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KATA PENGANTAR

Tugas pokok dan fungsi utama dari lembaga pemerintah adalah memberikan

pelayanan publik yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Pelayanan publik yang baik akan mempunyai efek yang sangat luas bagi masyarakat,

termasuk peningkatan kepercayaan, pembentukan lembaga pemerintah yang berkualitas

dan berwibawa dan tentunya akan menciptakan sinergi sumber daya pembangunan dari

berbagai stakeholder.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7

Tahun 1999 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan pengelolaan/ penyelenggaraan pemerintahan pada sektor Pangan dan

Pertanian, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017–2021.

Laporan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

ini semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan menjadi sarana evaluasi

untuk mengoptimalkan kinerja dinas agar lebih baik lagi pada masa mendatang.

Sidoarjo,                Pebruari 2019
KEPALA DINAS
PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN SIDOARJO

Ir. HANDAJANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591120 198509 2 001
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Pangan Dan Pertanian Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2018, disampaikan sebagai berikut :

No Sasaran Stategis
Indikator
Kinerja
Sasaran

% Capaian Ketegori

1 Meningkatnya
produksi pertanian,
perkebunan dan
peternakan

produksi
pertanian,
perkebunan
dan peternakan
berupa :
1.padi 99,30% Berhasil

2.jagung 109,46% Sangat berhasil

3.kacang hijau 136,60% Sangat berhasil

4.kedelai 61,95% Kurang

5.sawi 134,92% Sangat berhasil

6.bayam 95,33% Berhasil

7.kangkung 108,05% Sangat berhasil

8.tebu 110,58% Sangat berhasil

9.daging 115,70% Sangat berhasil

10.telur 100,50% Sangat berhasil

11.susu 105,69% Sangat berhasil
2 Meningkatkan

Ketahanan Pangan
Daerah

1.Skor Pola
Pangan
Harapan
Konsumsi

100,46% Sangat berhasil

2.Skor Pola
Pangan
Harapan
Ketersediaan

99,28% Berhasil
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KETERANGAN :

No. % CAPAIAN KATEGORI

1 Lebih dari 100% Sangat berhasil

2 90% s.d kurang dari 100% Berhasil

3 75% s.d kurang dari 90% Cukup

4 Kurang dari 75% Kurang

Hambatan – hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis,
yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya  produksi pertanian, perkebunan dan peternakan

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian untuk mencapai Sasaran

ini antara lain :

1) Program Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kendala/ permasalahan yang dihadapi :

 Adanya serangan OPT Padi endemis seperti wereng batang coklat dan tikus di

beberapa wilayah kecamatan

 Kurangnya ketersediaan air saat memasuki musim kemarau

 Ketersediaan pupuk subsidi tidak sesuai dengan 6 (enam) asas

 Semakin langkahnya tenaga kerja di bidang pertanian

 Banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi perumahan dan perindustrian

Upaya yang dilakukan :

a. Melaksanakan kegiatan gerakan pengendalian OPT sehingga serangan tidak

menyebar.

b. Memberi bantuan pestisida namun bantuan tersebut bersifat stimulan sesuai

dengan rekomendasi dari POPT.

c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk pengaturan irigasi

serta mengoptimalkan pemanfaatan pompa air terutama yang berasal dari bantuan

pemerintah yang ada di poktan/gapoktan.
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d. Memberikan bantuan alsintan yang disesuaikan dengan spesifikasi lahan dan

potensi wilayah.

2) Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan

Kendala/ permasalahan yang dihadapi :

a. Pola budidaya tebu belum sesuai dengan baku teknis yang telah ditetapkan.

b. Kesadaran petani tebu dalam penggunaan benih unggul masih kurang.

Upaya yang dilakukan :

a. Membuat demplot penataan varietas

b. Mengadakan sosialisasi, pembinaan teknis dan penerapan teknologi sesuai anjuran

budidaya perkebunan.

3) Program Peningkatan Kualitas Produksi Peternakan/Kehewanan dan Hasil Hewan

Kendala/ permasalahan yang dihadapi :

a. Kendala yang dihadapi selama ini adalah waktu pelaksanaan pekerjaan sedikit

mundur karena pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia terlambat

sehingga berdampak pada kegiatan yang akan dilakukan

Upaya yang dilakukan :

a. Upaya yang akan dilakukan di tahun mendatang adalah melakukan rencana

pengadaan sesuai schedule atau jadwal yang telah ditetapkan

4) Penyuluhan dan Pemberdayaan Penyuluh

Kendala/ permasalahan yang dihadapi :

a. Masih rendahnya kemampuan lembaga petani dalam mengadopsi teknologi baru

b. Masih rendahnya SDM petani

c. Banyak generasi muda yang tidak mau berkontribusi di sektor pertanian

Upaya yang dilakukan :

a. Memberikan pelatihan danproses pembelajaran dalam mengadopsi teknologi baru.

b. Meningkatkan kemampuan lembaga petani dalam menerapkan anjuran teknologi.

c. Memberikan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM petani.



6

Sasaran 2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Indikator :

1). Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi

2). Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian untuk mencapai

Sasaran ini adalah program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah.

Kendala/ permasalahan yang dihadapi :

 Sebagian besar bahan pokok yang tersedia di Sidoarjo berasal atau produksi

dari luar wilayah sehingga fluktuasi harga lebih tergantung pada penawaran

dan permintaan.

 Kabupaten Sidoarjo belum mempunyai cadangan pangan pemerintah karena

belum mempunyai gudang penyimpanan cadangan pangan. Sehingga

cadangan pangan yang ditangani berupa beras yang dikelolah di masyarakat

khususnya kelompok tani dan Lembaga Penggilingan Gabah (LPG).

Upaya yang dilakukan :

 Memonitoring harga bahan pangan baik di tingkat konsumen maupun

distributor agar harga pangan tetap stabil

 Memaksimalkan LPG dalam pembelian gabah dan mendorong gapoktan

untuk membeli gabah petani serta memproses menjadi beras.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LkjIP adalah Dokumen

yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga

sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat

AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Intansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan

Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh

tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam

ketentuan perundang-undangan yang ada maupun dokumen perencanaan

pembangunan daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah

(RPJMD) serta ikut memenuhi tuntutan visi, misi dan agenda pembangunan

Bupati Sidoarjo sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di

Kabupaten Sidoarjo.

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
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bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk

mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu

perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan

masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan

akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan

tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2018, mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pangan dan

Pertanian Kabupaten Sidoarjo 2017 – 2021, yang merupakan penjabaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2016 – 2021, Rencana Kinerja Tahun 2018 Dinas Pangan dan Pertanian

Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018, serta Kebijakan

Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2018 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan

tahunan daerah Kabupaten Sidoarjo.

b. Tujuan Penyusunan

(Diuraikan mengenai maksud dan tujuan disusun LkjIP, penjelasan keterkaitan

dengan dokumen lainnya, dan harapan manfaat dari LKjIP)

1.2. Gambaran Umum OPD

2.2 Struktur Organisasi

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dibentuk berdasarkan

Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor : 96  Tahun  2017 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, yang terdiri dari :
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1).Unsur Pimpinan: Kepala Dinas

2).Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:

a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b).Sub Bagian Keuangan;

c). Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

3).Unsur Pelaksana, terdiri dari:

a). Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan, terdiri dari:

(1). Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

(2). Seksi Produksi  Perkebunan;

(3). Seksi Perlindungan Tanaman.

b). Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Perkebunan terdiri dari:

(1). Seksi Tata Guna Lahan, Air dan Alsintan;

(2). Seksi Sarana Produksi dan Usaha Tani;

(3). Seksi Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

c). Bidang Produksi Peternakan, terdiri dari:

(1). Seksi Produksi, Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya;

(2). Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Ternak;

d).Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri

dari:

(1).Seksi Kesehatan Hewan;

(2).Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

e). Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari:

(1). Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

(2). Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan;

(3). Seksi Kewaspadaan Pangan.

f). Unit Pelaksana Teknis.

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang

pertanian serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Untuk

melaksanakan tugas Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi:

1).Perumusan kebijakan bidang pangan dan bidang pertanian;
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2).Pelaksanaan kebijakan bidang pangan dan bidang pertanian;

3).Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  bidang  pangan  dan bidang

pertanian;

4).Pelaksanaan administrasi dinas pangan dan pertanian;

5).Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugasnya.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian

mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan,

evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian. Untuk

melaksanakan tugas Kepala Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi:

1).perencanaan program bidang pangan dan bidang pertanian serta

kesekretariatan;

2).pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;

3).pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;

4).pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;

5).pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;

6).pelaksanaan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati  sesuai dengan

tugasnya.

 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaporan,

umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat

mempunyai fungsi:

1). pengkoordinasian  penyusunan  perencanaan  program  dan laporan;

2). pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

3). pengelolaan administrasi keuangan;

4). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1). Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan

dokumentasi;

2). melaksanakan pengelolaan barang;

3). Menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan

perizinan dan pengaduan masyarakat;
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4). melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;

5). melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Sekretaris sesuai dengan

tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

1). melaksanakan administrasi keuangan;

2). melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;

3). melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan oleh  Sekretaris sesuai dengan

tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

1). Menyusun rencana kebutuhan anggaran;

2). Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen

perencanaan program;

3). Menyusun laporan dinas;

4). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

tugasnya.

 Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan

Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinasdalam Bidang Produksi Tanaman Pangan

dan Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Produksi Tanaman Pangan

dan Perkebunan mempunyai fungsi:

1).penyusunan kebijakan teknis produksi tanaman pangan dan perkebunan;

2).Pelaksanaan kegiatan produksi tanaman pangan dan perkebunan;

3).pelaporan pelaksanaan kegiatan produksi tanaman pangan dan perkebunan;

4).Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugasnya.

Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :

1). menyiapkan  bahan  perumusan  kebijakan  teknis Budidaya Tanaman

Pangan dan Hortikultura;

2). menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Budidaya Tanaman Pangan dan

Hortikultura;
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3). penyusunan dan analisa data statistik pertanian, ramalan dan rekapitulasi

ubinan;

4). penyusunan dan perencanaan sasaran areal tanam, panen dan produksi

Tanaman Pangan dan Hortikultura; pelaksanaan bimbingan penanganan

panen, pasca panen dan pengelolaan hasil Tanaman Pangan dan

Hortikultura.

5). menyiapkan  bahan  laporan  pelaksanaan  teknis  Budidaya Tanaman

Pangan dan Hortikultura;

6). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas :

1).menyiapkan  bahan  perumusan  kebijakan  teknis  budidaya perkebunan;

2).menyiapkan bahan pelaksanaan teknis budidaya perkebunan, meliputi:

a) melaksanakan pembinaan teknis dan penerapan teknologi anjuran

budidaya perkebunan;

b) melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap

pengembangan budidaya, produksi, produktivitas lahan, diversifikasi

tanaman perkebunan;

c) menyelenggarakan pengelolalaan kebun benih/bibit dan kebun

percontohan tanaman perkebunan;

d) melakukan penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan tanaman

perkebunan.

3).menyiapkan  bahan  laporan  pelaksanaan  teknis  budidaya perkebunan;

4).melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas :

1). Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan tanaman;

2). Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perlindungan tanaman:

a). melakukan kegiatan pengamatan, prakiraan serangan dan pengendalian

organisme pengganggu tanaman (OPT );
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b).melakukan bimbingan dan fasilitasi kepada petani/ kelompok tani

dalam pengendalian OPT.

3).menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perlindungan tanaman;

4).melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;

5).melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

 Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Perkebunan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Sarana

dan Prasarana Tanaman Pangan dan Perkebunan. Bidang Sarana Prasarana

Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai fungsi:

1). penyusunan  kebijakan  teknis  sarana  prasarana  tanaman pangan dan

perkebunan;

2). pelaksanaan kegiatan sarana prasarana tanaman pangan dan perkebunan;

3). pelaporan pelaksanaan kegiatan sarana prasarana tanaman pangan dan

perkebunan;

4). pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas sesuai

dengan tugasnya.

Seksi Tata Guna Lahan, Air dan Alsintan mempunyai tugas :

1). menyiapkan  bahan  perumusan kebijakan teknis tata guna lahan, air dan

alsintan;

2). menyiapkan bahan pelaksanaan teknis tata guna lahan, air dan alsintan:

a). melaksanakan pemberdayaan Perhimpunan Petani

b). Pemakai Air (P3A)/ Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA);

c). Melaksanakan inventarisasi kebutuhan, pengembangan dan pembinaan,

pengelolaan alat dan mesin pertanian;

d). melaksanakan Optimalisasi  Pengelolaan  Lahan  dan Air untuk Usaha

Tani.

3). melaksanakan Evaluasi Uji coba alat mesin Pertanian

4). melaksanakan Demonstrasi Uji lapang alat mesin Pertanian

5). menyiapkan  bahan  laporan  pelaksanaan  teknis  tata  guna lahan, air dan

alsintan;
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6). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

Seksi Sarana Produksi dan Usaha Tani mempunyai tugas :

1). Menyiapkan bahan pembinaan, dalam hal penetapan petunjuk operasional

dan bimbingan penerapan sarana produksi ( pupuk, benih, obat ), kredit,

asuransi;

2). menyiapkan perencanaan kebutuhan, menetapkan standar mutu,

pengawasan terhadap peredaran sarana produksi;

3). Menyusun pedoman inventarisasi jenis, merk sarana produksi yang

terdaftar serta menyebarluaskan informasi jenis sarana produksi yang

terdaftar;

4). melaksanakan pemberian dan pengawasan fasilitasi usaha tani

5). menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan sarana produksi dan usaha tani

6). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

Seksi Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mempunyai

tugas :

1). menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan penyuluhan

dan pengembangan SDM

2). Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kelembagaan penyuluhan dan

pengembangan SDM;

a). Penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan

b). Identifikasi bahan penyusunan kebijakan penyuluhan bersama

komisi penyuluhan

c). Evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan

d).Fasilitasi  penyediaan  sarana  prasarana  penyuluhan  bagi penyuluh

dan petani

e). Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan tenaga

penyuluh dan petani

3). melaksanakan ketatausahaan bidang
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4). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

 Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dinas dalam bidang produksi peternakan. Dalam melaksanakan tugas,

Bidang Produksi Peternakan mempunyai fungsi:

1). penyusunan kebijakan teknis produksi peternakan;

2). pelaksanaan kegiatan produksi peternakan;

3). pelaporan pelaksanaan kegiatan produksi peternakan;

4). pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas sesuai dengan

tugasnya.

Seksi Produksi, Pengembangan Ternak  dan  Hewan Lainnya mempunyai

tugas :

1). Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ternak dan

hewan;

2). menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengembangan ternak dan hewan;

a). melaksanakan system pengembangan populasi ternak dan hewan lainnya.

b).mengumpulkan data populasi ternak dan hewan lainnya.

c). melaksanakan  pengawasan dan pengembangan budidaya ternak dan

hewan lainnya.

d).Memfasilitasi proses perizinan IB swadaya dan inventarisasi SDM serta

sarana dan prasarana IB.

3). melaksanakan standarisasi dan sertifikasi mutu bibit ternak dan hewan

lainnya;

4). Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengembangan ternak dan

hewan;

5). Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pakan ternak dan hewan;

6). menyiapkan  bahan  pelaksanaan  teknis  pakan  ternak  dan hewan;

7). menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pakan ternak dan hewan;

8). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.
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Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Ternak mempunyai tugas :

1). menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis usaha dan pengolahan

hasil ternak;

2). Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis usaha dan pengolahan hasil ternak;

3). Melaksanakan pengawasan danproses rekomendasi ijin usaha peternakan

dan kehewanan;

4). melaksanakan  fasilitasi  dan  standarisasi pengolahan  hasil peternakan,

teknologi pasca panen dan peningkatan keterampilan peternakan dan

kehewanan;

5). Melaksanakan promosi ternak unggulan, kontes ternak dan hasil

peternakan serta informasi harga pasar;

6). melaksanakan pembinaan kelembagaan dan usaha peternakan dan

kehewanan;

7). Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis usaha dan pengolahan hasil

ternak;

8). melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;

9). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya;

 Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang kesehatan

hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Dalam  melaksanakan tugas,

Bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai

tugas :

1).Penyusunan kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat

veteriner;

2).Pelaksanakan kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat

veteriner;

3). pelaporan pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan

masyarakat veteriner;

4).pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas sesuai dengan

tugasnya.
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Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

1). menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan

pengendalian penyakit hewan;

2). menyiapkan bahan pelaksanan teknis pencegahan dan

pengendalian penyakit hewan;

a) melaksanakan pengamatan,  penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;

b) melaksanakan tindakan pencegahan, pemberantasan, dan

penanggulangan penyakit  hewan;

c) menetapkan standar teknis hewan dan satuan pelayanan kesehatan

hewan terpadu;

d) melaksanakan  fasilitasi  teknolgi  alat  dan  mesin  untuk keperluan

pelayanan penyakit hewan menular yang mewabah;

e) melaksanakan penyusunan standar asistensi dan aktifasi penanganan

penyakit hewan menular yang mewabah;

f) melaksanakan pengawasan dan pengendaliann penyakit- penyakit

hewan dengan klasifikasi dan menetapkannya (epidemik, endemik,

sporadis);

g) penerapan standar mutu obat hewan, vaksin, sera dan sediaan;

h) melaksanakan pengujian obat hewan yang beredar dan mengawasi

peredaran obat hewan, vaksin dan bahan biologis di poultry shop, depo

obat hewan dan pencampuran dalam pakan ternak;

i) melaksanakan perijinan, pengawasan dan pemrosesan ijin usaha

kesehatan hewan;

j) memfasilitasi  pemrosesan  perijinan  Instalasi  Karantina Hewan

Sementara (IKHS).

3). menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pencegahan dan

pengendalian penyakit hewan;

4). melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugasnya.
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Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :

1). menyiapkan  bahan  perumusan  kebijakan  teknis  hygiene, sanitasi dan

kesejahteraan hewan;

2). menyiapkan bahan pelaksanaan teknis hygiene, sanitasi dan kesejahteraan

hewan;

a) melaksanakan  pengawasan  terhadap  peredaran  produk hewan yang

mengandung residu bahan kimia;

b) melaksanakan  pengujian  residu  obat  hewan  terhadap semua produk

hewan yang beredar dan akan dikonsumsi masyarakat;

c) melaksanakan  pengawasan,  pengujian  terhadap  produk pangan dan

non pangan hewan dan alat mesin / teknologi kesmavet;

d) melaksanakan pengendalian dan pengawasan karantina hewan, bahan

asal hewan dan hasil bahan asal hewan ekspor, impor dan antar

hewan;

e) melaksanakan  pengendalian  terhadap  hygiene,  sanitasi dan

kesejahteraan hewan;

f) mengawasi  lalu  lintas  ternak  dan  hewan  lainnya  yang keluar

maupun yang masuk daerah;

g) melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap

sanitasi, tempat penampungan ternak dan hewan lainnya, hasil ternak

dan produksi asal ternak dan hewan lainnya;

h) melaksanakan  standar tehnis alat dan  mesin tehnologi kesmavet;

i) melaksanakan pengendalian dan pengawasan Rumah Potong Hewan

(RPH), Rumah Potong Unggas (RPU) dan Pasar Hewan;

j) melaksanakan standar tehnis Rumah Potong Hewan;

k) menyusun dan melaksanakan pedoman unit upaya pengelolaan

lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL);

l) melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap

adanya pemotongan ternak sapi di tempat pemotongan yang tidak

berijin.

3). Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis hygiene sanitasi dan

kesejahteraan hewan;
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4). melaksanakan tugas ketatausahaan bidang.

5). melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugasnya.

 Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

sebagian tugas Dinas dalam bidang Ketahanan Pangan. Bidang Ketahanan

Pangan mempunyai fungsi:

1).penyusunan kebijakan teknis ketahanan pangan;

2).pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan;

3).pelaporan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan;

4).pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas sesuai dengan

tugasnya.

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas :

1). menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Ketersediaan dan

Distribusi Pangan;

2). Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis ketersediaan dan distribusi pangan;

a). monitoring, evaluasi  dan  pengawasan  serta  kerjasama lintas instansi

dan institusi ketersediaan pangan dan cadangan pangan;

b).peningkatan produksi dan produk  pangan berbahan baku lokal;

c). mengembangkan dan mengatur cadangan pokok tertentu;

d).mencegah dan mengendalikan masalah pangan;

e). identifikasi potensi sumber daya, produksi dan cadangan pangan;

f). pengembangan dan pengaturan cadangan pangan tertentu;

g). merumuskan pedoman dan prosedur distribusi pangan;

h). pencegahan dan pengendalian masalah pangan;

i). mengembangkan dan identifikasi infrastruktur distribusi pangan serta

informasi harga;

j). pengawasan distribusi pangan.

3). menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Ketersediaan dan Distribusi

Pangan;

4). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.
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Seksi  Penganekaragaman dan Konsumsi  Pangan mempunyai tugas:

1). Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penganekaragaman dan

konsumsi pangan;

2). Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penganekaragaman dan konsumsi

pangan :

a). identifikasi pangan pokok dan keanekaragaman konsumsi pangan

masyarakat;

b). membina pengembangan keanekaragaman produk pangan;

c). member nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran

geografisnya satu kabupaten;

d). memprosesan izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan

varietas turunan esensial;

e). pengawasan pangan dan gizi serta keanekaragaman pangan.

f). menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Penganekaragaman

dan Konsumsi Pangan;

3). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

Seksi Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas :

1).Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Kewaspadaan Pangan;

2).menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Kewaspadaan Pangan, meliputi:

a). melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan akibat

menurunnya mutu, gizi dan keamanan serta akses pangan;

b). identifikasi, menangani dan manyalurkan pangan kelompok rawan

pangan;

c). menganalisis mutu, gizi konsumsi dan keamanan produk pangan;

d).pengkajian penerapan teknologi tanaman dan peningkatan mutu

konsumsi pangan;

e). membina  dan  mengawasi  mutu  serta  keamanan  produk pangan segar

dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;

f). mengumpulkan dan menganalisis informasi ketahanan pangan;

g).pembinaan system manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan

pangan;
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h). sertifikasi dan pelabelan prima ;

i). pengembangan tenaga inspektur, fasilitator dan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) keamanan pangan.

3). menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Kewaspadaan Pangan;

4). melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;

5). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian di bidang

pelayanan umum.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan keahlian. Kelompok Jabatan

Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang

dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Jenis dan

Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan diatur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

2.1 Aspek Strategis OPD

a. Sumber Daya Aparatur

Ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal dan

pendidikan penjejangan aparatur, maka kondisi sumber daya manusia di

Dinas Pangan dan Pertanian dapat diuraikan sebagai berikut:

Jumlah Jabatan Struktural di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten

Sidoarjo

Jumlah pejabat struktural yang terisi = 22 orang dengan komposisi

ketersediaan sebagai berikut:

a. Esselon II    =  1 Orang

b. Esselon III   = 5 Orang

c. Esselon IV  = 16 Orang
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Jumlah Pegawai Tetap (PNS)

a. Seluruhnya berjumlah 156 orang

- laki-laki : 81 Orang

- perempuan : 75 Orang

b. Tingkat pendidikan formal

- Pendidikan S2 :   22 Orang

- Pendidikan S1 : 83 Orang

- D-III : 11 Orang

- Pendidikan SMU : 31 Orang

- Pendidikan SLTP – SD : 9 Orang

Jumlah : 156 Orang

c. Tingkat pendidikan penjejangan

- Pendidikan Pimpinan III : 5 Orang

- Pendidikan Pimpinan IV :   14 Orang

Jumlah : 19 Orang

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, sehubungan dengan masih

kurangnya jumlah SDM, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten

Sidoarjo mengusulkan Ke Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan

kebutuhan dan kecukupan dana.

b. Aset Yang Dimiliki

Tersedianya sarana dan prasarana bagi aparat untuk menunjang

pembangunan pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan di

Kabupaten Sidoarjo  masih terbatas. Adapun rekapitulasi aset tetap

berdasarkan golongan pembidangan barang per awal Januari 2018 dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :



26

Tabel 1.1
Daftar Aset Tetap

No
Pembidangan

Barang
Jumlah unit Nilai (Rp)

1 Golongan Tanah 11 bidang 16.363.550.000

2

Golongan Peralatan

dan mesin

1544 unit 7.337.798.266

3 Golongan Gedung

dan Bangunan

31 buah 21.036.889.200

4 Golongan jalan,

irigasi dan jaringan

320 buah 55.909.785.525

5 Aset tetap lainnya 313 buah 12.868.500

c. Isu Strategis Yang Dihadapi

Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Dinas Pangan dan Pertanian  Adalah sebagai berikut :

 Peningkatan jumlah penduduk melebihi kapasitas lahan yang tersedia;

 Menurunnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian,

perkebunan dan peternakan (Kelangkaan tenaga kerja);

 Menurunnya daya dukung sumber daya alam, lingkungan yang

dieksploitasi berlebihan, anomali iklim dan degradasi lahan;

 Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar

dan permodalam serta perlindungan usaha tani;

 Tingkat kehilangan hasil (losses) yang masih cukup tinggi dan masih

rendahnya daya saing produk-produk pertanian, perkebunan dan

peternakan terhadap produk impor.
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

a. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

Perencanaan strategis Dinas Pangan dan Pertanian memiliki keterkaitan

dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

dengan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian

MISI RPJMD
KAB.

SIDOARJO

TUJUAN
RPJMD
KAB.

SIDOARJO

SASARAN
RPJMD KAB.
SIDOARJO

TUJUAN
RENSTRA

OPD

SASARAN
RENSTRA

OPD

Misi 2 “
Meningkatnya
Perekonomian
Daerah
Melalui
Optimalisasi
Potensi Basis
Industri
Pengolahan,
Pertanian,
Perikanan,
Pariwisata,
Umkm Dan
Koperasi Serta
Pemberdayaan
Masyarakat ”

Tujuan 2 :
Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi
Yang Berdaya
Saing

Sasaran 3 :
Meningkatnya
Pendapatan
Perkapita
Masyarakat

Tujuan 1 :
Meningkatkan
Produksi
Pertanian,
Perkebunan
Dan
Peternakan

Sasaran 1 :
Meningkatnya
produksi
pertanian,
perkebunan
dan
peternakan

Tujuan 2 :
Meningkatkan
Ketahanan
Pangan
Daerah

Sasaran 2 :
Meningkatnya
Ketahanan
Pangan
Daerah
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b. Matriks Rencana Strategis

Tujuan 1 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Indikator Kinerja Tujuan :

Tabel 2.1.2
Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Indikator
Kinerja
Tujuan :

formulasi perhitungan/ Definisi
operasional Kondisi awal

tahun 2017

Target Indikator
Tujuan Tahun

2021

1. produksi
pertanian,
perkebunan
dan
peternakan
berupa:

produksi pertanian, perkebunan dan
peternakan adalah banyaknya produk
usaha tani, kebun dan ternak yang
diperoleh dalam rentang waktu
tertentu. produksi per satuan luas
lahan yang digunakan dalam
berusahatani . Produksi pertanian,
perkebunan diukur dalam satuan
Kuintal, sedangkan produksi
peternakan berupa daging dan telur
diukur dalam satuan Kuintal, susu
diukur dalam satuan liter.

1.padi jumlah produksi tanaman  padi 2.058.900 Kw 2.059.723,
7

Kw

2.jagung jumlah produksi tanaman  jagung 11.788 Kw 11.792,7 Kw

3.kacang
hijau

jumlah produksi tanaman  kacang
hijau 15.704 Kw 15.710,3 Kw

4.kedelai jumlah produksi tanaman  kedelai 9.716 Kw 9.719,9 Kw

5.sawi jumlah produksi tanaman  sawi 52.020 Kw 52.040,8 Kw

6.bayam jumlah produksi tanaman  bayam 42.572 Kw 42.589,0 Kw

7.kangkung jumlah produksi tanaman  kangkung 43.317 Kw 43.334,3 Kw

8.tebu jumlah produksi tanaman  tebu 2.945.799 Kw 2.946.977,
5

Kw

9.daging jumlah produksi daging 23.654.020 Kg 24.614.468 Kg

10.telur jumlah produksi telur 2.608.005 Kg 2.713.901 Kg

11.susu jumlah produksi susu 7.745.456 Liter 8.059.953 Liter
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N
O Sasaran difinisi dan

formula
perhitungan

Tahun
dasar TARGET

Kebijakan Program/ Kegiatan
pada tahun 2017

Program/ Kegiatan
pada tahun 2018

Program/ Kegiatan
pada tahun 2019-

2021

Sumbe
r Data/
PenjbUraian

Indikator
Kinerja
Utama

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Menin
gkatny
a
produ
ksi
pertan
ian,
perkeb
unan
dan
petern
akan

produksi
pertanian,
perkebunan
dan
peternakan
berupa :

produksi pertanian,
perkebunan dan
peternakan adalah
banyaknya produk
usaha tani, kebun
dan ternak yang
diperoleh dalam
rentang waktu
tertentu. produksi
per satuan luas lahan
yang digunakan
dalam berusahatani .
Produksi pertanian,
perkebunan diukur
dalam satuan
Kuintal, sedangkan
produksi peternakan
berupa daging dan
telur diukur dalam
satuan Kuintal, susu
diukur dalam satuan
liter.

"1.
Meningkatkan
produksi dan
produktivitas
pertanian,
perkebunan
dan
peternakan
dengan
menggunakan
3 (tiga )
pendekatan
yaitu :
agrobisnis,
kemitraan dan
keterpaduan
2.
Pengembanga
n infrastruktur,
sarana dan
prasarana
pertanian,
perkebunan
dan
peternakan
3.
Pemanfaatan
spesifikasi
teknologi yang
tepat guna
4. Intensifikasi
lahan
pertanian atau
optimalisasi
pemanfaatan
lahan
pertanian

1. Program
Peningkatan Hasil
Produksi Pertanian,
kegiatannya antara lain
sebagai berikut  :

Program
Peningkatan Hasil
Produksi Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

A Program
Peningkatan Hasil
Produksi Tanaman
Pangan,
Hortikultura dan
Perkebunan

Bidang
Produk

si
Tanam

an
Pangan

dan
Perkeb
unan

a.padi
jumlah produksi
tanaman  padi 2.058.900 2.059.105,

9
2.059.
311,8

2.059.
517,7

2.059.7
23,7

a. Pengadaan sarana dan
prasarana
pertanian/perkebunan
tepat guna (termasuk
DAK dan BK Provinsi)

1. Pemberdayaan
Petani Pemakai Air

1 Pengembangan
teknologi budidaya/
bibit unggul tanaman
pangan dan
hortikultura

b. jagung
jumlah produksi
tanaman  jagung 11.788 11.789,2 11.790,4 11.791,5 11.792,7 b. Pelatihan petani dan

pelaku agribisnis
pertanian

2. Pengadaan sarana
dan prasarana
pertanian tepat guna

2 Penyusunan areal
tanam dan
penanganan pasca
panen

c. kacang
hijau

jumlah produksi
tanaman  kacang
hijau

15.704,0 15.705,6 15.707,1 15.708,7 15.710,3
c. Pengembangan

teknologi budidaya
tanaman pangan

3. Pengembangan
teknologi budidaya
tanaman pangan dan
hortikultura

3 Pengendalian
Organisme
Pengganggu
Tumbuhan (OPT)

d. kedelai
jumlah produksi
tanaman  kedelai 9.716,0 9.717,0 9.717,9 9.718,9 9.719,9

d. Pengembangan bibit
unggul tanaman
pangan

4. Pengembangan
bibit unggul tanaman
pangan dan hortikultura

4 Peningkatan
Produksi Perkebunan
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N
O Sasaran difinisi dan

formula
perhitungan

Tahun
dasar TARGET

Kebijakan Program/ Kegiatan
pada tahun 2017

Program/ Kegiatan
pada tahun 2018

Program/ Kegiatan
pada tahun 2019-

2021

Sumbe
r Data/
PenjbUraian

Indikator
Kinerja
Utama

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

e. sawi
jumlah produksi
tanaman  sawi 52.020,0 52.025,2 52.030

,4
52.035,6 52.040,

8
e. Pengendalian

Organisme Penggangu
Tanaman (OPT)

5. Penyusunan
sasaran areal tanam
dan penanganan
pasca panen

f. bayam
jumlah produksi
tanaman  bayam 42.572,0 42.576,3 42.580,5 42.584,8 42.589,0 2. Program Peningkatan

Produksi Hasil
Perkebunan dan
Pengelolaan Hasil
Hutan, kegiatannya
antara lain sebagai
berikut  :

6. Pelatihan petani
dan pelaku
agribisnis pertanian

B Program
Peningkatan
Sarana Prasarana
Pertanian/
Perkebunan dan
Pemberdayaan
Penyuluhan

Bidang
sarana
prasara

na
Tanam

an
Pangan

dan
Perkeb
unan

g.kangkung
jumlah produksi
tanaman  kangkung 43.317 43.321 43.326 43.330 43.334,3 a. Pengembangan

teknologi budidaya
perkebunan

7. Pengendalian
Organisme
Penggangu
Tumbuhan (OPT)
Pangan dan
Hortikultura

1 Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Pertanian

h. tebu
jumlah produksi
tanaman  tebu 2.945.79

9,0
2.946.09

3,6
2.946.
388,2

2.946.
682,8

2.946.9
77,5

b.Gerakan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan

Program
Peningkatan
produksi Hasil
Perkebunan

2 Pemberdayaan Petani
Pemakai Air
(HIPPA)

i. daging
jumlah produksi
daging 23.654.0

20
23.890.5

60
24.129
.466

24.370
.760

24.614.
468

c. Pelatihan pelaku usaha
agribisnis perkebunan

1. Pengembangan
teknologi budidaya
perkebunan

3 Sarana dan prasarana
produksi dan usaha
tani

j.telur
jumlah produksi
telur 2.608.00

5
2.634.085 2.660.

426
2.687.
030

2.713.9
01

d. Penyediaan sarana
produksi pertanian/
perkebunan

2. Pengendalian
Organisme
Penggangu
Tanaman (OPT)
Tebu

4 Pelatihan Usaha
Agribisnis Pertanian
dan Perkebunan
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N
O Sasaran difinisi dan

formula
perhitungan

Tahun
dasar TARGET

Kebijakan Program/ Kegiatan
pada tahun 2017

Program/ Kegiatan
pada tahun 2018

Program/ Kegiatan
pada tahun 2019-

2021

Sumbe
r Data/
PenjbUraian

Indikator
Kinerja
Utama

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

k.susu
jumlah produksi
susu 7.745.456 7.822.911 7.901.

140
7.980.
151

8.059.9
53

e. Pengawasan dan
pengendalian hasil
hutan

3. Pelatihan pelaku
usaha agribisnis
perkebunan

5 Pembinaan dan
pelatihan
ketrampilan bagi
tenaga kerja dan
masyarakat
(Pelatihan dan Dem
Kolbun) (DBHCHT)

3. Program
Peningkatan Kualitas
Produksi Peternakan/
Kehewanan Dan Hasil
Hewan, kegiatannya
antara lain sebagai
berikut  :

Program
Penyuluhan dan
Pemberdayaan
Penyuluh

6 Peningkatan
Kapasitas Penyuluh
dan Petani

a. Pemeliharaan
kesehatan dan
pencegahan penyakit
menular ternak

1. Perencanaan
Teknis Penyuluhan

7 Peningkatan
kapasitas
kelembagaan petani

b. Pengadaan sarana
dan prasarana
laboratorium

2. Pengembangan
SDM Penyuluh dan
Petani

c. Pengawasan
perdagangan ternak

3. Pembinaan dan
pelatihan
ketrampilan kerja
bagi tenaga kerja
dan masyarakat
(pelatihan dan Dem
Kolbun) DBHCT

C Program
Peningkatan
Produksi
Peternakan dan
Hasil Hewan

Bidang
peterna

kan

d. Pelatihan dan
pengembangan
agribisnis peternakan

4. Pendampingan
Program PUAP
(Pemberdayaan
Usaha Agribis
Perdesaan)

1 Pengembangan
Budidaya dan
Produksi Peternakan

e. Gelar potensi ternak
5. Peningkatan

kemampuan
lembaga petani

2 Pembinaan dan
pelatihan
keterampilan kerja
bagi masyarakat
peternakan(DBHCT)
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N
O Sasaran difinisi dan

formula
perhitungan

Tahun
dasar TARGET

Kebijakan Program/ Kegiatan
pada tahun 2017

Program/ Kegiatan
pada tahun 2018

Program/ Kegiatan
pada tahun 2019-

2021

Sumbe
r Data/
PenjbUraian

Indikator
Kinerja
Utama

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

f. Pendataan Masalah
Peternakan

Program
Peningkatan
Kualitas Produksi
Peternakan/Kehewa
nan dan Hasil
Hewan

3 Pengembangan
agribisnis peternakan

Bidang
Keseha

tan
Hewan

Dan
Keseha

tan
Masyar

akat
Veterin

er

g. Pengembangan
budidaya peternakan

1. Pemeliharaan
kesehatan dan
pencegahan
penyakit menular

4 Kontes ternak

h. Pengembangan sarana
dan prasarana
pembibitan ternak

2. Operasional dan
pelayanan
laboratorium
Kesehatan Hewan
dan Kesehatan
Masyarakat
Veteriner

5 Fasilitasi perijinan
usaha pengembangan
peternakan

i. Revitalisasi, pelayanan
dan operasional rumah
potong hewan Krian

3. Pelatihan dan
pengembangan
agribisnis
peternakan

D Program
Peningkatan
Kualitas Produksi
Peternakan

Bidang
Keseha

tan
Hewan

Dan
Keseha

tan
Masyar

akat
Veterin

er

j. Pelayanan dan
operasional RPU, RPH
Prambon dan Pasar
Hewan

4. Gelar potensi
ternak

k Pembinaan dan
pelatihan keterampilan
kerja bagi tenaga kerja
dan masyarakat di
bidang peternakan
(dana cukai)

5. Pembinaan dan
fasilitasi perijinan
usaha
pengembangan
peternakan

1 Pencegahan dan
pengendalian
penyakit
hewan/ternak

6. Pengembangan
budidaya peternakan

2 Pengawasan lalu
lintas ternak dan
peredaran obat
hewan
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N
O Sasaran difinisi dan

formula
perhitungan

Tahun
dasar TARGET

Kebijakan Program/ Kegiatan
pada tahun 2017

Program/ Kegiatan
pada tahun 2018

Program/ Kegiatan
pada tahun 2019-

2021

Sumbe
r Data/
PenjbUraian

Indikator
Kinerja
Utama

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7. Pembinaan dan
pelatihan
ketrampilan kerja
bagi masyarakat
bidang peternakan
(DBHCT)

3 Pengawasan dan
pengendalian Bahan
asal hewan

8. Revitalisasi
Pelayanan dan
operasional rumah
potong hewan Krian

4 Pengawasan
penerapan sanitasi
lingkungan dan
kesejahteraan hewan

9. Pelayanan dan
operasional RPU,
RPH Prambon dan
Pasar Hewan

5 Operasional dan
pelayanan
laboratorium Keswan
dan Kesmavet

6 Revitalisasi,pelayana
n dan operasional
RPH Krian dan RPH
Prambon

7 Pelayanan dan
operasional RPU dan
pasar hewan
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Tujuan 2 : Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan

peternakan

Indikator Kinerja Tujuan :

Tabel 2.1.3
Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian,

perkebunan dan peternakan

Indikator Kinerja
Tujuan :

formulasi
perhitungan/

Definisi operasional

Kondisi awal
tahun 2017

Target Indikator
Tujuan Tahun 2021

1. Skor Pola Pangan
Harapan (PPH)
Konsumsi

Pola Pangan Harapan
konsumsi  adalah
“komposisi kelompok
pangan utama yang
bila dikonsumsi dapat
memenuhi kebutuhan
energi dan zat gizi
lainnya dari pola
konsumsi pangan
masyarakat  Semakin
tinggi Skor PPH
maka konsumsi
pangan semakin
beragam, bergizi
seimbang dan aman.
Skor PPH Ideal = 100.
(Permentan 65 Tahun
2010 Tentang SPM).

87,5 89,4

2. Skor Pola Pangan
Harapan (PPH)
Ketersediaan

Pola Pangan Harapan
ketersediaan adalah
“komposisi kelompok
pangan utama yang
bila dikonsumsi dapat
memenuhi kebutuhan
energi dan zat gizi
lainnya yang bisa
digunakan untuk
mengukur kualitas
ketersediaan pangan

89,32 91,12
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NO Sasaran

difinisi dan formula perhitungan

Tahun
dasar TARGET

Kebijakan
Program/

Kegiatan pada
tahun 2017

Program/
Kegiatan

pada tahun
2018

Program/
Kegiatan

pada tahun
2019-2021

Sumbe
r Data/
Penjb

Uraian
Indikator
Kinerja
Utama

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 Meningkatn
ya
Ketahanan
Pangan
Daerah

1
Skor Pola
Pangan
Harapan
(PPH)
Konsumsi

Pola Pangan Harapan konsumsi  adalah
“komposisi kelompok pangan utama yang
bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan
energi dan zat gizi lainnya dari pola konsumsi
pangan masyarakat  Semakin tinggi Skor
PPH
maka konsumsi pangan semakin beragam,
bergizi seimbang dan aman.
Skor PPH Ideal = 100. (Permentan 65 Tahun
2010 Tentang SPM).

87,5 87,9 88,4 88,9 89,4 1.
Peningkatan
Produksi
pangan
berbasis
potensi lokal
daerah,
Pembangunan
dan
Penguatanma
najemen
penyimpanan
dan Distribusi
pangan
2.

Peningkatan
diversifikasi
pangan dan
penguatan
pengawasan
rawan pangan

Program
Peningkatan
Penganekaraga
man,
Kewaspadaan
Pangan Dan
Gizi,
kegiatannya
antara lain
sebagai berikut
:

Program
Peningkatan
Ketahanan
pangan
daerah

E. Program
Peningkatan
Ketahanan
Pangan Daerah

bidang
ketaha

nan
pangan

2
Skor Pola
Pangan
Harapan
(PPH)
Ketersediaan

Pola Pangan Harapan ketersediaan adalah
“komposisi kelompok pangan utama yang
bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan
energi dan zat gizi lainnya yang bisa
digunakan untuk mengukur kualitas
ketersediaan pangan

89,32 89,77 90,22 90,67 91,12
a. Analisa Pola

Pangan
Harapan
Konsumsi
Pangan

b. Sosialisasi
penganekarag
aman pangan

c. Koordinasi
pengembanga
n desa P2KP
(Percepatan
Penganekarag
aman
Konsumsi
Pangan)

d. Festival
Cipta Menu
dan Pangan
Olahan

e. Analisa
Kerawanan

1. Peningkatan
ketersediaan
pangan daerah

2. Peningkata
n distribusi
pangan
daerah

3. Pengemban
gan
Penganekarag
aman  Pangan
4. Lomba

Cipta Menu
dan Festival
Pangan
Olahan
5. Peningkat

an
kewaspadaan
pangan

1, peningkatan
ketersediaan dan
cadangan pangan
daerah
2. Peningkatan
distribusi pangan
daerah
3
Kewaspadaan
dan Penanganan
rawan Pangan
4
peningkatan
keamanan
pangan
5
Pemberdayaan
Pekarangan
Pangan
6
Pengembangan
konsumsi pangan
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Pangan
f. Pembentukan

dan
pembinaan
Tim Pangan
Desa dan
Kecamatan

g. Penanggulang
an rawan
pangan

h. Pembinaan,
pemantauan,
pengawasan
dan sosialisasi
keamanan
pangan

i. Koordinasi
kewaspadaan
pangan dan
gizi

5. Program
Pemberdayaan
Penyuluhan
Pertanian Dan
Perikanan,
kegiatannya
antara lain
sebagai berikut
:

a. DEM
Penyuluh dan
penilaian
penyuluh

b. Pendampingan
Program PUAP
(Pemberdayaan
Usaha Agribis
Perdesaan)

c. Peningkatan
kemampuan
lembaga petani

d. Pembinaan
dan Pelatihan
Keterampilan

6. Penanggul
angan rawan
pangan
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Kerja Bagi
Tenaga Kerja
dan Masyarakat
(Pelatihan dan
Dm Kolbun)
(dana cukai)

6. Program
Peningkatan
Ketersediaan,
Cadangan Dan
Distribusi
Pangan,
kegiatannya
antara lain
sebagai berikut  :

a. Sosialisasi
dan DEM
Pemanfaatan
lahan
pekarangan
rumah tangga

b. Optimalisasi
manajemen
lumbung pangan
desa/masyarakat

c. Analisa
ketersediaan
pangan

d. Pengembanga
n cadangan
pangan daerah

e. Optimalisasi
LPG (Lembaga
Pembelian
Gabah)

f. Pembinaan
kelembagaan
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distribusi pangan
masyarakat dan
desa mandiri
pangan
g.
Penyediaan
Sistem Pangan
Terpadu
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2.2 Rencana Kerja Tahunan
Tabel 2.2.1

Rencana Kerja Tahunan

NO
SASARAN STRATEGIS

Target 2018
PROGRAM

Target 2018
KEGIATAN

TARGET 2018 ANGGARAN
URAIAN INDIKATOR

KINERJA URAIAN INDIKATOR
KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Meningkatnya

produksi
pertanian,
perkebunan
dan peternakan

produksi
pertanian,
perkebunan
dan
peternakan
berupa :

Program
Peningkatan
Hasil
Produksi
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

a. Prosentase
penggunaan
benih  unggul
berlabel
b. Prosentase
serangan hama
dan penyakit
pada tanaman
pangan dan
hortikultura
c.  Prosentase
lahan yang
menggunakan
sarana
prasarana
mekanisasi
pertanian

a. 80 Persen
b. 70 Persen
c. 80 Persen

Pemberdayaan
Petani Pemakai Air

a. Jumlah
himpunan/kelompok
petani pemakai air

a. 8 Kelompok 30.980.000,00

1.padi

2.jagung

2.059.105,90

11.789,20

Pengadaan sarana
dan prasarana
pertanian tepat guna

a. Jumlah Sarana
Prasarana Pertanian yang
diadakan

a. 10 unit 664.365.000,00

b. Jumlah sarana
prasarana yang
dihibahkan

b. 10 unit

3.kacang hijau

4.kedelai

15.705,60

9.717,00

Pengembangan
teknologi budidaya
tanaman pangan
dan hortikultura

a. Luasan areal tanam
yang menggunakan
teknologi tepat guna

a. 115 ha 86.665.000,00

b. Jumlah petani yang
mendapatkan pembinaan
penggunaan teknologi
tepat guna.

b. 340 orang

5.sawi

6.bayam

52.025,20

42.576,30

Pengembangan bibit
unggul tanaman
pangan dan
hortikultura

a. Jumlah jenis bibit
unggul tanaman pangan
dan hortikultura yang
diadakan

a. 1 macam 42.510.000,00

b.  Jumlah petani yang
mendapat sosialisasi
tentang bibit unggul
tanaman pangan dan
hortikultura

b. 200 orang

7.kangkung 43.321,30 Penyusunan sasaran
areal tanam dan

a. Jumlah ubinan yang
dilaksanakan

a. 40 Buah 40.050.000,00
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8.tebu 2.946.093,60 penanganan pasca
panen

b. Jumlah koordinasi yang
dilakukan

b. 6 Kali

9.daging

10.telur

23.890.560

2.634.085

Pelatihan petani dan
pelaku agribisnis
pertanian

a. Jumlah peserta Temu
Wicara dan    Temu
Usaha HKP yang
dilaksanakan

a. 150 orang 73.350.000,00

b. Jumlah Pameran yang
dilakukan

b. 7 Kali

11.susu 7.822.911 Pengendalian
Organisme
Penggangu
Tumbuhan (OPT)
Pangan dan
Hortikultura

a. Jumlah pengembangan
agensia hayati

a. 2 macam 354.230.000,00

b. Jumlah dan jenis obat-
obatan untuk
pengendalian OPT yang
tersedia

b. 2 macam

c. Luas areal penerapan
pengendalian hama
terpadu

c. 100 ha

Program
Peningkatan
produksi
Hasil
Perkebunan

a. jumlah
penataan
varietas unggul
tebu
b. prosentase
penggunaan
pupuk
berimbang
c. Prosentase
serangan hama
dan penyakit
pada tanaman
tebu

a. 3 fase
b. 40
%;60%
c. 16 %

Pengembangan
teknologi budidaya
perkebunan

a. Jumlah teknologi
budidaya perkebunan
yang dikembangkan

a. 1 macam 2.038.825.000,00

b. Jumlah sarpras yang
diadakan/dihibahkan

b. 1 paket

c. Jumlah peserta
pembinaan teknologi
budidaya perkebunan

c. 50 orang

Pengendalian
Organisme
Penggangu
Tanaman (OPT)
Tebu

a. Luas lahan tanaman
tebu yang terkendali dari
hama

a. 4400 Ha 169.750.000,00

b. Jumlah dan jenis obat
pengendali hama pada
tanaman tebu

b. 3 macam

Pelatihan pelaku
usaha agribisnis
perkebunan

a. Jumlah peserta
pelatihan usaha agribisnis
perkebunan

a. 50 orang 62.000.000,00

Program
Peningkatan

a.  Prosentase
sapi betina yang

a. 70 Persen
b. 60 Persen

Pemeliharaan
kesehatan dan

a. jumlah pelayanan
kesehatan hewan

a. 28523 ekor 1.066.074.000,00
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Kualitas
Produksi
Peternakan/
Kehewanan
dan Hasil
Hewan

mendapatkan
pelayanan
Inseminasi
Buatan

b. Presentase
persetujuan
permohonan
rekomendasi
pengiriman
bahan asal
hewan dan hasil
bahan asal
hewan
c. Jumlah
penanganan
kasus endemis
ternak (Ekor)

c. 10 kali pencegahan
penyakit menular
ternak

a. Ternak besar b. 15 lokasi

b. Ternak Kecil c. 150
rekomendasi

c. Unggas
d. hewan kesayangan
b. jumlah titik lokasi
pengawasan
c. Jumlah rekomendasi
perijinan produk pangan,
non pangan dan obat
hewan

Operasional dan
pelayanan
laboratorium
Kesehatan Hewan
dan Kesehatan
Masyarakat
Veteriner

a. jumlah sarana dan
prasarana laboratorium
keswan kesmavet yang
diadakan

a. 3 paket 1.591.915.000,00

b. Jumlah sampel/uji lab
yang dilakukan

b. 1000 sampel

Pelatihan dan
pengembangan
agribisnis
peternakan

a. Jumlah peserta
pelatihan agribisnis
peternakan

a. 650 orang 554.537.500,00

b.  jumlah pameran/expo
peternakan yang diikuti

b. 2 kali

Gelar potensi ternak a.  Jumlah peserta yang
mengikuti gelar potensi
ternak

a. 150 peserta 209.300.000,00

Pembinaan dan
fasilitasi perijinan
usaha
pengembangan
peternakan

a. Jumlah peserta
pembinaan

a. 200 orang 22.860.000,00

b.  Jumlah rekomendasi
ijin usaha peternakan dan
kehewanan yang
dikeluarkan

b. 5 buah

Pengembangan
budidaya peternakan

a. Jumlah kebuntingan
hasil IB

a. 2000 kelahiran 236.107.700,00
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b.  Jumlah kelahiran anak
hasil IB

b. 1000 bibit

c. Jumlah data yang
tertangani

c. 6 Ekor

d. Jumlah bibit ternak
besar, kecil dan unggas
yang diadakan

d. 6000 data

e. 2665 Ekor

e. Jumlah ternak yang
terlayani IB (INSEMINASI
BUATAN)

Revitalisasi
Pelayanan dan
operasional RPH
Krian

a. Jumlah sarpras RPH
Krian yang diadakan

a. 3 paket 9.075.285.000,00

b.  Jumlah hewan yang
dipotong

b. 39600 ekor

c.  Jumlah tenaga
pengelola RPH

c. 42 orang

Pelayanan dan
operasional RPU,
RPH Prambon dan
Pasar Hewan

a. Jumlah sarpras RPU,
RPH Prambon dan Pasar
Hewan

a. 2 paket 842.130.000,00

b. 7000 ekor

b. Jumlah hewan yang
dipotong

c. 2000 ekor

c. Jumlah transaksi jual-
beli ternak

Pembinaan dan
pelatihan
keterampilan kerja
bagi tenaga kerja
dan masyarakat
(DBHCHT)

a. Persentase peternak
yang menerapkan hasil
pelatihan bidang
peternakan

a. 110 % 553.075.000,00

b. Persentase peternak
yang menerapkan hasil
pelatihan bidang
peternakan

b. 110 %

Bantuan sarana
produksi, bibit/benih
ternak bagi
masyarakat/kelompo
k masyarakat
(DBHCHT)

a. Persentase kelompok
penerima hibah

a. 22 % 1.345.175.000,00
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Program
Penyuluhan
dan
Pemberdaya
an Penyuluh

a. Prosentase
pemanfaatan
penyuluh dalam
pendampingan
program/kegiata
n
b. Prosentase
pelaku utama
yang
mendapatkan
penyuluhan

a. 60 %
b. 60 %

Perencanaan Teknis
Penyuluhan

a. Jumlah dokumen
programa penyuluhan

a. 19 Dokumen 332.150.000,00

b. Jumlah dokumen
rencana kerja penyuluh

b. 46 Dokumen

c. Jumlah metode
penyuluhan yang
dikembangkan

c. 2 Metode

Pengembangan SDM
Penyuluh dan Petani

a. Jumlah penyuluh yang
dinilai

a. 79 orang 562.925.000,00

b. Jumlah pelatihan untuk
petani yang dilaksanakan

b. 3 macam

c. Jumlah pelatihan bagi
penyuluh yang dilakukan

c. 3 macam

d. Jumlah peserta forum
penyuluhan, temu teknis,
kursus tani dan rembuk
tani yang dilaksanakan

d. 1200 orang

Pendampingan
Program PUAP
(Pemberdayaan
Usaha Agribis
Perdesaan)

a. Jumlah peserta temu
teknis Gapoktan PUAP

a. 150 orang 19.650.000,00

b. Jumlah Gapoktan yang
didampingi

b. 146 orang

Penumbuhan dan
penguatan
kelembagaan
(DBHCHT)

a. Persentase poktan yang
meningkat kualitasnya
(kelas)

a. 4 % 48.832.000,00

b. Persentase poktan
yang meningkat
kualitasnya (kelas)

b. 4 %

2 Meningkatkan
Ketahanan
Pangan
Daerah

1.Skor Pola
Pangan Harapan
Konsumsi

2.Skor Pola
Pangan Harapan

87,9

89,36

Program
Peningkatan
Ketahanan
pangan
daerah

a. Prosentase
Peningkatan
cadangan
pangan
b. Prosentase
Pelaksanaan
Kegiatan yang
mendukung

a. 2 %
b. 78 %
c. 85 %

Peningkatan
distribusi  pangan
daerah

a. Jumlah pendataan
distribusi pangan yang
dilakukan

a. 3 buah 73.635.000,00

b. 5 jenis
b. Jumlah jenis
Data/Informasi tentang
distribusi pangan.

c. 110 anggota
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Ketersediaan peningkatan
skor PPH
c. Prosentase
pangan segar
yang aman
dikonsumsi

c. Jumlah anggota
lembaga distribusi pangan
yang dibina

Pengembangan
Penganekaragaman
Pangan

a. Jumlah macam
penganekaragaman
pangan

a. 3 desa 438.410.000,00

b. Jumlah peserta
pelatihan
penganekaragaman
pangan

b. 400 orang

c.  Jumlah Dokumen
Penghitungan Skor PPH
Konsumsi Pangan

c. 1 Dokumen

Lomba Cipta Menu
dan Festival Pangan
Olahan

a.  Jumlah peserta Lomba
cipta menu

a. 136 orang 323.724.000,00

b. Jumlah festival dan
pameran yang
dilaksanakan

b. 2 kali

Peningkatan
kewaspadaan
pangan

a. Jumlah
pemantauan/survey yang
dilakukan

a. 4 kali 111.630.000,00

b. Jumlah pengujian
sample pangan segar dan
pangan olahan

b. 84 sampel

c. Jumlah dokumen
kerawanan pangan

c. 4 dokumen

Penanggulangan
rawan pangan

a.  Jumlah KK miskin yang
mendapat bantuan
pangan

a. 104 kk 38.850.000,00

b.  Jumlah bahan pangan
untuk intervensi rawan
pangan

b. 2 paket

c. Jumlah peserta
pembinaan desa mandiri
pangan

c. 4 desa

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

a. Tingkat
kepuasan
aparatur SKPD
terhadap

a. 71 % Penyediaan jasa
surat menyurat

a. Jumlah surat masuk
dan keluar yang dikelola

a. 8000 surat 32.598.000,00
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pelayanan
administrasi
perkantoran

Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik

a. Biaya rekening air,
listrik, dan telepon yang
dibayarkan

a. 12 bulan 580.000.000,00

Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional

a. Jumlah STNK / Uji KIR
kendaraan bermotor yang
diurus

a. 50 unit 25.000.000,00

Penyediaan Jasa
kebersihan
kantor/keamanan
kantor/pengemudi

a. Jumlah tenaga
kebersihan/keamanan
kantor/ pengemudi yang
dibayar

a. 132 orang (11
orang x12bln)

354.700.000,00

b. jumlah alat kebersihan/
keamanan yang diadakan

b. 20 macam

Penyediaan alat tulis
kantor

a. Jenis alat tulis kantor
yang disediakan

a. 30 macam 71.200.000,00

Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan

a. Jenis barang cetakan
dan penggandaan

a. 10 macam 87.000.000,00

Penyediaan bahan
logistik kantor

a. Jumlah bahan logistik
kantor yang disediakan

a. 40000 liter 401.600.000,00

Penyediaan
makanan dan
minuman

a. Jumlah  mamin yang
disediakan

a. 320 kotak 29.500.000,00

Penyediaan jasa
administrasi
keuangan

a. Jumlah pejabat
pengelola administrasi
keuangan

a. 456 orang (38
orgx12bln)

255.582.000,00

Penyediaan
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor

a. Jenis komponen
listrik/penerangan kantor
yang disediakan

a. 13 macam 115.000.000,00

Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan

a. Jumlah bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan yang
disediakan

a. 6 macam 6.000.000,00
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Pengadaan
perlengkapan dan
peralatan gedung
kantor

a. Jenis dan jumlah
perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
yang diadakan

a. 7 macam 1.179.535.000,00

Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur

a. Prosentase
sarpras aparatur
dengan  kondisi
layak fungsi

a. 83 % Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor

a. Jumlah unit gedung
kantor yg dipelihara

a. 5 unit 1.561.706.811,00

Pemeliharaan rutin
/berkala kendaraan
dinas/ operasional

a. Jenis dan Jumlah
kendaraan  dinas/
operasional yang
dipelihara

a. 13 unit roda 4 111.000.000,00

Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan dan
peralatan gedung
kantor

a. Jenis dan jumlah
perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
yang dipelihara

a. 5 macam 75.000.000,00

Pemeliharaan
rutin/berkala
mebeleur

a. Jumlah mebeleur yang
dipelihara

a. 20 buah 10.000.000,00

Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur

a. Prosentase
aparatur yang
disiplin

a. 92 % Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya

a. Jumlah pakaian dinas
yang diadakan

a. 171 stell 56.430.000,00

Program
peningkatan
pengemban
gan sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan

a. Prosentase
jumlah dokumen
perencanaan,
laporan
keuangan dan
kinerja SKPD
yang tepat
waktu

a. 85 % Penyusunan
perencanaan dan
pelaporan capaian
kinerja PD

a. Jumlah dokumen
perencanaan  PD yang
disusun

a. 18 dokumen 158.500.000,00

b. Jumlah laporan capaian
kinerja PD yang disusun

b. 15 dokumen

c. Jumlah sistem informasi
PD yang dikelola

c. 8 buah

b. Persentase poktan
yang meningkat
kualitasnya (kelas)

b. 4 %
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2.3 Perjanjian Kinerja
1) Perjanjian Kinerja Kepala OPD

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja Kepala OPD

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Produksi

Pertanian, Perkebunan dan
Peternakan

1.  Produksi Pertanian,
Perkebunan dan Peternakan
berupa :
a. Padi 2.059.105,9  Kw
b. Jagung 11.789,2 Kw
c. Kacang Hijau 15.705,6  Kw
d. Kedelai 9.717,0 Kw
e. Sawi 52.025,2 Kw
f. Bayam 42.576,3 Kw
g. Kangkung 43.321,3 Kw
h. Tebu 2.946.093,6 Kw
i. Daging 23.890.560 Kg
j. Telur 2.634.085 Kw
k. Susu 7.822.911 Liter

2 Meningkatnya Ketahanan
Pangan Daerah

1.  Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) Konsumsi 87,9

2. Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) Ketersediaan 89,36

2) Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon 3
Tabel 2.3.2

Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon 3

No
. Program Indikator Program Target

Tahun 2018
Penganggung

Jawab
1. Program

Peningkatan Hasil
Produksi Tanaman
Pangan,
Hortikultura dan
Perkebunan

Prosentase peningkatan
produksi tanaman pangan
dan hortikultura

1% Kepala Bidang
Produksi
Tanaman
Pangan dan
Perkebunan dan
Kepala bidang
Sarana
Prasarana
Tanaman
Pangan dan
Perkebunan

2. Program Prosentase peningkatan 0,50% Kepala Bidang
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Peningkatan
Produksi Hasil
Perkebunan

produksi perkebunan Produksi
Tanaman
Pangan dan
Perkebunan dan
Kepala bidang
Sarana
Prasarana
Tanaman
Pangan dan
Perkebunan

3. Program
Peningkatan
Kualitas Produksi
Peternakan/
Kehewanan dan
Hasil Hewan

a). Prosentase
peningkatan populasi
ternak

Kepala Bidang
Kesehatan
Hewan Dan
Kesehatan
Masyarakat
Veteriner

b). Prosentase penurunan
angka kejadian
penyakit hewan

c). Prosentase produk
pangan dan non
pangan asal hewan
yang bersertifikasi
jaminan mutu

4. Penyuluhan dan
Pemberdayaan
Penyuluh

a). Prosentase Poktan
Yang Meningkat
Kualitasnya (Kelas)

2%
Kepala bidang
Sarana
Prasarana
Tanaman
Pangan dan
Perkebunan

b). Prosentase
pemanfaatan
penyuluh dalam
pendampingan
program/kegiatan

5. Peningkatan
Ketahanan pangan
daerah

a). constan of variant < 13 Kepala Bidang
Ketahanan
Pangan

b). prosentase
peningkatan cadangan
pangan

0,15%

c). tingkat konsumsi
beras

259,8

d). prosentase pangan
segar yang aman

83,1%

6. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Tingkat kepuasan
aparatur SKPD terhadap
pelayanan administrasi
perkantoran

71% Sekretaris
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7. Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur

Prosentase sarpras
aparatur dengan  kondisi
layak fungsi

83% Sekretaris

8. Program
peningkatan
disiplin aparatur

Prosentase aparatur yang
disiplin

92% Sekretaris

9. Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan

Prosentase jumlah
dokumen perencanaan,
laporan keuangan dan
kinerja SKPD yang tepat
waktu

85% Sekretaris

3) Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon 4
Tabel 2.3.3

Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon 4

No Kegiatan Indikator Kegiatan Target Tahun
2018

Penganggun
g Jawab

1. Pemberdayaan
Petani Pemakai Air

a. Jumlah
himpunan/kelompok
petani pemakai air

a. 8 Kelomp
ok

Kepala Seksi
Tata Guna
Lahan, Air
dan Alsintan

2. Pengadaan sarana
dan prasarana
pertanian tepat guna

a. Jumlah Sarana
Prasarana Pertanian yang
diadakan
b. Jumlah sarana
prasarana yang
dihibahkan

a. 10
b. 10

unit
unit

Kepala Seksi
Sarana
Produksi dan
Usaha Tani

3. Pengembangan
teknologi budidaya
tanaman pangan dan
hortikultura

a. Luasan areal tanam
yang menggunakan
teknologi tepat guna
b. Jumlah petani yang
mendapatkan pembinaan
penggunaan teknologi
tepat guna.

a. 115
b. 340

ha
orang

Kepala Seksi
Produksi
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

4. Pengembangan bibit
unggul tanaman
pangan dan
hortikultura

a. Jumlah jenis bibit
unggul tanaman pangan
dan hortikultura yang
diadakan
b.  Jumlah petani yang
mendapat sosialisasi
tentang bibit unggul

a. 1
b. 200

macam
orang

Kepala Seksi
Produksi
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
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tanaman pangan dan
hortikultura

5. Penyusunan sasaran
areal tanam dan
penanganan pasca
panen

a. Jumlah ubinan yang
dilaksanakan
b. Jumlah koordinasi
yang dilakukan

a. 40
b. 6

Buah
Kali

Kepala Seksi
Produksi
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

6. Pelatihan petani dan
pelaku agribisnis
pertanian

a. Jumlah peserta Temu
Wicara dan    Temu
Usaha HKP yang
dilaksanakan
b. Jumlah Pameran yang
dilakukan

a. 150
b. 7

orang
Kali

Kepala Seksi
Produksi
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

7. Pengendalian
Organisme
Penggangu
Tumbuhan (OPT)
Pangan dan
Hortikultura

a. Jumlah pengembangan
agensia hayati
b. Jumlah dan jenis obat-
obatan untuk
pengendalian OPT yang
tersedia
c. Luas areal penerapan
pengendalian hama
terpadu

a. 2
b. 2
c. 100

macam
macam
ha

Kepala Seksi
Perlindungan
Tanaman

8. Pengembangan
teknologi budidaya
perkebunan

a. Jumlah teknologi
budidaya perkebunan
yang dikembangkan
b. Jumlah sarpras yang
diadakan/dihibahkan
c. Jumlah peserta
pembinaan teknologi
budidaya perkebunan

a. 1
b. 1
c. 50

macam
paket
orang

Kepala Seksi
Produksi
Perkebunan

9. Pengendalian
Organisme
Penggangu Tanaman
(OPT) Tebu

a. Luas lahan tanaman
tebu yang terkendali dari
hama
b. Jumlah dan jenis obat
pengendali hama pada
tanaman tebu

a. 4400
b. 3

Ha
macam

Kepala Seksi
Perlindungan
Tanaman

10. Pelatihan pelaku
usaha agribisnis
perkebunan

a. Jumlah peserta
pelatihan usaha
agribisnis perkebunan

a. 50 orang Kepala Seksi
Produksi
Perkebunan

11. Pemeliharaan
kesehatan dan
pencegahan penyakit

a. jumlah pelayanan
kesehatan hewan
a. Ternak besar
b. Ternak Kecil

a. 28523
b. 15
c. 150

ekor
lokasi
rekomen

Kepala Seksi
Kesehatan
Hewan dan
Seksi
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menular ternak c. Unggas
d. hewan kesayangan
b. jumlah titik lokasi
pengawasan
c. Jumlah rekomendasi
perijinan produk pangan,
non pangan dan obat
hewan

dasi Kesehatan
Masyarakat
Veteriner

12. Operasional dan
pelayanan
laboratorium
Kesehatan Hewan
dan Kesehatan
Masyarakat
Veteriner

a. jumlah sarana dan
prasarana laboratorium
keswan kesmavet yang
diadakan
b. Jumlah sampel/uji lab
yang dilakukan

a. 3
b. 1000

paket
sampel

Kepala UPT
Lab Keswan
Kesmavet

13. Pelatihan dan
pengembangan
agribisnis peternakan

a. Jumlah peserta
pelatihan agribisnis
peternakan
b.  jumlah pameran/expo
peternakan yang diikuti

a. 650
b. 2

orang
kali

Kepala Seksi
Usaha dan
Pengolahan
Hasil Ternak

14. Gelar potensi ternak a.  Jumlah peserta yang
mengikuti gelar potensi
ternak

a. 150 peserta Kepala Seksi
Usaha dan
Pengolahan
Hasil Ternak

15. Pembinaan dan
fasilitasi perijinan
usaha
pengembangan
peternakan

a. Jumlah peserta
pembinaan
b.  Jumlah rekomendasi
ijin usaha peternakan dan
kehewanan yang
dikeluarkan

a. 200
b. 5

orang
buah

Kepala Seksi
Usaha dan
Pengolahan
Hasil Ternak

16. Pengembangan
budidaya peternakan

a. Jumlah kebuntingan
hasil IB
b.  Jumlah kelahiran anak
hasil IB
c. Jumlah data yang
tertangani
d. Jumlah bibit ternak
besar, kecil dan unggas
yang diadakan
e. Jumlah ternak yang
terlayani IB
(INSEMINASI
BUATAN)

a. 2000
b. 1000
c. 6
d. 6000
e. 2665

kelahiran
bibit
Ekor
data
Ekor

Kepala Seksi
Produksi,
Pengembang
an Ternak
dan Hewan
Lainnya
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17. Revitalisasi
Pelayanan dan
operasional RPH
Krian

a. Jumlah sarpras RPH
Krian yang diadakan
b.  Jumlah hewan yang
dipotong
c.  Jumlah tenaga
pengelola RPH

a. 3
b. 39600
c. 42

paket
ekor
orang

Kepala UPT
RPH dan
Pasar Hewan

18. Pelayanan dan
operasional RPU,
RPH Prambon dan
Pasar Hewan

a. Jumlah sarpras RPU,
RPH Prambon dan Pasar
Hewan
b. Jumlah hewan yang
dipotong
c. Jumlah transaksi jual-
beli ternak

a. 2
b. 7000
c. 2000

paket
ekor
ekor

Kepala UPT
RPH dan
Pasar Hewan

19. Pembinaan dan
pelatihan
keterampilan kerja
bagi tenaga kerja dan
masyarakat
(DBHCHT)

a. Persentase peternak
yang menerapkan hasil
pelatihan bidang
peternakan
b. Persentase peternak
yang menerapkan hasil
pelatihan bidang
peternakan

a. 110
b. 110

%
%

Kepala Seksi
Produksi,
Pengembang
an Ternak
dan Hewan
Lainnya

20. Bantuan sarana
produksi, bibit/benih
ternak bagi
masyarakat/kelompo
k masyarakat
(DBHCHT)

a. Persentase kelompok
penerima hibah

a. 22 % Kepala Seksi
Produksi,
Pengembang
an Ternak
dan Hewan
Lainnya

21. Perencanaan Teknis
Penyuluhan

a. Jumlah dokumen
programa penyuluhan
b. Jumlah dokumen
rencana kerja penyuluh
c. Jumlah metode
penyuluhan yang
dikembangkan

a. 19

b. 46
c. 2

Dok

Dok
Metode

Kepala Seksi
Kelembagaan
Penyuluhan
dan
Pengembang
an SDM

22. Pengembangan SDM
Penyuluh dan Petani

a. Jumlah penyuluh yang
dinilai
b. Jumlah pelatihan
untuk petani yang
dilaksanakan
c. Jumlah pelatihan bagi
penyuluh yang dilakukan
d. Jumlah peserta forum
penyuluhan, temu teknis,

a. 79
b. 3
c. 3
d. 1200

orang
macam
macam
orang

Kepala Seksi
Kelembagaan
Penyuluhan
dan
Pengembang
an SDM
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kursus tani dan rembuk
tani yang dilaksanakan

23. Pendampingan
Program PUAP
(Pemberdayaan
Usaha Agribis
Perdesaan)

a. Jumlah peserta temu
teknis Gapoktan PUAP
b. Jumlah Gapoktan yang
didampingi

a. 150
b. 146

orang
orang

Kepala Seksi
Kelembagaan
Penyuluhan
dan
Pengembang
an SDM

24. Peningkatan
kemampuan lembaga
petani

a. Jumlah Poktan
penerima stimulan
pengurusan badan
hukum

b. Jumlah lomba
gapoktan yang
dilaksanakan

c.  Jumlah gapoktan yang
mengikuti pelatihan
manajemen kelompok (
DBHCHT)

d. Jumlah rembuk
KTNA/PEDA dan
PENAS yang diikuti

e. Jumlah Gapoktan
penerima stimulan
pengurusan badan
hukum

a. 3
b. 1
c. 2
d. 5
e. 3

gapoktan
kali
gapoktan
kali
Gapoktan

Kepala Seksi
Kelembagaan
Penyuluhan
dan
Pengembang
an SDM

25. Penumbuhan dan
penguatan
kelembagaan
(DBHCHT)

a. Persentase poktan
yang meningkat
kualitasnya (kelas)
b. Persentase poktan
yang meningkat
kualitasnya (kelas)

a. 4
b. 4

%
%

Kepala Seksi
Kelembagaan
Penyuluhan
dan
Pengembang
an SDM

26. Peningkatan
ketersediaan pangan
daerah

a. Jumlah dokumen
ketersediaan pangan
b. Jumlah sarana
prasarana ketersediaan
pangan
c. Jumlah cadangan
pangan yang dimiliki
pemerintah
d. Jumlah pembinaan
manajemen terhadap
lumbung pangan dan
Lembaga Pembelian

a. 4
b. 2
c. 5
d. 3
e. 83915

buah
buah
ton
kali
ton

Kepala Seksi
Ketersediaan
dan
Distribusi
Pangan
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Gabah (LPG)
e.  Jumlah cadangan
pangan di masyarakat

27. Peningkatan
distribusi  pangan
daerah

a. Jumlah pendataan
distribusi pangan yang
dilakukan

b. Jumlah jenis
Data/Informasi tentang
distribusi pangan.

c. Jumlah anggota
lembaga distribusi
pangan yang dibina

a. 3
b. 5
c. 110

buah
jenis
anggota

Kepala Seksi
Ketersediaan
dan
Distribusi
Pangan

28. Pengembangan
Penganekaragaman
Pangan

a. Jumlah macam
penganekaragaman
pangan
b. Jumlah peserta
pelatihan
penganekaragaman
pangan
c.  Jumlah Dokumen
Penghitungan Skor PPH
Konsumsi Pangan

a. 3
b. 400
c. 1

desa
orang
Dokum
en

Kepala Seksi
Penganekara
gaman dan
Konsumsi
Pangan

29. Lomba Cipta Menu
dan Festival Pangan
Olahan

a.  Jumlah peserta Lomba
cipta menu
b. Jumlah festival dan
pameran yang
dilaksanakan

a. 136
b. 2

orang
kali

Kepala Seksi
Penganekara
gaman dan
Konsumsi
Pangan

30. Peningkatan
kewaspadaan pangan

a. Jumlah pemantauan/
survey yang dilakukan
b. Jumlah pengujian
sample pangan segar dan
pangan olahan
c. Jumlah dokumen
kerawanan pangan

a. 4
b. 84
c. 4

kali
sampel
dokumen

Kepala Seksi
Kewaspadaan
Pangan

31. Penanggulangan
rawan pangan

a.  Jumlah KK miskin
yang mendapat bantuan
pangan
b.  Jumlah bahan pangan
untuk intervensi rawan
pangan
c. Jumlah peserta
pembinaan desa mandiri

a. 104
b. 2
c. 4

kk
paket
desa

Kepala Seksi
Kewaspadaan
Pangan
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pangan

32. Penyediaan jasa
surat menyurat a. Jumlah surat masuk

dan keluar yang dikelola

a. 8000 surat Kepala Sub
Bagian
Umum dan
Kepegawaian

33. Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik

a. Biaya rekening air,
listrik, dan telepon yang
dibayarkan

a. 12 bulan Kepala Sub
Bagian
Umum dan
Kepegawaian

34. Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional

a. Jumlah STNK / Uji
KIR kendaraan bermotor
yang diurus

a. 50 unit Kepala Sub
Bagian
Umum dan
Kepegawaian

35. Penyediaan Jasa
kebersihan
kantor/keamanan
kantor/pengemudi

a. Jumlah tenaga
kebersihan/keamanan
kantor/ pengemudi yang
dibayar
b. jumlah alat
kebersihan/ keamanan
yang diadakan

a. 132

b. 20

orang
(11
orang
x12bln)
macam

Kepala Sub
Bagian
Umum dan
Kepegawaian

36. Penyediaan alat tulis
kantor a. Jenis alat tulis kantor

yang disediakan

a. 30 macam Kepala Sub
Bagian
Umum dan
Kepegawaian

37. Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan

a. Jenis barang cetakan
dan penggandaan

a. 10 macam Kepala Sub
Bagian
Umum dan
Kepegawaian

38. Penyediaan bahan
logistik kantor a. Jumlah bahan logistik

kantor yang disediakan

a. 40000 liter Kepala Sub
Bagian
Umum dan
Kepegawaian

39. Penyediaan makanan
dan minuman a. Jumlah  mamin yang

disediakan

a. 320 kotak Kepala Sub
Bagian
Umum dan
Kepegawaian

40. Kegiatan kedinasan
dalam daerah ,luar
daerah dan luar
negeri

a. Jumlah rapat
koordinasi luar negeri
yang dilaksanakan
b. Jumlah rapat
koordinasi luar negeri
yang dilaksanakan
c. Jumlah rapat
koordinasi dalam daerah
yang dilaksanakan
d. Jumlah rapat

a. 0
b. 0
c. 825
d. 317
e. 0

kali
kali
kali
kali
kali

Kepala Sub
Bagian
Keuangan
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koordinasi luar daerah
yang dilaksanakan
e. Jumlah rapat
koordinasi luar daerah
yang dilaksanakan

41. Penyediaan jasa
administrasi
keuangan

a. Jumlah pejabat
pengelola administrasi
keuangan

a. 456 orang
(38
orgx12)

Kepala Sub
Bagian
Keuangan

42. Penyediaan
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor

a. Jenis komponen
listrik/penerangan kantor
yang disediakan

a. 13 macam Kepala Sub
Bagian
Umum dan
Kepegawaian

43. Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan

a. Jumlah bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan yang
disediakan

a. 6 macam Kepala Sub
Bagian
Umum dan
Kepegawaian

44. Pengadaan
perlengkapan dan
peralatan gedung
kantor

a. Jenis dan jumlah
perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
yang diadakan

a. 7 macam Kepala Sub
Bagian
Umum dan
Kepegawaian

45. Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor

a. Jumlah unit gedung
kantor yg dipelihara

a. 5 unit Kepala Sub
Bagian
Umum dan
Kepegawaian

46. Pemeliharaan rutin
/berkala kendaraan
dinas/ operasional

a. Jenis dan Jumlah
kendaraan  dinas/
operasional yang
dipelihara

a. 13 unit
roda 4

Kepala Sub
Bagian
Umum dan
Kepegawaian

47. Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan dan
peralatan gedung
kantor

a. Jenis dan jumlah
perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
yang dipelihara

a. 5 macam Kepala Sub
Bagian
Umum dan
Kepegawaian

48. Pemeliharaan
rutin/berkala
mebeleur

a. Jumlah mebeleur yang
dipelihara

a. 20 buah Kepala Sub
Bagian
Umum dan
Kepegawaian

49. Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya

a. Jumlah pakaian dinas
yang diadakan

a. 171 stell Kepala Sub
Bagian
Umum dan
Kepegawaian

50. Penyusunan
perencanaan dan

a. Jumlah dokumen
perencanaan  PD yang

a. 18
b. 15

dokumen
dokumen

Kepala Sub
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pelaporan capaian
kinerja PD

disusun
b. Jumlah laporan
capaian kinerja PD yang
disusun
c. Jumlah sistem
informasi PD yang
dikelola

c. 8 buah Bagian
Perencanaan
dan
Pelaporan

c. Anggaran Per Program / Kegiatan
Tabel 2.3.4

Anggaran Per Program / Kegiatan

No Program/Kegiatan Pagu Anggaran

A Program Peningkatan Hasil Produksi Tanaman
Pangan dan Hortikultura 1.292.150.000,00

1. Pemberdayaan Petani Pemakai Air 30.980.000,00
2. Pengadaan sarana dan prasarana pertanian tepat guna 664.365.000,00
3. Pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan

dan hortikultura 86.665.000,00

4. Pengembangan bibit unggul tanaman pangan dan
hortikultura 42.510.000,00

5. Penyusunan sasaran areal tanam dan penanganan
pasca panen 40.050.000,00

6. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian 73.350.000,00

7. Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan
(OPT) Pangan dan Hortikultura 354.230.000,00

B Program Peningkatan Ketahanan pangan daerah 1.365.795.000,00

1. Peningkatan ketersediaan pangan daerah 379.546.000,00

2. Peningkatan distribusi  pangan daerah 73.635.000,00
3. Pengembangan Penganekaragaman  Pangan 438.410.000,00
4. Lomba Cipta Menu dan Festival Pangan Olahan 323.724.000,00
5. Peningkatan kewaspadaan pangan 111.630.000,00
6. Penanggulangan rawan pangan 38.850.000,00

C Program Peningkatan produksi Hasil Perkebunan 2.270.575.000,00
1. Pengembangan teknologi budidaya perkebunan 2.038.825.000,00
2. Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman (OPT)

Tebu 169.750.000,00
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3. Pelatihan pelaku usaha agribisnis perkebunan 62.000.000,00
D Program Peningkatan Kualitas Produksi

Peternakan/Kehewanan dan Hasil Hewan 15.946.209.200,00

1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
menular ternak 1.295.074.000,00

2. Operasional dan pelayanan laboratorium Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1.591.915.000,00

3. Pelatihan dan pengembangan agribisnis peternakan 554.537.500,00
4. Gelar potensi ternak 209.300.000,00
5. Pembinaan dan fasilitasi perijinan usaha

pengembangan peternakan 22.860.000,00

6. Pengembangan  budidaya peternakan 236.107.700,00
7. Revitalisasi Pelayanan dan operasional RPH Krian 9.075.285.000,00
8. Pelayanan dan operasional RPU, RPH Prambon dan

Pasar Hewan 1.062.880.000,00

9.

Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi
tenaga kerja dan masyarakat (DBHCHT)

553.075.000,00
10. Bantuan sarana produksi, bibit/benih ternak bagi

masyarakat/kelompok masyarakat (DBHCHT) 1.345.175.000,00

E Program Penyuluhan dan Pemberdayaan
Penyuluh 1.230.567.000,00

1. Perencanaan Teknis Penyuluhan 332.150.000,00
2. Pengembangan SDM Penyuluh dan Petani 562.925.000,00

3. Pendampingan Program PUAP (Pemberdayaan Usaha
Agribis Perdesaan) 19.650.000,00

4. Peningkatan kemampuan lembaga petani 267.010.000,00
5. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan (DBHCHT) 48.832.000,00

F Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.050.034.300,00

1. Penyediaan jasa surat menyurat 32.598.000,00
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik 580.000.000,00

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 25.000.000,00

4. Penyediaan Jasa kebersihan kantor/keamanan
kantor/pengemudi 354.700.000,00
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5. Penyediaan alat tulis kantor 71.200.000,00
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 87.000.000,00

7. Penyediaan bahan logistik kantor 401.600.000,00
8. Penyediaan makanan dan minuman 29.500.000,00
9. Kegiatan kedinasan dalam daerah ,luar daerah dan

luar negeri 1.091.854.300,00

10. Penyediaan jasa administrasi keuangan 255.582.000,00
11. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor 115.000.000,00

12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 6.000.000,00

G Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur 2.457.491.811,00

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 679.035.000,00
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.582.456..811,00
3. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/

operasional 111.000.000,00

4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan gedung kantor 75.000.000,00

5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 10.000.000,00

E Program Peningkatan Disiplin Aparatur 56.430.000,00
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 56.430.000,00

F Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 158.500.000,00

1. Penyusunan  perencanaan dan pelaporan capaian
kinerja PD 158.500.000,00

JUMLAH ANGGARAN 27.827.752.311,00
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama

No Sasaran
Stategis

Indikator
Kinerja
Sasaran

Target Realisasi %
Capaian

1 Meningkatn
ya  produksi
pertanian,
perkebunan
dan
peternakan

produksi
pertanian,
perkebunan
dan peternakan
berupa :
1.padi 2.059.105,90 Kw 2.044.800,0 Kw 99,30%

2.jagung 11.789,20 Kw 12.905,0 Kw 109,46%

3.kacang hijau 15.705,60 Kw 21.455,0 Kw 136,60%

4.kedelai 9.717,00 Kw 6.020,0 Kw 61,95%

5.sawi 52.025,20 Kw 70.194,0 Kw 134,92%

6.bayam 42.576,30 Kw 40.588,0 Kw 95,33%

7.kangkung 43.321,30 Kw 46.809,0 Kw 108,05%

8.tebu 2.946.093,60 Kw 3.257.662,0 Kw 110,58%

9.daging 23.890.560 kg 27.640.811,0 kg 115,70%

10.telur 2.634.085 kg 2.647.150,0 kg 100,50%

11.susu 7.822.911 liter 8.267.863,0 liter 105,69%
2 Meningkatk

an
Ketahanan
Pangan
Daerah

1.Skor Pola
Pangan
Harapan
Konsumsi

87,9 88,3 100,46%

2.Skor Pola
Pangan
Harapan
Ketersediaan

89,36 88,72 99,28%
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3.2 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Kinerja Jangka Menengah

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Jangka Menengah

No Tujuan
Indikator
Kinerja
Tujuan

Target Tahun
2021 Realisasi Tahun

2018 Capaian

1. Meningkatk
an Produksi
Pertanian,
Perkebunan
Dan
Peternakan

produksi
pertanian,
perkebunan dan
peternakan
berupa:
1.padi 2.059.723,7 Kw 2.044.800,0 Kw 99%

2.jagung 11.792,7 Kw 12.905,0 Kw 109%

3.kacang hijau 15.710,3 Kw 21.455,0 Kw 136%

4.kedelai 9.719,9 Kw 6.020,0 Kw 61,9%

5.sawi 52.040,8 Kw 70.194,0 Kw 135%

6.bayam 42.589 Kw 40.588,0 Kw 95%

7.kangkung 43.334,3 Kw 46.809,0 Kw 108%

8.tebu 2.946.977,5 Kw 3.257.662,0 Kw 111%

9.daging 24.614.468 Kg 27.640.811,0 Kg 112%

10.telur 2.713.901 Kg 2.647.150,0 Kg 98%

11.susu 8.059.953 Liter 8.267.863,0 Liter 103%
2 Meningkatk

an
Ketahanan
Pangan
Daerah

1.Skor Pola
Pangan
Harapan
Konsumsi

89,4 88,3 99%

2.Skor Pola
Pangan
Harapan
Ketersediaan

91,12 88,72 97%
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b. Pengukuran Kinerja Tahunan

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Tahunan

N
o Sasaran

Indikator
Kinerja
Sasaran

Target Realisasi %
Capaian

1 Meningkatn
ya  produksi
pertanian,
perkebunan
dan
peternakan

produksi
pertanian,
perkebunan
dan
peternakan
berupa :
1.padi 2.059.105,90 Kw 2.044.800,0 Kw 98,30%

2.jagung 11.789,20 Kw 12.905,0 Kw 109,46%
3.kacang
hijau 15.705,60 Kw 21.455,0 Kw 136,60%

4.kedelai 9.717,00 Kw 6.020,0 Kw 61,95%

5.sawi 52.025,20 Kw 70.194,0 Kw 134,92%

6.bayam 42.576,30 Kw 40.588,0 Kw 95,33%

7.kangkung 43.321,30 Kw 46.809,0 Kw 108,05%

8.tebu 2.946.093,60 Kw 3.257.662,0 Kw 110,58%

9.daging 23.890.560 kg 27.640.811,0 kg 115,70%

10.telur 2.634.085 kg 2.647.150,0 kg 100,50%

11.susu 7.822.911 liter 8.267.863,0 liter 105,69%
2 Meningkatk

an
Ketahanan
Pangan
Daerah

1.Skor Pola
Pangan
Harapan
Konsumsi

87,9 88,3 100,46%

2.Skor Pola
Pangan
Harapan
Ketersediaan

89,36 88,72 99,28%
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c. Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan

No Program/Kegiat
an Indikator Target Realisasi Capaian

A Program
Peningkatan Hasil
Produksi Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

a. Prosentase
penggunaan benih
unggul berlabel
b. Prosentase serangan
hama dan penyakit pada
tanaman pangan dan
hortikultura
c.  Prosentase lahan yang
menggunakan sarana
prasarana mekanisasi
pertanian

1. Pemberdayaan
Petani Pemakai Air

a. Jumlah
himpunan/kelompok
petani pemakai air

a. 8 a.
Kelompok

a. 8 a. Kelompok a. 100,00%

2. Pengadaan sarana
dan prasarana
pertanian tepat
guna

a. Jumlah Sarana
Prasarana Pertanian yang
diadakan
b. Jumlah sarana
prasarana yang
dihibahkan

a. 10
b. 10

a. unit
b. unit

a. 10
b. 10

a. unit
b. unit

a. 100,00%
b. 100,00%

3. Pengembangan
teknologi
budidaya tanaman
pangan dan
hortikultura

a. Luasan areal tanam
yang menggunakan
teknologi tepat guna
b. Jumlah petani yang
mendapatkan pembinaan
penggunaan teknologi
tepat guna.

a. 115
b. 340

a. ha
b. orang

a. 115
b. 340

a. ha
b. orang

a. 100,00%
b. 100,00%

4. Pengembangan
bibit unggul
tanaman pangan
dan hortikultura

a. Jumlah jenis bibit
unggul tanaman pangan
dan hortikultura yang
diadakan
b.  Jumlah petani yang
mendapat sosialisasi
tentang bibit unggul
tanaman pangan dan
hortikultura

a. 1
b. 200

a. macam
b. orang

a. 1
b. 200

a. macam
b. orang

a. 100,00%
b. 100,00%

5. Penyusunan
sasaran areal
tanam dan
penanganan
pasca panen

a. Jumlah ubinan yang
dilaksanakan
b. Jumlah koordinasi
yang dilakukan

a. 40
b. 6

a. Buah
b. Kali

a. 40
b. 6

a. Buah
b. Kali

a. 100,00%
b. 100,00%

6. Pelatihan petani
dan pelaku
agribisnis
pertanian

a. Jumlah peserta Temu
Wicara dan    Temu
Usaha HKP yang
dilaksanakan
b. Jumlah Pameran yang
dilakukan

a. 150
b. 7

a. orang
b. Kali

a. 150
b. 7

a. orang
b. Kali

a. 100,00%
b. 100,00%



64

7. Pengendalian
Organisme
Penggangu
Tumbuhan (OPT)
Pangan dan
Hortikultura

a. Jumlah
pengembangan agensia
hayati
b. Jumlah dan jenis obat-
obatan untuk
pengendalian OPT yang
tersedia
c. Luas areal penerapan
pengendalian hama
terpadu

a. 2
b. 2
c. 100

a. macam
b. macam
c. ha

a. 2
b. 2
c. 100

a. macam
b. macam
c. ha

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

B Program
Peningkatan
Ketahanan
pangan daerah

a. Prosentase
Peningkatan cadangan
pangan
b. Prosentase
Pelaksanaan Kegiatan
yang mendukung
peningkatan skor PPH
c. Prosentase pangan
segar yang aman
dikonsumsi

0

1. Peningkatan
ketersediaan
pangan daerah

a. Jumlah dokumen
ketersediaan pangan
b. Jumlah sarana
prasarana ketersediaan
pangan
c. Jumlah cadangan
pangan yang dimiliki
pemerintah
d. Jumlah pembinaan
manajemen terhadap
lumbung pangan dan
Lembaga Pembelian
Gabah (LPG)
e.  Jumlah cadangan
pangan di masyarakat

a. 4
b. 2
c. 5
d. 3
e.
83915

a. buah
b. buah
c. ton
d. kali
e. ton

a. 4
b. 2
c. 5
d. 3
e.
83915

a. buah
b. buah
c. ton
d. kali
e. ton

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%
d. 100,00%
e. 100,00%

2. Peningkatan
distribusi  pangan
daerah

a. Jumlah pendataan
distribusi pangan yang
dilakukan
b. Jumlah jenis
Data/Informasi tentang
distribusi pangan.
c. Jumlah anggota
lembaga distribusi
pangan yang dibina

a. 3
b. 5
c. 110

a. buah
b. jenis
c. anggota

a. 3
b. 5
c. 110

a. buah
b. jenis
c. anggota

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

3. Pengembangan
Penganekaragama
n  Pangan

a. Jumlah macam
penganekaragaman
pangan
b. Jumlah peserta
pelatihan
penganekaragaman
pangan
c.  Jumlah Dokumen
Penghitungan Skor PPH
Konsumsi Pangan

a. 3
b. 400
c. 1

a. desa
b. orang
c. Dokumen

a. 3
b. 400
c. 1

a. desa
b. orang
c. Dokumen

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

4. Lomba Cipta Menu
dan Festival
Pangan Olahan

a.  Jumlah peserta
Lomba cipta menu
b. Jumlah festival dan
pameran yang
dilaksanakan

a. 136
b. 2

a. orang
b. kali

a. 136
b. 2

a. orang
b. kali

a. 100,00%
b. 100,00%
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5. Peningkatan
kewaspadaan
pangan

a. Jumlah
pemantauan/survey yang
dilakukan
b. Jumlah pengujian
sample pangan segar dan
pangan olahan
c. Jumlah dokumen
kerawanan pangan

a. 4
b. 84
c. 4

a. kali
b. sampel
c. dokumen

a. 4
b. 84
c. 4

a. kali
b. sampel
c. dokumen

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

6. Penanggulangan
rawan pangan

a.  Jumlah KK miskin
yang mendapat bantuan
pangan
b.  Jumlah bahan pangan
untuk intervensi rawan
pangan
c. Jumlah peserta
pembinaan desa mandiri
pangan

a. 104
b. 2
c. 4

a. kk
b. paket
c. desa

a. 104
b. 2
c. 4

a. kk
b. paket
c. desa

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

C Program
Peningkatan
produksi Hasil
Perkebunan

a. jumlah penataan
varietas unggul tebu
b. prosentase
penggunaan pupuk
berimbang
c. Prosentase serangan
hama dan penyakit pada
tanaman tebu

0

1. Pengembangan
teknologi
budidaya
perkebunan

a. Jumlah teknologi
budidaya perkebunan
yang dikembangkan
b. Jumlah sarpras yang
diadakan/dihibahkan
c. Jumlah peserta
pembinaan teknologi
budidaya perkebunan

a. 1
b. 1
c. 50

a. macam
b. paket
c. orang

a. 1
b. 1
c. 50

a. macam
b. paket
c. orang

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

2. Pengendalian
Organisme
Penggangu
Tanaman (OPT)
Tebu

a. Luas lahan tanaman
tebu yang terkendali dari
hama
b. Jumlah dan jenis obat
pengendali hama pada
tanaman tebu

a. 4400
b. 3

a. Ha
b. macam

a. 4100
b. 3

a. Ha
b. macam

a. 93,18%
b. 100,00%

3. Pelatihan pelaku
usaha agribisnis
perkebunan

a. Jumlah peserta
pelatihan usaha agribisnis
perkebunan

a. 50 a. orang a. 50 a. orang a. 100,00%

D Program
Peningkatan
Kualitas Produksi
Peternakan/Kehe
wanan dan Hasil
Hewan

a.  Prosentase sapi betina
yang mendapatkan
pelayanan Inseminasi
Buatan
b. Presentase
persetujuan permohonan
rekomendasi pengiriman
bahan asal hewan dan
hasil bahan asal hewan
c. Jumlah penanganan
kasus endemis ternak
(Ekor)

0
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1. Pemeliharaan
kesehatan dan
pencegahan
penyakit menular
ternak

a. jumlah pelayanan
kesehatan hewan
a. Ternak besar
b. Ternak Kecil
c. Unggas
d. hewan kesayangan
b. jumlah titik lokasi
pengawasan
c. Jumlah rekomendasi
perijinan produk pangan,
non pangan dan obat
hewan

a.
28523
b. 15
c. 150

a. ekor
b. lokasi
c.
rekomenda
si

a.
28523
b. 18
c. 150

a. ekor
b. lokasi
c.
rekomendasi

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

2. Operasional dan
pelayanan
laboratorium
Kesehatan Hewan
dan Kesehatan
Masyarakat
Veteriner

a. jumlah sarana dan
prasarana laboratorium
keswan kesmavet yang
diadakan
b. Jumlah sampel/uji lab
yang dilakukan

a. 3
b.
1000

a. paket
b. sampel

a. 3
b. 706

a. paket
b. sampel

a. 100,00%
b. 70,60%

3. Pelatihan dan
pengembangan
agribisnis
peternakan

a. Jumlah peserta
pelatihan agribisnis
peternakan
b.  jumlah pameran/expo
peternakan yang diikuti

a. 650
b. 2

a. orang
b. kali

a. 650
b. 2

a. orang
b. kali

a. 100,00%
b. 100,00%

4. Gelar potensi
ternak

a.  Jumlah peserta yang
mengikuti gelar potensi
ternak

a. 150 a. peserta a. 150 a. peserta a. 100,00%

5. Pembinaan dan
fasilitasi perijinan
usaha
pengembangan
peternakan

a. Jumlah peserta
pembinaan
b.  Jumlah rekomendasi
ijin usaha peternakan
dan kehewanan yang
dikeluarkan

a. 200
b. 5

a. orang
b. buah

a. 150
b. 4

a. orang
b. buah

a. 75,00%
b. 80,00%

6. Pengembangan
budidaya
peternakan

a. Jumlah kebuntingan
hasil IB
b.  Jumlah kelahiran anak
hasil IB
c. Jumlah data yang
tertangani
d. Jumlah bibit ternak
besar, kecil dan unggas
yang diadakan
e. Jumlah ternak yang
terlayani IB (INSEMINASI
BUATAN)

a. 2000
b.
1000
c. 6
d.
6000
e. 2665

a.
kelahiran
b. bibit
c. Ekor
d. data
e. Ekor

a. 1554
b. 1001
c. 6
d. 32
e. 2665

a. kelahiran
b. bibit
c. Ekor
d. data
e. Ekor

a. 77,70%
b. 100,00%
c. 100,00%
d. 0,53%
e. 100,00%

7. Revitalisasi
Pelayanan dan
operasional RPH
Krian

a. Jumlah sarpras RPH
Krian yang diadakan
b.  Jumlah hewan yang
dipotong
c.  Jumlah tenaga
pengelola RPH

a. 3
b.
39600
c. 42

a. paket
b. ekor
c. orang

a. 3
b.
24965
c. 42

a. paket
b. ekor
c. orang

a. 100,00%
b. 63,04%
c. 100,00%

8. Pelayanan dan
operasional RPU,
RPH Prambon dan
Pasar Hewan

a. Jumlah sarpras RPU,
RPH Prambon dan Pasar
Hewan
b. Jumlah hewan yang
dipotong
c. Jumlah transaksi jual-
beli ternak

a. 2
b.
7000
c. 2000

a. paket
b. ekor
c. ekor

a. 2
b. 1109
c. 0

a. paket
b. ekor
c. ekor

a. 100,00%
b. 15,84%
c. 0,00%
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9. Pembinaan dan
pelatihan
keterampilan kerja
bagi tenaga kerja
dan masyarakat
(DBHCHT)

a. Persentase peternak
yang menerapkan hasil
pelatihan bidang
peternakan
b. Persentase peternak
yang menerapkan hasil
pelatihan bidang
peternakan

a. 110
b. 110

a. %
b. %

a. 110
b. 110

a. %
b. %

a. 100,00%
b. 100,00%

10. Bantuan sarana
produksi,
bibit/benih ternak
bagi
masyarakat/kelom
pok masyarakat
(DBHCHT)

a. Persentase kelompok
penerima hibah

a. 22 a. % a. 22 a. % a. 100,00%

E Program
Penyuluhan dan
Pemberdayaan
Penyuluh

a. Prosentase
pemanfaatan penyuluh
dalam pendampingan
program/kegiatan
b. Prosentase pelaku
utama yang
mendapatkan
penyuluhan

0 0

1. Perencanaan
Teknis
Penyuluhan

a. Jumlah dokumen
programa penyuluhan
b. Jumlah dokumen
rencana kerja penyuluh
c. Jumlah metode
penyuluhan yang
dikembangkan

a. 19
b. 46
c. 2

a.
Dokumen
b.
Dokumen
c. Metode

a. 19
b. 46
c. 2

a. Dokumen
b. Dokumen
c. Metode

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

2. Pengembangan
SDM Penyuluh
dan Petani

a. Jumlah penyuluh yang
dinilai
b. Jumlah pelatihan
untuk petani yang
dilaksanakan
c. Jumlah pelatihan bagi
penyuluh yang dilakukan
d. Jumlah peserta forum
penyuluhan, temu teknis,
kursus tani dan rembuk
tani yang dilaksanakan

a. 79
b. 3
c. 3
d. 1200

a. orang
b. macam
c. macam
d. orang

a. 79
b. 3
c. 3
d. 1200

a. orang
b. macam
c. macam
d. orang

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%
d. 100,00%

3. Pendampingan
Program PUAP
(Pemberdayaan
Usaha Agribis
Perdesaan)

a. Jumlah peserta temu
teknis Gapoktan PUAP
b. Jumlah Gapoktan yang
didampingi

a. 150
b. 146

a. orang
b. orang

a. 150
b. 146

a. orang
b. orang

a. 100,00%
b. 100,00%

4. Peningkatan
kemampuan
lembaga petani

a. Jumlah Poktan
penerima stimulan
pengurusan badan
hukum
b. Jumlah lomba
gapoktan yang
dilaksanakan
c.  Jumlah gapoktan yang
mengikuti pelatihan
manajemen kelompok (
DBHCHT)
d. Jumlah rembuk
KTNA/PEDA dan PENAS
yang diikuti
e. Jumlah Gapoktan

a. 3
b. 1
c. 2
d. 5
e. 3

a.
gapoktan
b. kali
c.
gapoktan
d. kali
e.
Gapoktan

a. 0
b. 1
c. 2
d. 0
e. 0

a. gapoktan
b. kali
c. gapoktan
d. kali
e. Gapoktan

a. 0,00%
b. 100,00%
c. 100,00%
d. 0,00%
e. 0,00%
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penerima stimulan
pengurusan badan
hukum

5. Penumbuhan dan
penguatan
kelembagaan
(DBHCHT)

a. Persentase poktan
yang meningkat
kualitasnya (kelas)
b. Persentase poktan
yang meningkat
kualitasnya (kelas)

a. 4
b. 4

a. %
b. %

a. 4
b. 4

a. %
b. %

a. 100,00%
b. 100,00%

F Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

a. Tingkat kepuasan
aparatur SKPD terhadap
pelayanan administrasi
perkantoran

0

1. Penyediaan jasa
surat menyurat

a. Jumlah surat masuk
dan keluar yang dikelola

a. 8000 a. surat a. 7560 a. surat a. 94,50%

2. Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik

a. Biaya rekening air,
listrik, dan telepon yang
dibayarkan

a. 12 a. bulan a. 12 a. bulan a. 100,00%

3. Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional

a. Jumlah STNK / Uji KIR
kendaraan bermotor
yang diurus

a. 50 a. unit a. 50 a. unit a. 100,00%

4. Penyediaan Jasa
kebersihan
kantor/keamanan
kantor/pengemudi

a. Jumlah tenaga
kebersihan/keamanan
kantor/ pengemudi yang
dibayar
b. jumlah alat
kebersihan/ keamanan
yang diadakan

a. 132
b. 20

a. orang
(11 orang
x12bln)
b. macam

a. 132
b. 20

a. orang (11
orang
x12bln)
b. macam

a. 100,00%
b. 100,00%

5. Penyediaan alat
tulis kantor

a. Jenis alat tulis kantor
yang disediakan

a. 30 a. macam a. 30 a. macam a. 100,00%

6. Penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan

a. Jenis barang cetakan
dan penggandaan

a. 10 a. macam a. 10 a. macam a. 100,00%

7. Penyediaan bahan
logistik kantor

a. Jumlah bahan logistik
kantor yang disediakan

a.
40000

a. liter a.
40000

a. liter a. 100,00%

8. Penyediaan
makanan dan
minuman

a. Jumlah  mamin yang
disediakan

a. 320 a. kotak a. 320 a. kotak a. 100,00%
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9. Kegiatan
kedinasan dalam
daerah ,luar
daerah dan luar
negeri

a. Jumlah rapat
koordinasi luar negeri
yang dilaksanakan
b. Jumlah rapat
koordinasi luar negeri
yang dilaksanakan
c. Jumlah rapat
koordinasi dalam daerah
yang dilaksanakan
d. Jumlah rapat
koordinasi luar daerah
yang dilaksanakan
e. Jumlah rapat
koordinasi luar daerah
yang dilaksanakan

a. 0
b. 0
c. 825
d. 317
e. 0

a. kali
b. kali
c. kali
d. kali
e. kali

a. 0
b. 0
c. 825
d. 317
e. 317

a. kali
b. kali
c. kali
d. kali
e. kali

a. 0,00%
b. 0,00%
c. 100,00%
d. 100,00%
e. 0,00%

10. Penyediaan jasa
administrasi
keuangan

a. Jumlah pejabat
pengelola administrasi
keuangan

a. 456 a. orang
(38
orgx12bln)

a. 456 a. orang (38
orgx12bln)

a. 100,00%

11. Penyediaan
komponen
instalasi listrik/
penerangan
bangunan kantor

a. Jenis komponen
listrik/penerangan kantor
yang disediakan

a. 13 a. macam a. 13 a. macam a. 100,00%

12. Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan

a. Jumlah bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
yang disediakan

a. 6 a. macam a. 6 a. macam a. 100,00%

G Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur

a. Prosentase sarpras
aparatur dengan  kondisi
layak fungsi

0

1. Pengadaan
perlengkapan dan
peralatan gedung
kantor

a. Jenis dan jumlah
perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
yang diadakan

a. 7 a. macam a. 7 a. macam a. 100,00%

2. Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor

a. Jumlah unit gedung
kantor yg dipelihara

a. 5 a. unit a. 5 a. unit a. 100,00%

3. Pemeliharaan
rutin /berkala
kendaraan dinas/
operasional

a. Jenis dan Jumlah
kendaraan  dinas/
operasional yang
dipelihara

a. 13 a. unit
roda 4

a. 13 a. unit roda
4

a. 100,00%

4. Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan dan
peralatan gedung
kantor

a. Jenis dan jumlah
perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
yang dipelihara

a. 5 a. macam a. 5 a. macam a. 100,00%

5. Pemeliharaan
rutin/berkala
mebeleur

a. Jumlah mebeleur yang
dipelihara

a. 20 a. buah a. 20 a. buah a. 100,00%

H Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur

a. Prosentase aparatur
yang disiplin

1. Pengadaan
pakaian dinas
beserta

a. Jumlah pakaian dinas
yang diadakan

a. 171 a. stell a. 171 a. stell a. 100,00%



70

perlengkapannya

I Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan

a. Prosentase jumlah
dokumen perencanaan,
laporan keuangan dan
kinerja SKPD yang tepat
waktu

0

1. Penyusunan
perencanaan dan
pelaporan capaian
kinerja PD

a. Jumlah dokumen
perencanaan  PD yang
disusun
b. Jumlah laporan
capaian kinerja PD yang
disusun
c. Jumlah sistem
informasi PD yang
dikelola

a. 18
b. 15
c. 8

a. dokumen
b. dokumen
c. buah

a. 18
b. 15
c. 8

a. dokumen
b. dokumen
c. buah

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

a. Analisis Pencapaian Kinerja Jangka Menengah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan di tahun 2018 seperti yang

terlihat pada tabel 3.2, maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator

kinerja pada tiap tujuan sebagian besar sudah berhasil, rata – rata capaiannya

104%.

Agar target akhir periode renstra di tahun 2021 dapat tercapai maka

upaya yang dilakukan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo antara

lain :

1). Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan meningkatkan produksi

pertanian, perkebunan dan peternakan yaitu :

a). Melakukan sosialisasi dan pendampingan penerapan teknologi tepat

guna;

b).Menyediakan dan menggunakan benih/bibit unggul berlabel;

c). Memastikan ketersediaan pupuk sesuai 6 (enam) asas yaitu tepat waktu,

jumlah, tempat, jenis, harga dan mutu;

d).Pemanfaatan musuh alami untuk pengendalian OPT/ serangan penyakit;

e). Menambah persediaan pestisida agar penanganan/pengendalian hama

cepat dapat ditangani;

f). Mengunakan sarana dan prasarana mekanisasi pertanian;

g).Pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani

(JITUT) dan Jalan Usaha Tani (JUT).
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h).Melakukan budidaya tanaman tebu sesuai baku teknis yang berlaku

i). Mengadakan Pelatihan budidaya ternak, agribisnis peternakan,

pengolahan hasil ternak dan pelatihan kesehatan hewan

j). Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan melalui vaksinasi,

Biosecurity, pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan

masyarakat veteriner

k).Pelayanan Inseminasi Buatan (IB), pemeriksaan kebuntingan dan

gangguan reproduksi

l). Melakukan Pengawasan mutu pakan ternak dan peredaran obat hewan

2). Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan meningkatkan ketahanan

pangan daerah yaitu :

a). Mengembangkan rumah pangan lestari dengan menitikberatkan pada

budidaya sayuran, buah dan ikan.

b). Pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan yang

berasal dari produksi kabupaten, cadangan pangan dalam maupun luar

kabupaten.

c). Internalisasi konsumsi B2SA untuk meningkatkan kesadaran konsumsi

bahan lokal melalui advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi serta

jalur pendidikan formal maupun informal;

d). Meningkatkan pemenuhan sayur dan buah di tingkat rumah tangga

dengan kegiatan pemanfaatan perkarangan dengan sistem KRPL dan

hidroponik

e). Meningkatkan kualitas pangan melalui kegiatan penganekaragaman

pangan dan keamanan pangan

f). Melakukan kegiatan temu kemitraan dengan lembaga penggilingan

gabah

g). Melakukan temu teknis dan rapat koordinasi dengan gapoktan yang

memiliki usaha pendistribusian gabah/beras

h). Melakukan kerjasama dengan lembaga pengilingan melalui bank Jatim

berupa dana bergulir untuk pembelian gabah petani.
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b. Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan

Pengukuran Keberhasilan Kinerja OPD

Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan

No

Sasaran
Strategis/
Program/
Kegiatan

Indikator Sasaran Strategis/
Program/ Kegiatan

%
Capaian Kategori Penanggung

Jawab

I Sasaran 1.
Meningkatnya
produksi
pertanian,
perkebunan dan
peternakan

produksi pertanian, perkebunan
dan peternakan berupa :

Kepala
dinas

1.padi 98,30% berhasil

2.jagung 109,46% Sangat
berhasil

3.kacang hijau 136,60% Sangat
berhasil

4.kedelai 61,95% Kurang

5.sawi 134,92% Sangat
berhasil

6.bayam 95,33% berhasil

7.kangkung 108,05% Sangat
berhasil

8.tebu 110,58% Sangat
berhasil

9.daging 115,70%
Sangat
berhasil

10.telur 100,50% Sangat
berhasil

11.susu 105,69% Sangat
berhasil

A Program
Peningkatan Hasil
Produksi Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

a. Prosentase penggunaan benih
unggul berlabel

b. Prosentase serangan hama dan
penyakit pada tanaman pangan
dan hortikultura

c.  Prosentase lahan yang
menggunakan sarana prasarana
mekanisasi pertanian

Kepala
Bidang
Produksi
Tanaman
Pangan dan
Perkebunan
dan
Kepala
bidang
Sarana
Prasarana
Tanaman
Pangan dan
Perkebunan

1. Pemberdayaan
Petani Pemakai Air

a. Jumlah himpunan/kelompok
petani pemakai air

a. 100,00% berhasil Seksi Tata
Guna Lahan,
Air dan
Alsintan

2. Pengadaan sarana
dan prasarana
pertanian tepat
guna

a. Jumlah Sarana Prasarana
Pertanian yang diadakan

b. Jumlah sarana prasarana yang
dihibahkan

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

Seksi Sarana
Produksi dan
Usaha Tani
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3. Pengembangan
teknologi budidaya
tanaman pangan
dan hortikultura

a. Luasan areal tanam yang
menggunakan teknologi tepat guna
b. Jumlah petani yang mendapatkan
pembinaan penggunaan teknologi
tepat guna.

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

Kepala Seksi
Produksi
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

4. Pengembangan
bibit unggul
tanaman pangan
dan hortikultura

a. Jumlah jenis bibit unggul
tanaman pangan dan hortikultura
yang diadakan
b.  Jumlah petani yang mendapat
sosialisasi tentang bibit unggul
tanaman pangan dan hortikultura

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

Kepala Seksi
Produksi
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

5. Penyusunan
sasaran areal
tanam dan
penanganan pasca
panen

a. Jumlah ubinan yang dilaksanakan
b. Jumlah koordinasi yang dilakukan

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

Kepala Seksi
Produksi
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

6. Pelatihan petani
dan pelaku
agribisnis pertanian

a. Jumlah peserta Temu Wicara dan
Temu Usaha HKP yang dilaksanakan
b. Jumlah Pameran yang dilakukan

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

Kepala Seksi
Produksi
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

7. Pengendalian
Organisme
Penggangu
Tumbuhan (OPT)
Pangan dan
Hortikultura

a. Jumlah pengembangan agensia
hayati
b. Jumlah dan jenis obat-obatan
untuk pengendalian OPT yang
tersedia
c. Luas areal penerapan
pengendalian hama terpadu

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil
c. berhasil

Kepala Seksi
Perlindungan
Tanaman

B Program
Peningkatan
produksi Hasil
Perkebunan

a. jumlah penataan varietas unggul
tebu
b. prosentase penggunaan pupuk
berimbang
c. Prosentase serangan hama dan
penyakit pada tanaman tebu

Kepala
Bidang
Produksi
Tanaman
Pangan dan
Perkebunan
dan
Kepala
bidang
Sarana
Prasarana
Tanaman
Pangan dan
Perkebunan

1. Pengembangan
teknologi budidaya
perkebunan

a. Jumlah teknologi budidaya
perkebunan yang dikembangkan
b. Jumlah sarpras yang
diadakan/dihibahkan
c. Jumlah peserta pembinaan
teknologi budidaya perkebunan

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil
c. berhasil

Kepala Seksi
Produksi
Perkebunan

2. Pengendalian
Organisme
Penggangu
Tanaman (OPT)
Tebu

a. Luas lahan tanaman tebu yang
terkendali dari hama
b. Jumlah dan jenis obat pengendali
hama pada tanaman tebu

a. 93,18%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

Kepala Seksi
Perlindungan
Tanaman
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3. Pelatihan pelaku
usaha agribisnis
perkebunan

a. Jumlah peserta pelatihan usaha
agribisnis perkebunan

a. 100,00% a. berhasil Kepala Seksi
Produksi
Perkebunan

C Program
Peningkatan
Kualitas Produksi
Peternakan/Kehew
anan dan Hasil
Hewan

a.  Prosentase sapi betina yang
mendapatkan pelayanan Inseminasi
Buatan
b. Presentase persetujuan
permohonan rekomendasi
pengiriman bahan asal hewan dan
hasil bahan asal hewan
c. Jumlah penanganan kasus
endemis ternak (Ekor)

Kepala
Bidang
Kesehatan
Hewan Dan
Kesehatan
Masyarakat
Veteriner

1. Pemeliharaan
kesehatan dan
pencegahan
penyakit menular
ternak

a. jumlah pelayanan kesehatan
hewan
a. Ternak besar
b. Ternak Kecil
c. Unggas
d. hewan kesayangan
b. jumlah titik lokasi pengawasan
c. Jumlah rekomendasi perijinan
produk pangan, non pangan dan
obat hewan

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil
c. berhasil

Kepala Seksi
Kesehatan
Hewan dan
Seksi
Kesehatan
Masyarakat
Veteriner

2. Operasional dan
pelayanan
laboratorium
Kesehatan Hewan
dan Kesehatan
Masyarakat
Veteriner

a. jumlah sarana dan prasarana
laboratorium keswan kesmavet
yang diadakan
b. Jumlah sampel/uji lab yang
dilakukan

a. 100,00%
b. 70,60%

a. berhasil
b. kurang

KaUPT  Lab
Keswan
Kesmavet

3. Pelatihan dan
pengembangan
agribisnis
peternakan

a. Jumlah peserta pelatihan
agribisnis peternakan
b.  jumlah pameran/expo
peternakan yang diikuti

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

Kepala Seksi
Usaha dan
Pengolahan
Hasil Ternak

4. Gelar potensi
ternak

a.  Jumlah peserta yang mengikuti
gelar potensi ternak

a. 100,00% a. berhasil Kepala Seksi
Usaha dan
Pengolahan
Hasil Ternak

5. Pembinaan dan
fasilitasi perijinan
usaha
pengembangan
peternakan

a. Jumlah peserta pembinaan
b.  Jumlah rekomendasi ijin usaha
peternakan dan kehewanan yang
dikeluarkan

a. 75,00%
b. 80,00%

a. cukup
b. cukup

Kepala Seksi
Usaha dan
Pengolahan
Hasil Ternak

6. Pengembangan
budidaya
peternakan

a. Jumlah kebuntingan hasil IB
b.  Jumlah kelahiran anak hasil IB
c. Jumlah data yang tertangani
d. Jumlah bibit ternak besar, kecil
dan unggas yang diadakan

e. Jumlah ternak yang terlayani IB
(INSEMINASI BUATAN)

a. 77,70%
b. 100,00%
c. 100,00%
d. 0,53%
e. 100,00%

a. cukup
b. berhasil
c. berhasil
d. kurang
e. berhasil

Kepala Seksi
Produksi,
Pengembang
an Ternak
dan Hewan
Lainnya
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7. Revitalisasi
Pelayanan dan
operasional RPH
Krian

a. Jumlah sarpras RPH Krian yang
diadakan
b.  Jumlah hewan yang dipotong
c.  Jumlah tenaga pengelola RPH

a. 100,00%
b. 63,04%
c. 100,00%

a. berhasil
b. kurang
c. berhasil

KaUPT RPH
dan Pasar
Hewan

8. Pelayanan dan
operasional RPU,
RPH Prambon dan
Pasar Hewan

a. Jumlah sarpras RPU, RPH
Prambon dan Pasar Hewan
b. Jumlah hewan yang dipotong
c. Jumlah transaksi jual-beli ternak

a. 100,00%
b. 15,84%
c. 0,00%

a. berhasil
b. kurang
c. kurang

KaUPT RPH
dan Pasar
Hewan

9. Pembinaan dan
pelatihan
keterampilan kerja
bagi tenaga kerja
dan masyarakat
(DBHCHT)

a. Persentase peternak yang
menerapkan hasil pelatihan bidang
peternakan
b. Persentase peternak yang
menerapkan hasil pelatihan bidang
peternakan

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

Kepala Seksi
Produksi,
Pengembang
an Ternak
dan Hewan
Lainnya

10. Bantuan sarana
produksi,
bibit/benih ternak
bagi
masyarakat/kelomp
ok masyarakat
(DBHCHT)

a. Persentase kelompok penerima
hibah

a. 100,00% a. berhasil Kepala Seksi
Produksi,
Pengembang
an Ternak
dan Hewan
Lainnya

D Program
Penyuluhan dan
Pemberdayaan
Penyuluh

a. Prosentase pemanfaatan
penyuluh dalam pendampingan
program/kegiatan
b. Prosentase pelaku utama yang
mendapatkan penyuluhan

Kepala bidang
Sarana
Prasarana
Tanaman
Pangan dan
Perkebunan

1. Perencanaan
Teknis Penyuluhan

a. Jumlah dokumen programa
penyuluhan
b. Jumlah dokumen rencana kerja
penyuluh
c. Jumlah metode penyuluhan yang
dikembangkan

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil
c. berhasil

Kepala Seksi
Kelembagaan
Penyuluhan
dan
Pengembang
an SDM

2. Pengembangan
SDM Penyuluh dan
Petani

a. Jumlah penyuluh yang dinilai
b. Jumlah pelatihan untuk petani
yang dilaksanakan
c. Jumlah pelatihan bagi penyuluh
yang dilakukan
d. Jumlah peserta forum
penyuluhan, temu teknis, kursus
tani dan rembuk tani yang
dilaksanakan

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%
d. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil
c. berhasil
d. berhasil

Kepala Seksi
Kelembagaan
Penyuluhan
dan
Pengembang
an SDM

3. Pendampingan
Program PUAP
(Pemberdayaan
Usaha Agribis
Perdesaan)

a. Jumlah peserta temu teknis
Gapoktan PUAP
b. Jumlah Gapoktan yang
didampingi

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

Kepala Seksi
Kelembagaan
Penyuluhan
dan
Pengembang
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an SDM

4. Peningkatan
kemampuan
lembaga petani

a. Jumlah Poktan penerima stimulan
pengurusan badan hukum
b. Jumlah lomba gapoktan yang
dilaksanakan
c.  Jumlah gapoktan yang mengikuti
pelatihan manajemen kelompok (
DBHCHT)
d. Jumlah rembuk KTNA/PEDA dan
PENAS yang diikuti
e. Jumlah Gapoktan penerima
stimulan pengurusan badan hukum

a. 0,00%
b. 100,00%
c. 100,00%
d. 0,00%
e. 0,00%

a. kurang
b. berhasil
c. berhasil
d. kurang
e. kurang

Kepala Seksi
Kelembagaan
Penyuluhan
dan
Pengembang
an SDM

5. Penumbuhan dan
penguatan
kelembagaan
(DBHCHT)

a. Persentase poktan yang
meningkat kualitasnya (kelas)
b. Persentase poktan yang
meningkat kualitasnya (kelas)

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

Kepala Seksi
Kelembagaan
Penyuluhan
dan
Pengembang
an SDM

II Sasaran 2.
Meningkatkan
Ketahanan
Pangan Daerah

1.Skor Pola Pangan Harapan
Konsumsi 100,46% Sangat

berhasil
Kepala
dinas

2.Skor Pola Pangan Harapan
Ketersediaan 99,28%

berhasil

E Program
Peningkatan
Ketahanan pangan
daerah

a. Prosentase Peningkatan
cadangan pangan
b. Prosentase Pelaksanaan Kegiatan
yang mendukung peningkatan skor
PPH
c. Prosentase pangan segar yang
aman dikonsumsi

Kepala
Bidang
Ketahanan
Pangan

1. Peningkatan
ketersediaan
pangan daerah

a. Jumlah dokumen ketersediaan
pangan
b. Jumlah sarana prasarana
ketersediaan pangan
c. Jumlah cadangan pangan yang
dimiliki pemerintah
d. Jumlah pembinaan manajemen
terhadap lumbung pangan dan
Lembaga Pembelian Gabah (LPG)
e.  Jumlah cadangan pangan di
masyarakat

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%
d. 100,00%
e. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil
c. berhasil
d. berhasil
e. berhasil

Kepala Seksi
Ketersediaan
dan Distribusi
Pangan

2. Peningkatan
distribusi  pangan
daerah

a. Jumlah pendataan distribusi
pangan yang dilakukan

b. Jumlah jenis Data/Informasi
tentang distribusi pangan.

c. Jumlah anggota lembaga
distribusi pangan yang dibina

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil
c. berhasil

Kepala Seksi
Ketersediaan
dan Distribusi
Pangan
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3. Pengembangan
Penganekaragama
n  Pangan

a. Jumlah macam
penganekaragaman pangan
b. Jumlah peserta pelatihan
penganekaragaman pangan
c.  Jumlah Dokumen Penghitungan
Skor PPH Konsumsi Pangan

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil
c. berhasil

Kepala Seksi
Penganekarag
aman dan
Konsumsi
Pangan

4. Lomba Cipta Menu
dan Festival
Pangan Olahan

a.  Jumlah peserta Lomba cipta
menu
b. Jumlah festival dan pameran
yang dilaksanakan

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

Kepala Seksi
Penganekarag
aman dan
Konsumsi
Pangan

5. Peningkatan
kewaspadaan
pangan

a. Jumlah pemantauan/survey yang
dilakukan
b. Jumlah pengujian sample pangan
segar dan pangan olahan
c. Jumlah dokumen kerawanan
pangan

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil
c. berhasil

Kepala Seksi
Kewaspadaan
Pangan

6. Penanggulangan
rawan pangan

a.  Jumlah KK miskin yang
mendapat bantuan pangan
b.  Jumlah bahan pangan untuk
intervensi rawan pangan
c. Jumlah peserta pembinaan desa
mandiri pangan

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil
c. berhasil

Kepala Seksi
Kewaspadaan
Pangan

F Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

a. Tingkat kepuasan aparatur SKPD
terhadap pelayanan administrasi
perkantoran

Sekretaris

1. Penyediaan jasa
surat menyurat

a. Jumlah surat masuk dan keluar
yang dikelola

a. 94,50% a. berhasil Kepala Sub
Bagian Umum
dan
Kepegawaian

2. Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik

a. Biaya rekening air, listrik, dan
telepon yang dibayarkan

a. 100,00% a. berhasil Kepala Sub
Bagian Umum
dan
Kepegawaian

3. Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional

a. Jumlah STNK / Uji KIR kendaraan
bermotor yang diurus

a. 100,00% a. berhasil Kepala Sub
Bagian Umum
dan
Kepegawaian

4. Penyediaan Jasa
kebersihan
kantor/keamanan
kantor/pengemudi

a. Jumlah tenaga
kebersihan/keamanan kantor/
pengemudi yang dibayar
b. jumlah alat kebersihan/
keamanan yang diadakan

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

Kepala Sub
Bagian Umum
dan
Kepegawaian

5. Penyediaan alat
tulis kantor

a. Jenis alat tulis kantor yang
disediakan

a. 100,00% a. berhasil Kepala Sub
Bagian Umum
dan
Kepegawaian

6. Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan

a. Jenis barang cetakan dan
penggandaan

a. 100,00% a. berhasil Kepala Sub
Bagian Umum
dan
Kepegawaian

7. Penyediaan bahan
logistik kantor

a. Jumlah bahan logistik kantor
yang disediakan

a. 100,00% a. berhasil Kepala Sub
Bagian Umum
dan
Kepegawaian
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8. Penyediaan
makanan dan
minuman

a. Jumlah  mamin yang disediakan a. 100,00% a. berhasil Kepala Sub
Bagian Umum
dan
Kepegawaian

9. Kegiatan kedinasan
dalam daerah ,luar
daerah dan luar
negeri

a. Jumlah rapat koordinasi luar
negeri yang dilaksanakan
b Jumlah rapat koordinasi dalam
daerah yang dilaksanakan
c. Jumlah rapat koordinasi luar
daerah yang dilaksanakan

a. 0,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil
c. berhasil

Kepala Sub
Bagian
Keuangan

10. Penyediaan jasa
administrasi
keuangan

a. Jumlah pejabat pengelola
administrasi keuangan

a. 100,00% a. berhasil Kepala Sub
Bagian
Keuangan

11. Penyediaan
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor

a. Jenis komponen
listrik/penerangan kantor yang
disediakan

a. 100,00% a. berhasil Kepala Sub
Bagian Umum
dan
Kepegawaian

12. Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan

a. Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
yang disediakan

a. 100,00% a. berhasil Kepala Sub
Bagian Umum
dan
Kepegawaian

G Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana Aparatur

a. Prosentase sarpras aparatur
dengan  kondisi layak fungsi

Sekretaris

1. Pengadaan
perlengkapan dan
peralatan gedung
kantor

a. Jenis dan jumlah perlengkapan
dan peralatan gedung kantor yang
diadakan

a. 100,00% a. berhasil Kepala Sub
Bagian Umum
dan
Kepegawaian

2. Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor

a. Jumlah unit gedung kantor yg
dipelihara

a. 100,00% a. berhasil Kepala Sub
Bagian Umum
dan
Kepegawaian

3. Pemeliharaan rutin
/berkala kendaraan
dinas/ operasional

a. Jenis dan Jumlah kendaraan
dinas/ operasional yang dipelihara

a. 100,00% a. berhasil Kepala Sub
Bagian Umum
dan
Kepegawaian

4. Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan dan
peralatan gedung
kantor

a. Jenis dan jumlah perlengkapan
dan peralatan gedung kantor yang
dipelihara

a. 100,00% a. berhasil Kepala Sub
Bagian Umum
dan
Kepegawaian

5. Pemeliharaan
rutin/berkala
mebeleur

a. Jumlah mebeleur yang dipelihara a. 100,00% a. berhasil Kepala Sub
Bagian Umum
dan
Kepegawaian

H Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur

a. Prosentase aparatur yang disiplin Sekretaris

1. Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya

a. Jumlah pakaian dinas yang
diadakan

a. 100,00% a. berhasil Kepala Sub
Bagian
Umum dan
Kepegawaian
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No. % CAPAIAN KATEGORI

1 Lebih dari 100% Sangat berhasil

2
90% s.d

kurang dari 100%
Berhasil

3 75% s.d kurang dari 90% Cukup

4 Kurang dari 75% Kurang

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Sasaran 1 : Meningkatnya  produksi pertanian, perkebunan dan peternakan

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian untuk mencapai Sasaran

ini antara lain :

5) Program Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kendala/ permasalahan yang dihadapi :

 Adanya serangan OPT Padi endemis seperti wereng batang coklat dan tikus di

beberapa wilayah kecamatan

 Kurangnya ketersediaan air saat memasuki musim kemarau

 Ketersediaan pupuk subsidi tidak sesuai dengan 6 (enam) asas

 Semakin langkahnya tenaga kerja di bidang pertanian

 Banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi perumahan dan

perindustrian

I Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan

a. Prosentase jumlah dokumen
perencanaan, laporan keuangan
dan kinerja SKPD yang tepat waktu

Sekretaris

1. Penyusunan
perencanaan dan
pelaporan capaian
kinerja PD

a. Jumlah dokumen perencanaan
PD yang disusun
b. Jumlah laporan capaian kinerja
PD yang disusun
c. Jumlah sistem informasi PD yang
dikelola

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil
c. berhasil

Kepala Sub
Bagian
Perencanaan
dan
Pelaporan
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Upaya yang dilakukan :

 Melaksanakan kegiatan gerakan pengendalian OPT sehingga serangan tidak

menyebar.

 Memberi bantuan pestisida namun bantuan tersebut bersifat stimulan sesuai

dengan rekomendasi dari POPT.

 Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk pengaturan

irigasi serta mengoptimalkan pemanfaatan pompa air terutama yang berasal

dari bantuan pemerintah yang ada di poktan/gapoktan.

 Memberikan bantuan alsintan yang disesuaikan dengan spesifikasi lahan dan

potensi wilayah.

Rencana tindak lanjut :

 Mengusulkan kegiatan unuk penambahan terapan teknologi dan pencegahan

penurunan hasil akibat serangan hama dan penyakit tanaman.

 Memperkuat koordinasi dengan instansi yang terkait terutama hal-hal yang

bersifat teknis sehingga tidak menghambat pencapaian target pelaksanaan

kegiatan.

 Mengakomodasi kebutuhan petani dalam hal pelatihan maupun sarana

prasarana untuk menunjang peningkatan produksi maupun produktivitas.

6) Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan

Kendala/ permasalahan yang dihadapi :

 Pola budidaya tebu belum sesuai dengan baku teknis yang telah ditetapkan.

 Kesadaran petani tebu dalam penggunaan benih unggul masih kurang.

Upaya yang dilakukan :

 Membuat demplot penataan varietas

 Mengadakan sosialisasi, pembinaan teknis dan penerapan teknologi sesuai anjuran

budidaya perkebunan.

Rencana tindak lanjut :

 Persiapan dengan baik secara administrasi dan jadwal kegiatan di tahun depan

 Kalau ada kendala dilapangan segera dikoordinasikan dengan isntansi terkait
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7) Program Peningkatan Kualitas Produksi Peternakan/Kehewanan dan Hasil Hewan

Kendala/ permasalahan yang dihadapi :

 Kendala yang dihadapi selama ini adalah waktu pelaksanaan pekerjaan sedikit

mundur karena pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia terlambat sehingga

berdampak pada kegiatan yang akan dilakukan

Upaya yang dilakukan :

 Upaya yang akan dilakukan di tahun mendatang adalah melakukan rencana

pengadaan sesuai schedule atau jadwal yang telah ditetapkan

Rencana tindak lanjut :

 Melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku

8) Penyuluhan dan Pemberdayaan Penyuluh

Kendala/ permasalahan yang dihadapi :

 Masih rendahnya kemampuan lembaga petani dalam mengadopsi teknologi baru

 Masih rendahnya SDM petani

 Banyak generasi muda yang tidak mau berkontribusi di sektor pertanian

Upaya yang dilakukan :

 Memberikan pelatihan danproses pembelajaran dalam mengadopsi teknologi baru.

 Meningkatkan kemampuan lembaga petani dalam menerapkan anjuran teknologi.

 Memberikan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM petani.

Rencana tindak lanjut :

 Meningkatkan pengawalan dan pendampingan bagi petani dan kelompok tani
dalam menerapkan anjuran teknologi

 Memberikan bantuan alsintan yang disesuaikan dengan spesifikasi lahan dan
potensi wilayah

 Memberikan pelatihan dan proses pembelajaran dalam mengadopsi teknologi baru
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Sasaran 2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Indikator :

3). Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi

Skor PPH Konsumsi memberikan informasi pencapaian kualitas dan kuantitas

konsumsi pangan penduduk dan menggambarkan pencapaian keragaman

(diversifikasi) konsumsi pangan. Skor PPH Konsumsi kabupaten sidoarjo tahun

2018 sebesar 88,3. Kendala untuk mencapai pola konsumsi pangan ideal antara

lain :

a). Tingkat konsumsi pangan masyarakat di kabupaten Sidoarjo untuk sumber
karbohidrat masih didominasi beras sedangkan umbi-umbian belum
merupakan konsumsi masyarakat karena tingkat konsumsinya sangat rendah
maka diperlukan upaya untuk meningkatkan konsumsi umbi-umbian sebagai
sumber karbohidrat dan energi serta pengganti beras

b). Kurangnya kesadaran dan pengetahuan penduduk terhadap Pola makan
B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman)

c). Mengkonsumsi beras dan terigu lebih mudah dan praktis dari pada
mengkonsumsi pangan lokal (Teknologi pengolahan beras dan terigu lebih
mudah)

d). Preferensi / selera penduduk terhadap buah dan sayur masih kurang
e). Ketersediaan pangan wilayah kecil (sebagian besar produksi dari luar

daerah)
f). Minimnya Daya beli masyarakat

4). Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan

Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan adalah acuan untuk mengetahui

kualitas ketersediaan pangan yang digambarkan dari Skor PPH dan Komposisi

kelompok pangan. Perhitungan PPH Ketersediaan pangan didasarkan pada 9

kelompok yaitu : Padi-padian, Umbi-umbian, Pangan Hewani, Minyak dan

Lemak, Buah/Biji Berminyak, Kacang–kacangan, Gula, Sayur & Buah dan

Lainnya.

Skor PPH Ketersediaan tahun 2018 adalah 88,7 dari skor ideal 100,

semakin mendekati ideal maka dapat dikatakan keadaan pangannya cukup

beragam. Berdasarkan hasil analisa PPH Ketersediaan kelompok pangan yang

mencapai skor pola maksimal antara lain Kelompok Padi – Padian, Pangan

Hewani, Kacang – kacangan, Minyak dan Lemak, Gula. Sedangkan yang masih
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perlu peningkatan adalah Umbi – Umbian, Sayur dan Buah, Buah / Biji

Berminyak.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai skor PPH ketersediaan adalah

sebagian besar ketersediaan pangan di Kabupaten Sidoarjo bukan berasal dari

produksi sendiri melainkan luar wilayah Sidoarjo. Upaya yang telah dilakukan

oleh dinas adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk diversifikasi

konsumsi pangan yang diimbangi dengan ketersediaan pangan yang mendukung

konsumsi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian untuk mencapai

Sasaran ini adalah program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah.

Kendala/ permasalahan yang dihadapi :

 Sebagian besar bahan pokok yang tersedia di Sidoarjo berasal atau produksi

dari luar wilayah sehingga fluktuasi harga lebih tergantung pada penawaran

dan permintaan.

 Kabupaten Sidoarjo belum mempunyai cadangan pangan pemerintah karena

belum mempunyai gudang penyimpanan cadangan pangan. Sehingga

cadangan pangan yang ditangani berupa beras yang dikelolah di masyarakat

khususnya kelompok tani dan Lembaga Penggilingan Gabah (LPG).

Upaya yang dilakukan :

 Memonitoring harga bahan pangan baik di tingkat konsumen maupun

distributor agar harga pangan tetap stabil

 Memaksimalkan LPG dalam pembelian gabah dan mendorong gapoktan

untuk membeli gabah petani serta memproses menjadi beras.

Rencana tindak lanjut :

 Melaksanakan koordinasi lintas sektor serta lebih sering melakukan

monitoring harga baik di tingkat produksi maupun konsumsi.

 Meningkatkan cadangan pangan dengan cara melakukan monitoring ke

penggilingan padi dan Gapoktan serta mendorongnya untuk menjadi mitra

Bulog.
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c. Analisis dan Perbandingan Kinerja Tahun Sebelumnya

Perkembangan (Tren) Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya  produksi pertanian, perkebunan dan peternakan dengan
indikator produksi pertanian, perkebunan dan peternakan berupa :1) padi;
2).jagung; 3) kacang hijau; 4) kedelai; 5)sawi; 6) bayam; 7) kangkung; 8) tebu; 9)
daging; 10) telur; 11) susu.

Tabel 3.6
Perkembangan (Tren) Capaian Kinerja

Jenis Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1.padi 2.468.236 2.186.310 2.371.926 2.058.900 2.059.105,90 2.044.800

2.jagung 7.331,32 7.170 6.773 11.788 11.789,20 12.905

3.kacang
hijau

21.478 15.702 20.640 15.704 15.705,60 21.455

4.kedelai 22.557 9.350 21.677 9.716 9.717,00 6.020

5.sawi 48.036 42.610 46.162 52.020 52.025,20 70.194

6.bayam 48.097 40.062 46.221 42.572 42.576,30 40.588

7.kangkung 70.724 34.457 65.338 43.317 43.321,30 46.809

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa perkembangan produksi komoditas

kacang hijau, sawi dan kangkung selama tiga tahun terakhir mengalami

peningkatan. Terutama pada komoditas kacang hijau dan sawi. Komoditas ini

rata-rata mengalami kenaikan sebesar 25%. Sedangkan produksi padi selama tiga

tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2017 produksi padi menurun sebesar

127.410 Kw dari 2.186.310 Kw sedangkan pada tahun 2018 menurun sebesar

26.074,80 Kw dari 2.058.900 Kw. Selain itu produksi padi juga belum mencapai

target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya luas alih

fungsi lahan yang subur/potensi untuk pertanian menjadi pemukiman dan industri

tidak sebanding dengan jumlah luas lahan yang ditanami padi.
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Meskipun produksi padi mengalami

penurunan dari tahun ke tahun dan belum

mencapai target yang telah ditentukan

apabila dilihat dari segi produktivitas padi

mengalami peningkatan sebesar 5,3 Kw/Ha

pada tahun 2018 yaitu 68,2 Kw/Ha dari 62,9

Kw/ha tahun 2017. Karena petani

menerapkan penanaman padi dua atau tiga

kali tanam dalam setahun. meskipun tidak

semua lahan bisa menerapkannya.

Sedangkan produksi komoditas jagung naik sebesar 1,46 Kw/Ha.

Produktivitas kacang hijau naik 0,24 kw/ha  dari 13,86 Kw/Ha menjadi 14.1

Kw/Ha. Produktivitas kedelai naik 0,69 kw/ha dari 15,85 Kw/Ha menjadi 16,54

Kw/Ha. Meskipun produktivitas tanaman pangan dan hortikultura mengalami

peningkatan tetapi untuk tanaman kedelai belum dapat meningkatkan produksi.

Hal ini disebabkan luas panen mengalami penurunan 249 ha. Pada tahun 2017

luas panen kedelai sejumlah 613 ha sedangkan pada tahun 2018 hanya sejumlah

364 ha.

2016 2017 2018
padi 68,8 62,9 68,2

Produktivitas Tanaman
Padi (Kw/Ha)
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Grafik 3.2
Perkembangan Produksi Perkebunan Tebu

Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil produksi tebu

selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Produksi tebu paling rendah

terjadi pada tahun 2017  karena jumlah ketersediaan pupuk masih kurang dan

baku teknis budidaya tebu belum sesuai dengan ketentuan akibat dari semakin

mahalnya biaya garap untuk usaha tani tebu.

Produksi perkebunan tebu dipegaruhi beberapa faktor antara lain :

a. Bibit unggul/ Varietas unggul

b. Baku teknis budidaya tebu

c. Ketersediaan pupuk
Upaya-upaya yang telah dilakukan agar produksi dan produktivitas

Tanaman tebu meningkat adalah :

a). Menanam tebu menggunakan varitas unggul sesuai masa tanam

b). Ketersediaan pupuk sesuai asas 6 (enam) tepat yaitu tepat waktu, jumlah,

tempat, jenis, harga dan mutu;

c). Melakukan budidaya tanaman tebu sesuai baku teknis yang berlaku.

d). Menebang tebu yang masak optimal
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2016 2017
2018

3721064,0 3086659,0 3.257.662
3005158,0 2945799,0 2946093,6000

2016 2017 2018
Realisasi 3721064,0 3086659,0 3.257.662
target 3005158,0 2945799,0 2946093,6000

Perkembangan Produksi Perkebunan
Tebu

Realisasi
target
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Grafik 3.3
Perkembangan Produksi Telur

Produksi telur pada tahun 2018 sebesar 2.647.150 Kg, apabila dibandingkan

dengan produksi telur 2017 sebesar 2.799.930 kg terdapat penurunan sebesar

152.780  kg atau 5,4%. Hal ini disebabkan meningkatnya harga jagung sebagai

bahan pakan ternak karena jagung dari petani sudah dibeli oleh pabrikan pakan

ternak karena pabrik pakan dilarang import jagung.

Untuk meningkatkan produksi telur, maka Pemerintah memberikan subsidi

harga jagung import melalui Bulog dengan harga Rp. 4.000/kg. Pada Tahun 2018

Dinas Pangan dan Pertanian banyak melakukan kegiatan pelatihan dan

pengawasan biosecurity pada peternak sehingga para peternak semakin menyadari

pentingnya penanganan kesehatan, higienis sanitasi kandang dan manajemen

pakan yang baik akan meningkatkan produktifitas telur yang dihasilkan, selain itu

kami juga melakukan survey harga pasar yang sangat bermanfaat untuk menjaga

stabilitas harga pemasokan antara farm, agen sampai konsumen.
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2.244.286
2.799.930 2.647.150

1.754.936 1.772.485

2.647.150,0

2016 2017 2018
realisasi 2.244.286 2.799.930 2.647.150
target 1.754.936 1.772.485 2.647.150,0

Perkembangan Produksi Telur

realisasi

target
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Grafik 3.4
Perkembangan Produksi Daging 78

Dari grafik diatas perkembangan produksi daging selama tiga tahun terakhir

mengalami peningkatan dan selalu mencapai target yang telah ditentukan.

Kenaikan yang terjadi pada tahun 2018 yaitu 11,59% dari 24.769.016 Kg menjadi

27.640.811 Kg. Hal ini dikarenakan :

a. kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi daging ternak terutama daging

sapi dan  unggas  semakin  tinggi sehingga  permintaan  dan  pemotongan

ternak naik

b. Harga daging yang terus naik (mahal) sehingga banyak peternak yang

mengambil tindakan melakukan penggemukan sapi jantan

c. Banyaknya permintaan daging kambing dan domba untuk Aqiqah

2016 2017 2018
realisasi 20.201.285 24.769.016 27.640.811,0
target 20.200.932 20.604.900 23.890.560

20.201.285,0

24.769.016
27.640.811,0

20.200.932 20.604.900

23.890.560
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Grafik 3.5

Perkembangan Produksi Susu

Produksi susu pada tahun 2018 sebanyak 8.267.863 liter, apabila dibandingkan

tahun 2017 dengan produksi sebanyak 7.300.702 liter terdapat peningkatan  967.161

liter atau 11,6%. Produksi susu meningkat dan mencapai target dikarenakan adanya

kontrol veteriner terhadap kewaspadaan penyakit hewan menular (lalu lintas hewan,

mutu hasil produksi susu secara laboratorium dan biosecurty), Optimalisasi fungsi

Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) yang sudah tersebar di 4 (empat) Kecamatan yaitu

Porong, Krian, Taman dan Tarik

Dengan adanya program Gangrep (Gangguan Reproduksi) dan Upsus Siwab

(Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) sehingga sapi sehat, diinseminasi dan

bunting kemudian beranak sehingga produksi susu juga meningkat. Selain itu

melakukan perbaikan gizi pakan melalui pembinaan pembuatan pakan ternak secara

sederhana sehingga mudah dilaksanakan.
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Dari grafik diatas perkembangan skor PPH konsumsi di Kabupaten Sidoarjo

selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dan capaian skor PPH

konsumsi paling tinggi pada tahun 2018. Capaian Skor PPH Konsumsi pada tahun

2018 sebesar 88,3 , apabila dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami

peningkatan sebesar 0,52. Hal ini mencerminkan tingkat konsumsi pangan

masyarakat di sidoarjo dibanding tingkat konsumsi pangan ideal yang memenuhi

kaidah pangan yang beragam,bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Kondisi ini

dapat dilihat dari aspek kuantitatif dan kualitatif. Dari aspek kuantitatif

digunakan untuk mengetahui cukup tidaknya jumlah konsumsi pangan yang

dikonsumsi, sedang kualitatif digunakan untuk mengetahui keseimbangan gizi

dari aneka ragam pangan yang dikonsumsi penduduk. Mutu konsumsi pangan

penduduk dapat dilihat dari Skor PPH Konsumsi. Semakin tinggi skor PPH,

konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang Pangan yang dikonsumsi

secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi

kebutuhan zat gizi. Perkembangan pola pangan harapan diupayakan selalu

meningkat dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengembangkan rumah pangan lestari dengan menitikberatkan pada budidaya

sayuran, buah dan ikan.

2016
2017

2018

Ax
is 

Ti
tle

2016 2017 2018
realisasi 86,95 87,78 88,3
target 85,13 87,50 87,9

PERKEMBANGAN SKOR PPH KONSUMSI
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b. Pengaturan kestabilan   dan kesinambungan   penyediaan pangan yang berasal

dari produksi kabupaten, cadangan pangan dalam & luar kabupaten

c. Internalisasi konsumsi B2SA untuk  meningkatkan  kesadaran  konsumsi bahan

lokal melalui advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi serta jalur

pendidikan formal maupun informal;

Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat dari kecukupan gizinya, baik energi

dan protein, juga dinilai dari sisi keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan Pola

Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan

energi Neraca Bahan Makanan (NBM). Keberagaman pangan akan mendukung

pencapaian keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi

pangan yang diharapkan.

Dalam perhitungan dan pencapaian skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan

mengalami perubahan rumusan. Untuk tahun 2015 dan tahun sebelumnya PPH

Ketersediaan dihitung berdasarkan analisa GAP antara produksi dan konsumsi pangan

di Kabupaten Sidoarjo. Tetapi mulai tahun 2016 PPH Ketersediaan dihitung

berdasarkan produksi, cadangan dan pasokan pangan dari daerah lain yang dituangkan

dalam Neraca Bahan Makan (NBM). Perubahan rumus dalam perhitungan PPH

2016
2017

2018

Ax
is 

Ti
tle

2016 2017 2018
target 87,00 89,32 89,77
realisasi 87,27 89,32 88,72

Perkembangan Skor PPH ketersediaan
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Ketersediaan ini dilakukan dalam rangka penyesuaian perhitungan PPH Ketersediaan

yang dilakukan pusat.

Skor PPH tingkat ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2018

menunjukkan skor 88,72 persen, apabila dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami

penurunan sebesar 0,6%.

Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sidoarjo secara umum cukup dan Penurunan

PPH Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sidoarjo terjadi karena kelompok pangan

tersebut sangat beragam yang mana tidak semua di produksi dari Kabupaten Sidoarjo

namun masih mendatangkan dari luar kabupaten, khususnya buah, sayuran dan umbi-

umbian.

d. Analisis Keberhasilan / Kegagalan Program dan Kegiatan Pendukung

Sasaran 1. Meningkatnya  produksi pertanian, perkebunan dan peternakan

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan / Kegagalan Program dan Kegiatan Pendukung

No Program/
Kegiatan

Indikator Program (Outcame)/
Kegiatan (Output) % Capaian Tingkat

keberhasilan

A Program
Peningkatan Hasil
Produksi Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

a. Prosentase penggunaan benih
unggul berlabel

b. Prosentase serangan hama dan
penyakit pada tanaman pangan
dan hortikultura

c.  Prosentase lahan yang
menggunakan sarana prasarana
mekanisasi pertanian

1. Pemberdayaan
Petani Pemakai Air

a. Jumlah himpunan/kelompok
petani pemakai air

a. 100,00% berhasil

2. Pengadaan sarana
dan prasarana
pertanian tepat
guna

d. Jumlah Sarana Prasarana
Pertanian yang diadakan

e. Jumlah sarana prasarana yang
dihibahkan

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

3. Pengembangan
teknologi budidaya
tanaman pangan
dan hortikultura

a. Luasan areal tanam yang
menggunakan teknologi tepat guna
b. Jumlah petani yang mendapatkan
pembinaan penggunaan teknologi
tepat guna.

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil
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4. Pengembangan
bibit unggul
tanaman pangan
dan hortikultura

a. Jumlah jenis bibit unggul
tanaman pangan dan hortikultura
yang diadakan
b.  Jumlah petani yang mendapat
sosialisasi tentang bibit unggul
tanaman pangan dan hortikultura

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

5. Penyusunan
sasaran areal
tanam dan
penanganan pasca
panen

a. Jumlah ubinan yang dilaksanakan
b. Jumlah koordinasi yang dilakukan

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

6. Pelatihan petani
dan pelaku
agribisnis pertanian

a. Jumlah peserta Temu Wicara dan
Temu Usaha HKP yang dilaksanakan
b. Jumlah Pameran yang dilakukan

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

7. Pengendalian
Organisme
Penggangu
Tumbuhan (OPT)
Pangan dan
Hortikultura

a. Jumlah pengembangan agensia
hayati
b. Jumlah dan jenis obat-obatan
untuk pengendalian OPT yang
tersedia
c. Luas areal penerapan
pengendalian hama terpadu

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil
c. berhasil

B Program
Peningkatan
produksi Hasil
Perkebunan

a. jumlah penataan varietas unggul
tebu
b. prosentase penggunaan pupuk
berimbang
c. Prosentase serangan hama dan
penyakit pada tanaman tebu

4. Pengembangan
teknologi budidaya
perkebunan

a. Jumlah teknologi budidaya
perkebunan yang dikembangkan
b. Jumlah sarpras yang
diadakan/dihibahkan
c. Jumlah peserta pembinaan
teknologi budidaya perkebunan

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil
c. berhasil

5. Pengendalian
Organisme
Penggangu
Tanaman (OPT)
Tebu

a. Luas lahan tanaman tebu yang
terkendali dari hama
b. Jumlah dan jenis obat pengendali
hama pada tanaman tebu

a. 93,18%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

6. Pelatihan pelaku
usaha agribisnis
perkebunan

a. Jumlah peserta pelatihan usaha
agribisnis perkebunan

a. 100,00% a. berhasil

C Program
Peningkatan
Kualitas Produksi
Peternakan/Kehew
anan dan Hasil
Hewan

a.  Prosentase sapi betina yang
mendapatkan pelayanan Inseminasi
Buatan

b. Presentase persetujuan
permohonan rekomendasi
pengiriman bahan asal hewan dan
hasil bahan asal hewan
c. Jumlah penanganan kasus
endemis ternak (Ekor)
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11. Pemeliharaan
kesehatan dan
pencegahan
penyakit menular
ternak

a. jumlah pelayanan kesehatan
hewan
a. Ternak besar
b. Ternak Kecil
c. Unggas
d. hewan kesayangan
b. jumlah titik lokasi pengawasan
c. Jumlah rekomendasi perijinan
produk pangan, non pangan dan
obat hewan

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil
c. berhasil

12. Operasional dan
pelayanan
laboratorium
Kesehatan Hewan
dan Kesehatan
Masyarakat
Veteriner

a. jumlah sarana dan prasarana
laboratorium keswan kesmavet
yang diadakan
b. Jumlah sampel/uji lab yang
dilakukan

a. 100,00%
b. 70,60%

a. berhasil
b. kurang

13. Pelatihan dan
pengembangan
agribisnis
peternakan

a. Jumlah peserta pelatihan
agribisnis peternakan
b.  jumlah pameran/expo
peternakan yang diikuti

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

14. Gelar potensi
ternak

a.  Jumlah peserta yang mengikuti
gelar potensi ternak

a. 100,00% a. berhasil

15. Pembinaan dan
fasilitasi perijinan
usaha
pengembangan
peternakan

a. Jumlah peserta pembinaan
b.  Jumlah rekomendasi ijin usaha
peternakan dan kehewanan yang
dikeluarkan

a. 75,00%
b. 80,00%

a. kurang
b. cukup

16. Pengembangan
budidaya
peternakan

a. Jumlah kebuntingan hasil IB
b.  Jumlah kelahiran anak hasil IB
c. Jumlah data yang tertangani
d. Jumlah bibit ternak besar, kecil
dan unggas yang diadakan

e. Jumlah ternak yang terlayani IB
(INSEMINASI BUATAN)

a. 77,70%
b. 100,00%
c. 100,00%
d. 0,53%
e. 100,00%

a. cukup
b. berhasil
c. berhasil
d. kurang
e. berhasil

17. Revitalisasi
Pelayanan dan
operasional RPH
Krian

a. Jumlah sarpras RPH Krian yang
diadakan
b.  Jumlah hewan yang dipotong
c.  Jumlah tenaga pengelola RPH

a. 100,00%
b. 63,04%
c. 100,00%

a. berhasil
b. kurang
c. berhasil

18. Pelayanan dan
operasional RPU,
RPH Prambon dan
Pasar Hewan

a. Jumlah sarpras RPU, RPH
Prambon dan Pasar Hewan

b. Jumlah hewan yang dipotong
c. Jumlah transaksi jual-beli ternak

a. 100,00%
b. 15,84%
c. 0,00%

a. berhasil
b. kurang
c. kurang
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19. Pembinaan dan
pelatihan
keterampilan kerja
bagi tenaga kerja
dan masyarakat
(DBHCHT)

a. Persentase peternak yang
menerapkan hasil pelatihan bidang
peternakan
b. Persentase peternak yang
menerapkan hasil pelatihan bidang
peternakan

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

20. Bantuan sarana
produksi,
bibit/benih ternak
bagi
masyarakat/kelomp
ok masyarakat
(DBHCHT)

a. Persentase kelompok penerima
hibah

a. 100,00% a. berhasil

D Program
Penyuluhan dan
Pemberdayaan
Penyuluh

a. Prosentase pemanfaatan
penyuluh dalam pendampingan
program/kegiatan
b. Prosentase pelaku utama yang
mendapatkan penyuluhan

6. Perencanaan
Teknis Penyuluhan

a. Jumlah dokumen programa
penyuluhan
b. Jumlah dokumen rencana kerja
penyuluh
c. Jumlah metode penyuluhan yang
dikembangkan

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil
c. berhasil

7. Pengembangan
SDM Penyuluh dan
Petani

a. Jumlah penyuluh yang dinilai
b. Jumlah pelatihan untuk petani
yang dilaksanakan
c. Jumlah pelatihan bagi penyuluh
yang dilakukan
d. Jumlah peserta forum
penyuluhan, temu teknis, kursus
tani dan rembuk tani yang
dilaksanakan

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%
d. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil
c. berhasil
d. berhasil

8. Pendampingan
Program PUAP
(Pemberdayaan
Usaha Agribis
Perdesaan)

a. Jumlah peserta temu teknis
Gapoktan PUAP
b. Jumlah Gapoktan yang
didampingi

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

9. Peningkatan
kemampuan
lembaga petani

a. Jumlah Poktan penerima stimulan
pengurusan badan hukum
b. Jumlah lomba gapoktan yang
dilaksanakan
c.  Jumlah gapoktan yang mengikuti
pelatihan manajemen kelompok (
DBHCHT)
d. Jumlah rembuk KTNA/PEDA dan
PENAS yang diikuti
e. Jumlah Gapoktan penerima
stimulan pengurusan badan hukum

a. 0,00%
b. 100,00%
c. 100,00%
d. 0,00%
e. 0,00%

a. kurang
b. berhasil
c. berhasil
d. kurang
e. kurang

10. Penumbuhan dan
penguatan
kelembagaan
(DBHCHT)

a. Persentase poktan yang
meningkat kualitasnya (kelas)
b. Persentase poktan yang
meningkat kualitasnya (kelas)

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil
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F Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

a. Tingkat kepuasan aparatur SKPD
terhadap pelayanan administrasi
perkantoran

13. Penyediaan jasa
surat menyurat

a. Jumlah surat masuk dan keluar
yang dikelola

a. 94,50% a. berhasil

14. Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik

a. Biaya rekening air, listrik, dan
telepon yang dibayarkan

a. 100,00% a. berhasil

15. Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional

a. Jumlah STNK / Uji KIR kendaraan
bermotor yang diurus

a. 100,00% a. berhasil

16. Penyediaan Jasa
kebersihan
kantor/keamanan
kantor/pengemudi

a. Jumlah tenaga
kebersihan/keamanan kantor/
pengemudi yang dibayar
b. jumlah alat kebersihan/
keamanan yang diadakan

a. 100,00%
b. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil

17. Penyediaan alat
tulis kantor

a. Jenis alat tulis kantor yang
disediakan

a. 100,00% a. berhasil

18. Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan

a. Jenis barang cetakan dan
penggandaan

a. 100,00% a. berhasil

19. Penyediaan bahan
logistik kantor

a. Jumlah bahan logistik kantor
yang disediakan

a. 100,00% a. berhasil

20. Penyediaan
makanan dan
minuman

a. Jumlah  mamin yang disediakan a. 100,00% a. berhasil

21. Kegiatan kedinasan
dalam daerah ,luar
daerah dan luar
negeri

a. Jumlah rapat koordinasi luar
negeri yang dilaksanakan
b Jumlah rapat koordinasi dalam
daerah yang dilaksanakan
c. Jumlah rapat koordinasi luar
daerah yang dilaksanakan

a. 0,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

a. kurang
b. berhasil
c. berhasil

22. Penyediaan jasa
administrasi
keuangan

a. Jumlah pejabat pengelola
administrasi keuangan

a. 100,00% a. berhasil

23. Penyediaan
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor

a. Jenis komponen
listrik/penerangan kantor yang
disediakan

a. 100,00% a. berhasil

24. Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-

a. Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
yang disediakan

a. 100,00% a. berhasil
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Capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2018  tersebut diatas menunjukkan nilai
pencapaian sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten
Sidaorjo tahun 2018 adalah berhasil.

undangan

G Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana Aparatur

a. Prosentase sarpras aparatur
dengan  kondisi layak fungsi

6. Pengadaan
perlengkapan dan
peralatan gedung
kantor

a. Jenis dan jumlah perlengkapan
dan peralatan gedung kantor yang
diadakan

a. 100,00% a. berhasil

7. Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor

a. Jumlah unit gedung kantor yg
dipelihara

a. 100,00% a. berhasil

8. Pemeliharaan rutin
/berkala kendaraan
dinas/ operasional

a. Jenis dan Jumlah kendaraan
dinas/ operasional yang dipelihara

a. 100,00% a. berhasil

9. Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan dan
peralatan gedung
kantor

a. Jenis dan jumlah perlengkapan
dan peralatan gedung kantor yang
dipelihara

a. 100,00% a. berhasil

10. Pemeliharaan
rutin/berkala
mebeleur

a. Jumlah mebeleur yang dipelihara a. 100,00% a. berhasil

H Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur

a. Prosentase aparatur yang disiplin

2. Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya

a. Jumlah pakaian dinas yang
diadakan

a. 100,00% a. berhasil

I Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan

a. Prosentase jumlah dokumen
perencanaan, laporan keuangan
dan kinerja SKPD yang tepat waktu

2. Penyusunan
perencanaan dan
pelaporan capaian
kinerja PD

a. Jumlah dokumen perencanaan
PD yang disusun
b. Jumlah laporan capaian kinerja
PD yang disusun
c. Jumlah sistem informasi PD yang
dikelola

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

a. berhasil
b. berhasil
c. berhasil
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Sasaran 2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

No Program/
Kegiatan

Indikator Program (Outcame)/
Kegiatan (Output) % Capaian

Tingkat
keberha

silan
Penjelasan

E Program
Peningkatan
Ketahanan pangan
daerah

a. Prosentase Peningkatan
cadangan pangan
b. Prosentase Pelaksanaan Kegiatan
yang mendukung peningkatan skor
PPH
c. Prosentase pangan segar yang
aman dikonsumsi

1. Peningkatan
ketersediaan
pangan daerah

a. Jumlah dokumen ketersediaan
pangan
b. Jumlah sarana prasarana
ketersediaan pangan
c. Jumlah cadangan pangan yang
dimiliki pemerintah
d. Jumlah pembinaan manajemen
terhadap lumbung pangan dan
Lembaga Pembelian Gabah (LPG)
e.  Jumlah cadangan pangan di
masyarakat

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%
d. 100,00%
e. 100,00%

a.
berhasil
b.
berhasil
c.
berhasil
d.
berhasil
e.
berhasil

2. Peningkatan
distribusi  pangan
daerah

a. Jumlah pendataan distribusi
pangan yang dilakukan
b. Jumlah jenis Data/Informasi
tentang distribusi pangan.
c. Jumlah anggota lembaga
distribusi pangan yang dibina

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

a.
berhasil
b.
berhasil
c.
berhasil

3. Pengembangan
Penganekaragama
n  Pangan

a. Jumlah macam
penganekaragaman pangan
b. Jumlah peserta pelatihan
penganekaragaman pangan
c.  Jumlah Dokumen Penghitungan
Skor PPH Konsumsi Pangan

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

a.
berhasil
b.
berhasil
c.
berhasil

4. Lomba Cipta Menu
dan Festival
Pangan Olahan

a.  Jumlah peserta Lomba cipta
menu
b. Jumlah festival dan pameran
yang dilaksanakan

a. 100,00%
b. 100,00%

a.
berhasil
b.
berhasil

5. Peningkatan
kewaspadaan
pangan

a. Jumlah pemantauan/survey yang
dilakukan
b. Jumlah pengujian sample pangan
segar dan pangan olahan
c. Jumlah dokumen kerawanan
pangan

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

a.
berhasil
b.
berhasil
c.
berhasil

6. Penanggulangan
rawan pangan

a.  Jumlah KK miskin yang
mendapat bantuan pangan
b.  Jumlah bahan pangan untuk
intervensi rawan pangan
c. Jumlah peserta pembinaan desa
mandiri pangan

a. 100,00%
b. 100,00%
c. 100,00%

a.
berhasil
b.
berhasil
c.
berhasil
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3.4 Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 3.8
Laporan Realisasi Anggaran

Program Kegiatan Anggaran Realisasi %

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

3.050.034.300,00 2.625.991.304,00 86,1

Penyediaan jasa surat
menyurat

32.598.000,00 32.100.000,00 98,47

Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik

580.000.000,00 337.768.515,00 58,24

Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional

25.000.000,00 19.174.100,00 76,7

Penyediaan jasa
administrasi keuangan

255.582.000,00 228.294.000,00 89,32

Penyediaan jasa
kebersihan
kantor/keamanan
kantor/pengemudi

354.700.000,00 331.471.000,00 93,45

Penyediaan alat tulis
kantor

71.200.000,00 71.087.000,00 99,84

Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan

87.000.000,00 77.185.000,00 88,72

Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

115.000.000,00 67.227.000,00 58,46

Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan

6.000.000,00 5.838.000,00 97,3

Penyediaan bahan logistik
kantor

401.600.000,00 401.550.000,00 99,99

Penyediaan makanan dan
minuman

29.500.000,00 22.623.000,00 76,69

Kegiatan kedinasan dalam
daerah, luar daerah dan
luar negeri

1.091.854.300,00 1.031.673.689,00 94,49

Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur

2.457.491.811,00 2.249.807.705,00 91,55

Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Gedung
Kantor

679.035.000,00 625.022.250,00 92,05

Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor

1.582.456.811,00 1.442.605.000,00 91,16

Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional

111.000.000,00 103.634.455,00 93,36

Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur

10.000.000,00 9.823.000,00 98,23

Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan
peralatan gedung kantor

75.000.000,00 68.723.000,00 91,63

Program peningkatan disiplin
aparatur

56.430.000,00 52.244.500,00 92,58
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Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya

56.430.000,00 52.244.500,00 92,58

Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan

158.500.000,00 155.650.000,00 98,2

Penyusunan dokumen
perencanaan dan laporan
capaian kinerja OPD

158.500.000,00 155.650.000,00 98,2

Peningkatan Hasil Produksi
Tanaman Pangan dan
Hortikultura

1.292.150.000,00 1.240.392.000,00 95,99

Pemberdayaan petani
pemakai air

30.980.000,00 30.480.000,00 98,39

Pengembangan bibit
unggul tanaman pangan
dan hortikultura

42.510.000,00 41.510.000,00 97,65

Pengembangan teknologi
budidaya tanaman pangan
dan hortikultura

86.665.000,00 83.615.000,00 96,48

Pengendalian Organisme
Penggangu Tumbuhan
(OPT) Pangan dan
Hortikultura

354.230.000,00 335.048.000,00 94,58

Penyusunan sasaran areal
tanam dan penanganan
pasca panen

40.050.000,00 39.550.000,00 98,75

Pengadaan sarana dan
prasarana pertanian tepat
guna

664.365.000,00 636.839.000,00 95,86

Pelatihan petani dan
pelaku agribisnis pertanian

73.350.000,00 73.350.000,00 100

Peningkatan Ketahanan
pangan daerah

1.365.795.000,00 1.321.260.045,00 96,74

Lomba Cipta Menu dan
Festival Pangan Olahan

323.724.000,00 308.430.545,00 95,28

Pengembangan
Penganekaragaman
Pangan

438.410.000,00 427.428.900,00 97,5

Peningkatan distribusi
pangan daerah

73.635.000,00 72.085.000,00 97,9

Peningkatan ketersediaan
pangan daerah

379.546.000,00 369.849.100,00 97,45

Peningkatan kewaspadaan
pangan

111.630.000,00 108.582.500,00 97,27

Penaggulangan rawan
pangan

38.850.000,00 34.884.000,00 89,79

Program Peningkatan
Produksi Hasil Perkebunan

2.270.575.000,00 476.710.000,00 21

Pengembangan teknologi
budidaya perkebunan

2.038.825.000,00 250.340.000,00 12,28

Pelatihan pelaku usaha
agribisnis perkebunan

62.000.000,00 60.588.000,00 97,72

Pengendalian organisme
pengganggu tanaman
(OPT) Tebu

169.750.000,00 165.782.000,00 97,66

Program Peningkatan
Kualitas Produksi
Peternakan/Kehewanan dan
Hasil Hewan

15.946.209.200,00 7.133.120.942,00 44,73
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Pemeliharaan kesehatan
dan pencegahan penyakit
menular ternak

1.295.074.000,00 1.197.948.500,00 92,5

Pelatihan dan
pengembangan agribisnis
peternakan

554.537.500,00 531.477.500,00 95,84

Gelar potensi ternak 209.300.000,00 202.100.000,00 96,56

Pengembangan budidaya
peternakan

236.107.700,00 230.357.700,00 97,56

Revitalisasi, pelayanan dan
operasional RPH Krian

9.075.285.000,00 998.139.168,00 11

Pelayanan dan operasional
RPU, RPH Prambon dan
pasar hewan

1.062.880.000,00 1.005.517.000,00 94,6

Operasional dan pelayanan
laboratorium Kesehatan
Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner

1.591.915.000,00 1.109.573.000,00 69,7

Pembinaan dan fasilitasi
perijinan usaha
pengembangan peternakan

22.860.000,00 22.810.000,00 99,78

Pembinaan dan pelatihan
ketrampilan kerja bagi
masyarakat bidang
peternakan (DBHCT)

0 0 0

Pembinaan dan pelatihan
keterampilan kerja bagi
tenaga kerja dan
masyarakat (DBHCHT)

553.075.000,00 536.339.074,00 96,97

Bantuan sarana produksi,
bibit/benih ternak bagi
masyarakat/kelompok
masyarakat (DBHCHT)

1.345.175.000,00 1.298.859.000,00 96,56

Penyuluhan dan
Pemberdayaan Penyuluh

1.230.567.000,00 1.103.837.000,00 89,7

Pendampingan program
PUAP (pemberdayaan
Usaha Agribis Perdesaan)

19.650.000,00 18.300.000,00 93,13

Pengembangan SDM
Penyuluh dan Petani

562.925.000,00 465.356.000,00 82,67

Perencanaan Teknis
Penyuluhan

332.150.000,00 328.540.000,00 98,91

Peningkatan kemampuan
lembaga petani

267.010.000,00 252.149.000,00 94,43

Penumbuhan dan
penguatan kelembagaan
(DBHCHT)

48.832.000,00 39.492.000,00 80,87

JUMLAH 27.827.752.311,00 16.359.013.496,00 58,79
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3.5 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel 3.9
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ANGGARAN % ANGGARAN

SASARAN 1 : produksi pertanian, perkebunan
dan peternakan berupa :

Meningkatnya  produksi
pertanian, perkebunan
dan peternakan

26.461.957.311,00 95,09

1.padi
2.jagung

3.kacang hijau
4.kedelai
5.sawi

6.bayam
7.kangkung
8.tebu

9.daging
10.telur

11.susu
SASARAN 2 : 1.Skor Pola Pangan Harapan

Konsumsi 1.365.795.000,00 4,91Meningkatnya Ketahanan
Pangan Daerah 2.Skor Pola Pangan Harapan

Ketersediaan

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 27.827.752.311,00

Catatan : Prosentase Anggaran = Anggaran / Belanja Langsung x 100%
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3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tabel 3.10

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA

KINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

SASARAN 1 : produksi pertanian,
perkebunan dan
peternakan berupa :

Meningkatnya  produksi
pertanian, perkebunan dan
peternakan

26.461.957.311,-
15.037.753.451,-

56,8%

1.padi
2.059.105,9

Kw 2.044.800 Kw 99,30%

2.jagung
11.789,2

Kw 12.905 Kw 109,46%

3.kacang hijau
15.705,6

Kw 21.455 Kw 136,60%

4.kedelai
9.717,0

Kw 6.020 Kw 61,95%

5.sawi
52.025,2

Kw 70.194 Kw 134,92%

6.bayam
42.576,3

Kw 40.588 Kw 95,33%

7.kangkung
43.321,3

Kw 46.809 Kw 108,05%

8.tebu
2.946.093,6

Kw
3.257.662,0

Kw 110,6%

9.daging
23.890.560,0

Kg
27.640.811,0

Kg 115,7%

10.telur
2.634.085,0

Kg
2.647.150,0

Kg 100,5%

11.susu
7.822.911,0

Liter
8.267.863,0

Liter 105,7%

SASARAN 2 : 1.Skor Pola Pangan
Harapan KonsumsiMeningkatnya Ketahanan

Pangan Daerah
87,90 88,3 100,5%

1.365.795.000,- 1.321.260.045,-
96,7%

2.Skor Pola Pangan
Harapan Ketersediaan

89,36 88,72 99,3%
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3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA

CAPAIAN
KINERJA

CAPAIAN
ANGGARAN

TINGKAT
EFISIENSI

SASARAN 1 : produksi pertanian,
perkebunan dan
peternakan berupa :Meningkatnya

produksi pertanian,
perkebunan dan
peternakan

107,0% 56,8% 49,0%

1.padi 98,3%

2.jagung 109,46%

3.kacang hijau 136,60%

4.kedelai 61,95%

5.sawi 134,92%

6.bayam 95,33%

7.kangkung 108,05%

8.tebu 110,58%

9.daging 115,70%

10.telur 100,50%

11.susu 105,63%

SASARAN 2 :
Meningkatnya
Ketahanan Pangan
Daerah

99,9% 96,7% 3,1%

1.Skor Pola Pangan
Harapan Konsumsi

100,5%

2.Skor Pola Pangan
Harapan Ketersediaan

99,3%



105

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

ini, merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP

yang selanjutnya disempurnakan di dalam Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara No : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sistematika

Penyusunannya didasarkan pada Peraturan Menteri PAN – RB Nomor 53 Tahun

2014 tentang ‘Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

Sebagai perwujudan dan kewajiban untuk pertanggung jawaban dari berbagai

program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018.

Melalui evaluasi pencapaian kenerja sasaran Tahun 2018 tersebut diatas

menunjukkan nilai pencapaian sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2018 adalah berhasil.

Walaupun capaian kinerja tahun 2018 termasuk dalam kategori cukup baik,

namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya

dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang

telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan

dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sidoarjo,            Pebruari 2019

KEPALA DINAS
PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN SIDOARJO

Ir. HANDAJANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591120 198509 2 001


