengah sebagai berikut: 

a. Peningkatan keanekaragaman produksi, ketersediaan, dan konsumsi 

pangan bersumber pangan ternak, ikan, tanaman pangan, holtikultura, 

kebun serta produk-produk olahannya, dengan mengembangkan 

kelembagaan pangan guna meningkatkan produksi, ketersediaan dan 

distribusi serta konsumsi pangan yang lebih beragam, agar lebih 

terjamin ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat dalam upaya 

peningkatan ketahanan pangan. 
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b. Peningkatan kemampuan Kelompok. Kebijakan ini untuk memberikan 

dukungan seluas-luasnya kepada petugas baik yang ada di staf 

maupun lapangan dalam meningkatkan kapasitas dan integritas 

sumber daya manusia, baik melalui pengadaan sarana prasarana 

penyuluhan maupun pendidikan formal dan informal. Disamping 

untuk mengembangkan kualitas kelompok tani melalui penerapan 

bermacam-macam metode penyuluhan spesifik lokasi. 

c. Bimbingan Massal Intensifikasi Komoditas Utama. Kebijakan ini 

untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga pendukung pertanian 

baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan maupun tingkat Kampung 

dalam rangka upaya pemenuhan kecukupan pangan dan terjangkaunya 

daya beli masyarakat. 

d. Pengembangan agribisnis yang mampu menghasilkan produk 

pertanian dan kehutanan primer yang berdaya saing, meningkatkan 

nilai tambah bagi masyarakat pertanian dan nelayan, memperluas 

kesempatan kerja dan berusaha dipedesaan, mengembangkan ekonomi 

wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

e. Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan melalui 

peningkatan SDM pengelola hutan guna meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas sumber daya lahan. 
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C. Rencana Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian 

Kabupaten Lampung Tengah 

1. Sasaran 

Sasaran yang akan diwujudkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan 

Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah yaitu: 

a. Meningkatnya fungsi kelembagaan pangan yang menjamin peningkatan 

produksi, ketersediaan dan distribusi serta konsumsi pangan yang lebih 

beragam. 

b. Meningkatnya kemampuan kelompok tani. 

c. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan sumber karbohidrat 

non beras dan pangan sumber protein. 

d. Meningkatnya ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat. 

e. Meningkatnya fungsi koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. 

f. Tersedianya pelayanan jasa sarana dan prasarana bagi landasan 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

2. Program 

Program yang dijalankan sesuai dengan arah kebijakan umum Badan 

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah 

yaitu: 

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan. 
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d. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 

e. Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/ perkebunan). 

f.    Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan. 

g. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan. 

3. Kegiatan 

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan 

Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagaimana 

disajikan pada Tabel 17 berikut: 

Tabel 17. Kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 

PROGRAM KEGIATAN 

1 2 

1. Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi 

Perkantoran   

2. Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

 

1. Pengadaan Mebeleur 

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung 

kantor 

3. Pemeliharaan rutin/berkala 

kendaraan dinas/operasional 

3. Program peningkatan 

pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan 

1. Penyusunan laporan keuangan dan 

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

4. Program Peningkatan 

Kesejahteraan Petani 

 

1. Peningkatan kemampuan lembaga 

petani 
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5. Program Peningkatan Ketahanan 

Pangan (pertanian/ perkebunan) 

 

1. Pendampingan dana Ekonomi 

2. Pemberian Makanan Tambahan Bagi 

Anak Usia Dini pada Desa Mandiri 

Pangan 

3. Penyusunan Data Pola Konsumsi 

Pangan 

4. Operasional Sekretariat Dewan 

Ketahanan Pangan Daerah 

5. Pemberian Diversifikasi Pangan dan 

Gizi Keluarga 

6. Pendampingan Pengembangan Desa 

Mandiri  Pangan  

6. Program Peningkatan Penerapan 

Teknologi Pertanian/ Perkebunan 

1. Pameran Pembangunan 

2. Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan 

Andalan 

3. Komisi Penyuluh Pertanian dan 

Perhiptani 

7. Program pemberdayaan penyuluh 

pertanian/ perkebunan lapangan 

1. Peningkatan kapasitas tenaga 

penyuluh 

2. Penyuluhan dan pendampingan bagi 

pertanian/perkebunan 

3. Jambore Penyuluh di Jogja 2010 

4. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian 

(DAK+Pendamping) 

 

 

 

 


