
SWOT Analisis :

No Eksternal Internal

Peluang / Opportunity Tantangan/Threat Kekuatan/Strong Kelemahan/Weakness

1. - Adanya Kebijakan dan   

Program pendukung;

- Tersedianya lahan per-

tanian serta wilayah laut   

yang cukup luas     

- Usaha tani/ternak/

ikan yang berorien -

tasi agribisnis

- Peningkatan kesejah- teraan 

petani/peternak dan pembudidaya 

ikan serta nelayan dan 

keluarganya       

- Jumlah petani/peternak/

pembudidaya ikan dan   

nelayan cukup banyak 

- Jumlah aparat Dinas

cukup tersedia

- Belum optimalnya sarana dan  

prasarana serta permodalan ba-

gi petani/peternak/pembudidaya   

ikan/nelayan untuk meningkatkan  

usahanya;

- Masih kurangnya sikap, penge-

tahuan dan keterampilan petani   

/peternak/pembudidaya   

ikan/nelayan dalam mengelola   

usahanya.

2. - Tersedianya pasar   

produksi yg dihasilkan dari   

pertanian, perikanan dan   

kelautan untuk distribusi,   

dan konsumsi;

- Adanya kebijakan ekspor 

dan perdagangan bebas  

- Penyediaan bibit/be-

nih unggul untuk men-

jamin kontinuitas mu -

tu hasil;

- Promosi produk ung-

gulan yg memiliki nilai

komparatif maupun 

kompetitif dgn daerah  

lain

- Iklim/cuaca dan public 

Utility/infrastruktur   

yang mendukung 

- Tersedianya jumlah pe

tugas maupun tenaga

kerja petani yang   

cukup  banyak  

- Belum tersedianya sarana dan   

prasarana Uji Mutu Hasil pertanian;

peternakan, perikanan dan   

kelautan Kota Cirebon 

- Belum optimalnya pemanfaatan    

sarana dan prasarana penun -

jang Uji Mutu Hasil yang ada di   

bidang pertanian, peternakan,   

perikanan dan kelautan

3. - Tersedianya Public   

Utilyty; 

- Terdapatnya sumberdaya  

yang potensial      

- Pengembangan usa-

hatani/ternak/ikan   

yang berwawasan   

lingkungan dan   

berorientasi bisnis

- Jumlah petani cukup  

banyak;

- Jumlah aparat Dinas 

Cukup tersedia       

- Pembangunan Sentra /Sub   

Terminal Agribisnis/aquabisnis/

marinebisnis belum terealisasi;

- Belum tersedianya lahan / tata   

ruang wilayah untuk kegiatan/   

proyek tersebut.

4. - Terdapat pasar yang cu 

kup tersedia;

- Program yg mendukung;

- Tersedianya Public Utility

al. transportasi darat, laut,  

dan udara untuk Ekspor

- Komoditi yang dihasil-

kan mempunyai nilai

kompetitif dan kompa-

ratif;

- Iklim pasar perda -

gangan bebas        

- Tersedianya sumberda

ya pertanian dan  

kelautan yang 

potensial;

- SDM yang cukup terse-

dia.      

- Pengetahuan dan keterampilan   

serta permodalan usaha bagi  

Petani/peternak/pembudidaya ikan

tentang agribisnis masih kurang;

- Sarana dan prasarana teknologi 

penunjang agribisnis masih kurang 



No Eksternal Internal

Peluang / Opportunity Tantangan/Threat Kekuatan/Strong Kelemahan/Weakness

5. - Potensi pertanian, perikanan dan 

kelautan yang cukup 

banyak;

- Kebijakan yg mendukung;

- Tersedianya Public Utility.  

- Aneka produk olahan;

- Sosial ekonomi lintas  

sektoral;

- Produksi yg optimal.         

- SDM yg berkompeten  

cukup banyak;

- Iklim yang mendukung;

- Tersedianya sumberda-

ya laut yang cukup luas

- Kurangnya sarana dan prasara-

na pengembangan inovasi tek -

nologi

6. - Terdapat pasar (domestik 

maupun ekspor);  

- Bahan baku olahan cukup       

tersedia.

- Komoditas pasar yg  

memiliki daya saing

(harga) dan daya

banding (mutu);

- Menghadapi Era per-

dagangan bebas.

- Tersedianya Public Uti -

lity;

- SDM banyak tersedia;

- Dukungan Kebijakan

pemerintah.

- Pengetahuan dan keterampilan

petani/peternak/pembudidaya 

ikan/nelayan masih kurang;

- Permodalan belum mencukupi;

- Sikap petani peternak/pembudida-

ya ikan/nelayan dan keluarganya  

masih tradisional/ subsistens.

7. - Kebijakan dan Program   

yang mendukung;

- Iklim yang menunjang 

- Usahatani /usaha ter-

nak/budidaya ikan/   

nelayan yang berorien   

tasi agribisnis/aquabis

nis/ marinebisnis;

- Peningkatan penda -

patan dan taraf hidup    

petani/peternak/pembudida

ya ikan nelayan. 

- Adanya kelembagaan  

dan petugas teknis   

yang siap bekerjasama;

- Tersedianya SDM dan 

lahan yang cukup.

- Kurangnya permodalan bagi  

petani;

- Kurangnya kesadaran (sikap),  

pengetahuan, dan keterampilan 

petani;

- Kurang/tidak adanya koordinasi 

dari atau dengan lintas sektoral.        

8. - Sistem Otonomi Daerah;

- Azas desentralisasi;

- Peningkatan PAD;

- Pencapaian target  

Pendapatan dan Be -

lanja Daerah. 

- Terdapat asset daerah 

yang cukup potensial;

- Tersedianya struktur or-

ganisasi pemda.        

- Asset daerah masih ada yang

dimiliki (sebagian atau seluruh -

nya) oleh pusat maupun propin-

si; 

9. - Terdapat beberapa Pergu-

ruan Tinggi / Akademi /

LSM;

- Kebijakan dan Program

yang mendukung. 

- Penyerapan dan Penerapan   

teknologi tepat guna;

- Manajemen usaha se

cara agribisnis dan  

atau pola kemitraan 

- Sumberdaya pertanian,   

perikanan dan kelautan

yang cukup banyak;

- Tersedianya Public Uti-

lity

- Belum tersedianya dana 

operasional;

- Koordinasi antar lintas instansi / 

lembaga penelitian masih ku -

rang. 



No

.
Eksternal Internal

Peluang / Opportunity Tantangan/Threat Kekuatan/Strong Kelemahan/Weakness

10. - Terdapat kegiatan (perusa

haan) bid.pertanian,  

perikanan dan kelautan 

- Kebijakan Otonomi  Dae-

rah;

- Azas desentralisasi

- Peningkatan PAD;

- Tertib administrasi u -

saha;

- Pengawasan dan Kon

tinuitas mutu produk. 

- Terdapat Seksi pada

Dinas KP3  Kota 

Cirebon yang mena -

ngani perijinan;

- Jumlah SDM /Petugas  

yang cukup banyak

- Belum diterbitkannya Perda 

tentang Perijinan Usaha Perta -

nian, perikanan dan kelautan;

- Perijinan yang ada masih dike -

lola oleh Propinsi atau Pusat.



Isu – Isu Strategis :

ISU STRATEGIS
PERMASALAHAN TANTANGAN DAN 

PELUANG
PRIORITAS FOKUS

KEGIATAN

1. Ketahanan Pangan
2. Daya Beli
3. Kesempatan Kerja

dan Berusaha
4. Daya Saing Produk
5. Kompetensi SDM

Pelaku pertanian,
peternakan,
perikanan, dan
kelautan

1.  Pemanfaatan lahan   
yang kurang 
maksimal dan atau 
optimal

2.  Belum mantapnya 
sistem produksi 
dan distribusi 
maupun  
keamanan pangan

3.  Masih kurangnya 
nlai tambah proses 
produksi

4.  Masih terbatasnya 

kemampuan 
petani,  peternak, 
dan pembudidaya 
ikan dalam akses 
hulu (budidaya,   
panen dan pasca 
panen dan hilir
(Pengolahan hasil
dan pemasaran)

5.  Masih rendahnya  
produktivitas  
angkatan kerja 
pertanian, 
peternakan, 
perikanan,  

1.  Peningkatan     
produksi dan hasil    
kelautan,perikanan
peternakan dan 
pertanian

2.  Peningatan produk-
tivitas tenaga 
kerja, optimasi 
lahan dan  
penataan pola      
produksi

3.  Optimalisasi on-
farm (proses
produksi) berbagai 
komoditas 
unggulan, 
peningkatan akses 
hulu dan hilir, dan 
pengembangan   
agro/home industri

4.  Peningkatan 
efisiensi proses pro
duksi, kualitas dan 
kontinuitas produk, 
serta skala usaha 
kelembagaan
petani

5.  Pemberdayaan dan  
Regenerasi petani,  

1. Meningkatkan   
motivasi petani, 
peternak, 
pembudidaya ikan, 
dan nelayan dalam
berusahatani/ternak
/pembudidayaan   

serta penangkapan   
ikan

2.  Meningkatkan  
produktivitas lahan 
dan tenaga kerja 
kelautan, 
perikanan,      
peternakan dan   
pertanian, 

3.  Meningkatkan akses      

usahatani/ternak/
ikan yang berdaya 
saing dan bernilai 
tambah     

4.  Mempertajam dan  
mengaktualisasikan 
sistem informasi 
kinerja outcome 

5.  Memberdayaan 
petani, peternak, 
pembudidaya ikan, 
dan nelayan yang 
berjenjang dan      

1.  Peningkatan 
produksi, 

produktivitas, 
dan diversifikasi   
pangan 

2.  Peningkatan  
pendapatan dan 
kesejahteraan 
masyarakat 

3.  Peningkatan daya  
saing dan nilai 
tambah hasil dan   
agro/home   
industri berbasis 
kelautan, 
perikanan,
peternakan dan
pertanian

4.  Pengembangan   
komoditas unggul   
an yang berorien-
tasi pasar 

5.  Revitalisasi fungsi   
dan peran 
penyuluhan 
perikanan dan 
kelautan,  



ISU STRATEGIS PERMASALAHAN TANTANGAN DAN 
PELUANG

PRIORITAS FOKUS
KEGIATAN

dan kelautan
6.  Belum

tersedianya   
sarana dan
prasarana

kelautan,   
perikanan,   
peternakan, dan 
pertanian yang   
memadai

peternak, 
pembudidaya
ikan dan nelayan

6.  Penerapan 
teknologi
kelautan, 
perikanan,
peternakan, dan   
pertanian tepat   
guna

berkelanjutan
6.  Pengembangan  

aplikasi teknologi
dan  manajemen
usaha kelautan,
perikanan, 
peternakan dan 
pertanian 
komoditas  
unggulan daerah 
(lokal spesifik)
yang berorientasi
pasar dan ramah  
lingkungan

peternakan     
dan pertanian,

6.  Optimalisasi   
peningkatan 
pendidikan dan 
pelatihan; kaji  
terap; serta    
insentif dan   
disinsentif   
bagi pelaku
kelautan,
perikanan, 
peternakan dan 
pertanian  



 Identifikasi Kemungkinan Hambatan/Kendala dalam 
Pelaksanaan Kegiatan :

-------------------------------------------------------------------------

- Keadaan iklim dan cuaca yang tidak tetap, sehingga 
berpengaruh terhadap kelancaran dan optimasi kegiatan;

- Keterlambatan dalam pencairan dana alokasi anggaran, yang 
berakibat pada mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan;

- Adanya perubahan harga satuan berlebih pada unit barang/jasa, 
sehingga dapat mengurangi volume unit barang/jasa dan atau 
sub kegiatannya ;

- Adanya perubahan kebijakan dari stakeholders ataupun 
sebaliknya terjadi ketidaksesuaian antara program /kegiatan 
terhadap kebutuhan bagi masyarakat tani/ternak/ikan yang 
bersifat insidential / urgent.



 Strategi Pemecahan Masalah :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan mengenai 
program dan kegiatan kepada pelaku pertanian, 
peternakan, dan kelautan serta perikanan untuk 
meningkatkan motivasi dan partisipasinya;

2. Mempertajam dan mengaktualisasikan sistem 
informasi kinerja Input dan Outcome (pencapaian 
Sasaran);

3.    Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi 
perencanaan Top-Down dan Bottom-Up.



Kontribusi Kegiatan terhadap Pencapaian Visi Kota Cirebon

2008 -2013 :

---------------------------------------------------------------------------------------

1. Peningkatan daya beli masyarakat 
(petani/peternak/nelayan/pembudidaya ikan/pengolah hasil) melalui 
peningkatan diversifikasi dan produktivitasnya;

2. Peningkatan PAD;

3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha;

4. Peningkatan kualitas SDM;

5.     Peningkatan kelestarian, daya dukung dan keharmonisan lingkungan 
Kota.


