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   Visi Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah “Mewujudkan Pertanian 

Tangguh, Berdaya Saing, Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan, Sebagai Penggerak 

Perekonomian Regional”. 

 

1. Pertanian. Pertanian yang dimaksud adalah sistem pengusahaan lahan dan ternak yang pada 

pokoknya terdiri atas aktivitas budidaya, dengan memanfaatkan semua potensi sumberdaya serta 

sarana dan prasarana yang diperlukan. Di samping itu, aspek pengolahan dan pemasaran produk 

tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan ternak merupakan aspek-aspek yang perlu diberi 

penekanan secara simultan. Dengan demikian, sistem pertanian yang akan dikembangkan bersifat 

komprehensif, berwawasan agribisnis, yang meliputi subsistem hulu (upstream), yakni industri 

input atau sarana; subsistem usahatani (on-farm), yakni kegiatan yang menggunakan input, 

sarana dan sumberdaya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer; subsistem 

pengolahan/hilir (downstream), yakni industri yang mengolah komoditas pertanian primer 

menjadi produk antara atau produk akhir; subsistem pemasaran (marketing), yakni kegiatan untuk 

memperlancar pemasaran komoditas pertanian baik segar maupun olahan, dalam dan luar negeri; 

subsistem jasa, yakni penyediaan data bagi subsistem hulu ke hilir, seperti penelitian dan 

pengembangan, perkreditan, asuransi, transportasi, penyuluhan, sistem informasi, dan dukungan 

kebijakan pemerintah. 

 

2. Tangguh. Tangguh berarti mampu menghadapi berbagai goncangan, yang dimungkinkan oleh 

kemandirian petani karena tidak harus tergantung pada faktor-faktor luar. Pertanian tangguh 

berarti pertanian yang efisien, berbasis pengetahuan dan teknologi, dengan meminimalkan 

ketergantungan pada input eksternal dan peran pihak luar, melalui penggunaan sarana produksi 

pertanian secara bijaksana yang bisa menjamin kelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik 

maupun lingkungan sosial. Pertanian tangguh dicirikan oleh kemampuannya dalam penyediaan 

produk pertanian berkualitas dalam jumlah cukup, mutu terjamin dan berkelanjutan, dan pada 

saat yang bersamaan terjadi peningkatan kesejahteraan petani. 

 

3. Berdayasaing dicirikan antara lain oleh pilihan komoditas dan bentuk ketersediaan berdasarkan 

orientasi pasar, upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas produk agar mampu merebut 

pangsa pasar dan mengandalkan produktivitas dan nilai tambah melalui pemanfaatan modal, 

inovasi teknologi serta kreativitas sumberdaya manusia dan bukan lagi mengandalkan 

kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga kerja tidak terdidik. 



4. Komersial dimaksudkan sebagai sifat usaha pertanian yang berorientasi bisnis dan berbasis 

keuntungan (profit mindedness), dengan menerapkan teknologi tepat, input eksternal yang 

rasional, sekaligus input internal berupa sumber daya lokal. 

 

5. Potensi lokal adalah seperangkat kekuatan nilai positif dan kearifan yang dapat digali dari 

khazanah kultural adiluhung, seperti semangat gotong-royong, hubungan saling memberi dengan 

alam, dan penyelarasan praktek pertanian dengan perilaku alam. 

 

6. Berkelanjutan adalah terus bergerak tanpa berhenti. 

 

7. Penggerak perekonomian regional adalah memiliki arti yang penting untuk  menggerakkan 

perekonomian Jawa bagian tengah. 


