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 1  PENDAHULUAN  
 

 

Latar Belakang 

 

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom baru yang sebelumnya  

merupakan bagian dari Kabupaten Tangerang Provinsi Banten berdasarkan  

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang 

Selatan.  Terletak di bagian timur Provinsi Banten dan berada dalam posisi yang 

strategis karena terletak pada poros wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, Bekasi) dan merupakan daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta.   

Secara geografis Kota Tangerang Selatan terletak pada titik koordinat 106˚38’-

106˚47’ Bujur Timur dan 06˚13’30”-06˚22’30” Lintang Selatan.  Kota Tangerang 

Selatan terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan 54 (lima puluh empat) kelurahan 

dengan luas wilayah 147,19 Km2 atau 14.719 Ha. Jumlah penduduk berdasarkan 

data hasil sensus Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan tahun 2011 

sebanyak 1.355.926 orang, yang terdiri dari laki–laki sebanyak 684.155 orang dan 

perempuan sebanyak 671.771 orang. 

Sebagai wilayah perkotaan dengan luas yang relatif kecil dan jumlah 

penduduk yang besar, sektor tersier selama ini merupakan sektor yang 

memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian Kota Tangerang 

Selatan terutama dari jasa-jasa, bank, persewaan dan jasa perusahaan, 

pengangkutan dan komunikasi serta perdagangan, hotel dan restoran. Sektor 

primer yang terdiri dari sektor pertanian serta sektor pertambangan dan galian 

memberikan kontribusi yang paling kecil terhadap perekonomian Kota Tangerang 

Selatan.   

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dipublikasikan Badan 

Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan menggambarkan kontribusi sektor 

pertanian terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan relatif kecil (kurang dari 1%).  

Data PDRB digambarkan dalam dua bentuk, yaitu berdasarkan harga berlaku dan 

berdasarkan harga konstan (saat ini sebagai harga patokan adalah harga tahun 

2000).  Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan tahun 

2011 sebesar 0,86% berdasarkan harga berlaku dan 0,96% berdasarkan harga 

konstan.  Kontribusi PDRB berdasarkan harga konstan mengalami sedikit  

peningkatan sebesar 0,01% pada tahun 2010 namun kembali turun 0,05% pada 

tahun 2011.  Data kontribusi PDRB berdasarkan harga konstan menunjukkan 

trend perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kota 

Tangerang Selatan yang cenderung menurun.       

Lahan yang digunakan untuk kegiatan di sektor pertanian hanya seluas 

2.794,41 ha (18,99%) berupa sawah, ladang dan kebun serta 137,43 (0,93%) 

berupa situ dan danau/tambak/kolam.  Penggunaan lahan terbesar di Kota 

Tangerang Selatan adalah untuk perumahan dan permukiman yaitu  9.941,41 ha 

(67,54%).  Penurunan di sektor pertanian di wilayah perkotaan dapat dikaitkan 

dengan berbagai penyebab termasuk perluasan perkotaan dan skala ekonomi 

(Merson et al 2010).  Kegiatan di sektor pertanian umumnya membutuhkan lahan 

yang luas.     

Berbagai kegiatan atau usaha sektor pertanian di Kota Tangerang Selatan 

yang saat ini telah dilakukan oleh masyarakat mulai dari budidaya (on farm) 
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sampai dengan pengolahan dan pemasaran produk (off farm) dari berbagai sub 

sektor di sektor pertanian (subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, 

peternakan dan perikanan) baik untuk tujuan membantu pemenuhan kebutuhan 

pangan rumah tangga, hobi maupun sebagai sumber penghasilan.  Data BPS Kota 

tangerang Selatan tahun 2011 menunjukkan terdapat 6 perusahaan di sektor 

pertanian dengan jumlah tenaga kerja 93 orang termasuk 1 orang warga negara 

asing.  Sedangkan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor 

petanian berjumlah 5.591 orang. 

Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mendukung kegiatan atau usaha 

di sektor pertanian yang dilakukan masyarakatnya telah melaksanakan berbagai 

program dan kegiatan diantaranya berupa pengembangan tanaman pangan, 

tanaman obat keluarga, tanaman anggrek, peternakan, perikanan konsumsi, 

pemanfaatan pekarangan, desa mandiri pangan, kawasan rumah pangan lestari, 

pengolahan dan pemasaran/promosi hasil pertanian, peternakan dan perikanan dan 

lain sebagainya.  Dalam melaksanakan pembangunan sektor pertanian, 

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mempedomani berbagai dokumen 

perencanaan daerah diantaranya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Tahunan dan berbagai dokumen 

perencanaan lainnya pada tingkat SKPD.  

Berdasarkan RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2012-2031, penataan 

ruang Kota Tangerang Selatan bertujuan untuk mewujudkan Kota Tangerang 

Selatan sebagai pusat pelayanan pendidikan, perumahan, perdagangan dan jasa 

berskala regional dan nasional yang mandiri, aman, nyaman, asri, produktif, 

berdaya saing dan berkelanjutan serta berkeadilan dalam mendukung Kota 

Tangerang Selatan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).  

Kawasan perkotaan didefinisikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan 

utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.    

Dokumen RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2025, menyebutkan 

pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk mendukung peningkatan 

kesejahteraan masyarakat.  Pelaksanaan pembangunan jangka menengah 

berpedoman kepada RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016 yang 

menyebutkan bahwa Visi Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah 

“Terwujudnya Kota Tangerang Selatan Yang Mandiri, Damai dan Asri” dengan 

salah satu misinya yaitu meningkatkan peran kota sebagai sentra perdagangan dan 

jasa (misi nomor 5) sebagai misi yang didukung oleh sektor pertanian.  Salah satu 

tujuan dalam misi nomor 5 ini adalah mengembangkan sektor pertanian 

perkotaan, peternakan dan meningkatkan ketersediaan pangan, dengan fokus 

sasaran meningkatkan jumlah wirausaha agrobisnis, meningkatkan potensi 

produksi perikanan dan terjaminnya ketersediaan pangan.  Sedangkan dokumen 

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diantaranya menyebutkan bahwa 

sektor pertanian pada masa mendatang diharapkan dapat mendukung ketahanan 

pangan dan peran kota sebagai sentra perdagangan dan jasa.   

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa tidak mungkin pembangunan 

pertanian di Kota Tangerang Selatan dilakukan seperti di daerah pedesaan 
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sehingga perlu pengembangan model pertanian yang tidak mengorbankan RTRW 

dan dapat melaksanakan amanat yang tercantum di RPJPD dan RPJMD, yaitu 

pembangunan pertanian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

perekonomian masyarakat Kota Tangerang Selatan.  Dalam konteks ketahanan 

pangan, berbagai upaya peningkatan produksi tidak memungkinkan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan tetapi 

dapat lebih fokus kepada peningkatan nilai tambah dan distribusi produk pangan.  

Sektor pertanian tidak mungkin menjadi sektor dominan dalam perekonomian 

Kota Tangerang Selatan maupun memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya, 

tetapi masih memungkinkan untuk ditingkatkan.  Pembangunan pertanian di Kota 

Tangerang Selatan harus disesuaikan dengan kondisi wilayah (geografis dan 

demografis) yaitu melalui pengembangan pertanian kota.   

Pertanian di wilayah perkotaan biasanya bersifat oportunistis (UNDP 1996 

dalam Mougeot 2006), memanfaatkan berbagai keterbatasan sumberdaya yang 

ada untuk menghasilkan manfaat yang optimal.  Praktek-praktek pertanian ini 

seringkali diistilahkan sebagai pertanian kota (urban agriculture).  Pengertian 

pertanian kota (urban agriculture) secara umum dapat digambarkan sebagai 

kegiatan budidaya, pengolahan dan distribusi tanaman pangan dan non pangan, 

pohon dan peternakan yang secara langsung untuk memenuhi pasar perkotaan 

baik di dalam maupun di sekitar wilayah perkotaan (Mougeot 2006).   

Dubbeling et al (2010) menyatakan pertanian kota memiliki karakteristik (1) 

masyarakat miskin kota sebagai pelaku utama pertanian kota, (2) pertanian kota 

berlokasi di dalam maupun sekitar perbatasan kota, (3) produk  yang dihasilkan 

berupa bahan pangan dari tanaman, ternak  dan  ikan serta produk bukan pangan 

seperti tanaman obat dan aromatik, tanaman hias dan pohon yang biasanya 

memiliki nilai ekonomis tinggi, (4) skala produksi bervariasi dari pertanian mikro 

dan kecil sampai pertanian medium dan beberapa diantaranya merupakan 

pertanian besar,  teknologi yang digunakan relatif sederhana namun ada 

kecenderungan pengembangan teknis dan praktek intensifikasi,  (5) aktivitas 

ekonomi pertanian kota meliputi produksi on farm, pengolahan dan pemasaran 

serta pendistribusian sarana produksi pertanian dan (6) kebanyakan kota di negara 

berkembang menggunakan hasil produksi untuk konsumsi sendiri dan 

kelebihannya untuk dijual.  Praktek pertanian kota di Kota Tangerang Selatan 

dibatasi oleh aturan atau ketentuan yang ada seperti Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kota Tangerang Selatan yang membatasi kawasan peternakan tidak 

berada pada kawasan perumahan/permukiman dan budidaya perikanan tidak boleh 

dilaksanakan di perairan umum situ. 

Pengalaman beberapa Negara di dunia menunjukkan peran pertanian kota 

sebagai solusi dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang umum ditemui 

di wilayah perkotaan.  Menurut Cabannes (2006) dalam Dubbeling et al (2010), 

secara garis besar ada tiga perspektif kebijakan utama bagi pengembangan 

pertanian kota yaitu (1) perspektif sosial sebagai bagian dari strategi penanganan 

rumah tangga berpenghasilan rendah dengan fokus meningkatkan ketahanan 

pangan melalui produksi pangan dan tanaman obat untuk konsumsi rumah tangga, 

(2) perspektif ekonomi dengan fokus peningkatan pendapatan dan penciptaan 

lapangan kerja  dan (3) perspektif ekologi dengan fokus peran pertanian kota 

dalam manajemen lingkungan hidup perkotaan.  Pembedaan terhadap tiga 

perspektif kebijakan utama sangat bermanfaat dalam merancang strategi bagi 
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pengembangan pertanian kota secara berkelanjutan (Dubbeling et al 2010).   Peran 

atau manfaat yang dapat diberikan pertanian kota berdasarkan pengalaman kota-

kota lainnya di dunia juga dapat diterima bagi Kota Tangerang Selatan jika 

berhasil mengembangkan pertanian kota.   

Manajemen strategik di pemerintahan biasanya memiliki kelemahan di 

mana perencanaan strategik seringkali diperkenalkan kepada sektor publik sebagai 

suatu mandat, konsekuensinya pendekatan yang digunakan sering kali kurang 

optimal (Bunning 1992).  Hal tersebut juga dapat terjadi di dalam penyusunan 

berbagai dokumen perencanaan di Kota Tangerang Selatan.  Berbagai dokumen 

perencanaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menggambarkan secara 

umum strategi pembangunan namun belum secara spesifik menggambarkan 

strategi pengembangan pertanian kota yang sesuai dengan karakteristik Kota 

Tangerang Selatan sebagai daerah perkotaan.  Penelitian ini diharapkan dapat 

mengembangkan dan mempertajam alternatif tujuan jangka menengah dan strategi 

pertanian kota untuk meningkatkan eksistensinya dalam pembangunan di Kota 

Tangerang Selatan. 

  Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, penyelenggaran 

pembangunan sektor pertanian di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.   Peran pengembangan pertanian kota 

juga terkait dengan beberapa SKPD lainnya, seperti SKPD yang menangani 

lingkungan hidup, kesehatan, sarana dan prasarana jalan dan lain sebagainya.  

Strategi pengembangan pertanian kota bukan hanya menjadi strategi bagi Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan, namun merupakan strategi Pemerintah Kota 

Tangerang Selatan.   

 

 

Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan pertanian kota di Kota Tangerang 

Selatan belum sesuai dengan karakteristik wilayah Kota Tangerang Selatan 

sebagai daerah perkotaan.  

2. Penyusunan rencana pengembangan pertanian kota di Kota Tangerang Selatan 

belum didasari hasil penilaian lingkungan eksternal dan internal. 

3. Strategi pengembangan pertanian kota di Kota Tangerang Selatan belum sesuai 

dengan karakteristik wilayah.  

 

 

Pertanyaan Penelitian 

 

Pertanyaan penelitian berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut : 

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan pertanian kota apa yang sesuai 

dengan karakteristik wilayah Kota Tangerang Selatan. 

2. Kondisi lingkungan eksternal dan internal apa yang mempengaruhi 

pengembangan pertanian kota di Kota Tangerang Selatan. 
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3. Strategi pengembangan pertanian kota apa yang dapat diterapkan yang sesuai 

karakteristik wilayah Kota Tangerang Selatan.  

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan pertanian 

kota di Kota Tangerang Selatan sesuai dengan karakteristik wilayahnya.  

2. Menghasilkan evaluasi lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi 

pengembangan pertanian kota di Kota Tangerang Selatan. 

3. Menghasilkan alternatif strategi pengembangan pertanian kota di Kota 

Tangerang Selatan. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi penulis, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan pihak lainnya yang 

berkepentingan. Adapun manfaat yang diharapkan dapat berupa : 

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani program 

pendidikan Magister Manajemen di Program Manajemen dan Bisnis IPB.   

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam 

mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan menemukan solusi yang tepat 

bagi permasalahan tersebut sebagai perwujudan dari aplikasi ilmu yang telah 

diperoleh, khususnya mengenai perencanaan strategik di suatu organisasi. 

2. Bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan 

pertanian kota.   

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca terutama 

mengenai perencanaan strategik dengan objek kajian organisasi publik dan 

non profit serta dapat dijadikan sebagai salah satu  referensi untuk melakukan 

studi lebih lanjut. 

 

 

Ruang Lingkup 

 

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup manajemen strategik dengan fokus 

bidang perencanaan strategik bagi organisasi publik dan non profit.  Ruang 

lingkup penelitian ini terbatas Pemerintah Kota Tangerang Selatan.  Perencanaan 

strategik yang dibuat ditujukan untuk memberikan alternatif strategi bagi 

Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan pembangunan di sektor 

pertanian khususnya dalam pengembangan pertanian kota. 

Pertanian kota merupakan upaya memanfaatkan lahan yang terdapat di 

perkotaan dan sekitarnya untuk menghasilkan produksi, mengolah dan distribusi 

produk pertanian (barang dan jasa) baik baik pangan dan non pangan dari produk 

yang bernilai ekonomis maupun produk pertanian untuk konsumsi sendiri.  Sesuai 
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dengan karakteristik wilayah, kegiatan pertanian kota di Kota Tangerang Selatan 

dapat berupa kegiatan dalam bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, 

peternakan dan perikanan.   Tidak semua kegiatan pertanian dapat dilaksanakan 

pada pertanian kota mengingat berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi 

diantarannya berupa keterbatasan ruang dan sumberdaya lainnya serta adanya 

batasan sosial budaya dan regulasi yang berlaku di wilayah kota.      
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