
No. Nama Dinas No. Jenis Pelatihan Materi Sasaran

1 Pelatihan Olahan Pangan Hasil Pertanian 

Berbahan Dasar Non Beras Non Terigu

Memberikan pelatihan pengolahan pangan berbahan dasar non beras non terigu agar kelompok wanita tani 

dapat menciptakan produk yang memiliki nilai jual.

Penjelasan bahan dasar non beras non terigu

Praktik pembuatan olahan pangan dengan bahan dasar tepung non beras non terigu

Pemberian alat pelatihan pada kelompok peserta (2 kelompok)

Pengolahan berbagai jenis kudapan, minuman dari hasil pertanian

Kelompok Wanita Tani

2 Pelatihan Pembuatan Olahan Hasil 

Peternakan (Pangan & Non Pangan) 

Memberikan pelatihan pengolahan pangan hasil ternak agar masyarakat dapat menciptakan produk yang 

memiliki nilai jual.

Pengenalan alat dan bahan olahan hasil peternakan

Tata cara pembuatan olahan hasil peternakan

Inovasi variasi olahan hasil peternakan

Praktik pembuatan olahan hasil peternakan

Masyarakat

3 Pelatihan Budidaya Hortikultura Pemberian pelatihan tata cara budidaya yang baik untuk menghasilkan hasil panen yang optimal terkait 

tanaman hortikultura.

Teknik mengolah tanah

Pemilihan bibit tanaman holtikultura (contoh: bawang merah)

Penanaman dan pemeliharaan

Panen

Petani

4 Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan Pemberian pelatihan tata cara budidaya yang baik untuk menghasilkan hasil panen yang optimal terkait 

tanaman pangan.

Teknik mengolah tanah

Pemilihan bibit tanaman pangan

Penanaman dan pemeliharaan

Panen

Petani

5 Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan Pemberian pelatihan tata cara budidaya yang baik untuk menghasilkan hasil panen yang optimal terkait 

tanaman perkebunan

Teknik mengolah tanah

Pemilihan bibit tanaman perkebunan

Penanaman dan pemeliharaan

Panen

Petani

6 Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Pemberian pelatihan tata cara pembuatan pupuk organik serta kelebihan dan manfaatnya dalam pertanian.

Penjelasan mengenai pupuk organik

Menyiapkan bahan pupuk organik (limbah kotoran hewan, arang sekam, jerami, bekatul, EM 4)

Membuat pupuk organik (praktik langsung)

Kelompok tani (6 Kelompok @ 

30 orang)

7 Pelatihan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Peningkatan wawasan kelompok tani mengenai pekarangan, budidaya sayur dan buah, dan pestisida alami 

yang mudah dipraktikkan.

Materi pengenalan jenis tanaman pekarangan

Materi Budidaya tanaman pekarangan dari sayur dan buah-buahan (termasuk pupuk dan pestisida alami-

nya)

Praktik budidaya tanaman pekarangan

Kelompok Wanita Tani
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8 Pelatihan Hidroponik Pemberian pelatihan tata cara budidaya yang baik untuk menghasilkan hasil panen yang optimal secara 

hidroponik.

Materi budidaya hidroponik

Praktik budidaya hidroponik 

Pendampingan pasca pelatihan sampai panen pertama

Kelompok Wanita Tani

9 Pelatihan Penerapan Pengendalian Hama 

Terpadu (PPHT)

Pemberian wawasan dan pelatihan terkait hama yang mengganggu tanaman dan cara pengendaliannya.

Pengenalan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan)

Pengenalan predator OPT

Cara pengendalian OPT

Petani

10 Pelatihan Managemen Tanaman Sehat (MTS) 

untuk Tanaman Padi

Pemberian pelatihan tata cara budidaya yang baik untuk menghasilkan hasil panen yang optimal terkait 

dengan cara managemen tanaman sehat untuk tanaman padi.

Pengenalan struktur tanah

Pengenalan kandungan bahan organik tanah

Perbaikan habitat lokasi pelatihan (penanaman refugia)

Petani

11 Pelatihan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) Pemahaman mengenai alsintan (alat dan mesin pertanian), cara menggunakan, cara perawatan, serta 

praktik di lapangan untuk mengoptimalkan pertanian.

Pengenalan bagian-bagian Alsintan

Penjelasan cara maintenance / perawatan Alsintan

Praktik operasional Alsintan di lapangan/ lahan

Petani

12 Pelatihan Manajemen UPJA (Unit Pengelolaan 

Jasa Alsintan [Alat dan Mesin Pertanian])

Membantu petani untuk mengelola administrasi dan keuangan usahanya agar dapat efektif, efisien dan 

kredibel.

Teknik pengelolaan administrasi UPJA

Teknik manajemen keuangan UPJA

Sistem sewa alat dan mesin pertanian (Alsintan)

Petani

13 Pelatihan Budidaya Ternak Unggas Memberikan pemahaman mengenai tata cara budidaya ternak unggas yang baik sehingga hasil ternak 

lebih optimal.

Manfaat budidaya

Tata cara budidaya yang baik (pemberian pakan, minum, vitamin yang benar)

Praktik budidaya ternak unggas

Peternak / Kelompok Peternak 

/ Masyarakat

14 Pelatihan Budidaya Ternak Kambing / Domba Memberikan pemahaman mengenai tata cara budidaya ternak kambing/domba yang baik sehingga hasil 

ternak lebih optimal.

Manfaat budidaya kambing / domba

Tata cara budidaya yang baik (pemberian pakan, minum, vitamin yang benar)

Peternak / Kelompok Peternak 

/ Masyarakat

15 Pelatihan Budidaya Ternak Sapi Memberikan pemahaman mengenai tata cara budidaya ternak sapi yang baik sehingga hasil ternak lebih 

optimal.

Manfaat budidaya kambing / domba

Tata cara budidaya yang baik (pemberian pakan, minum, vitamin yang benar)

Peternak / Kelompok Peternak 

/ Masyarakat

16 Pelatihan Manajemen Kesehatan Hewan Membantu para peternak untuk mengetahui kondisi kesehatan hewan ternaknya serta dapaat mendeteksi 

gejala penyakit lebih dini.

Update penyakit hewan terbaru

Gejala dan ciri-ciri hewan terjangkit penyakit

Penanganan dan pengobatan hewan yang sakit

Peternak / Kelompok Peternak

17 Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak Membantu peternak mengolah pakan ternak sendiri yang lebih efisien namun tetap memenuhi kebutuhan 

gizi ternak

Pengenalan bahan yang bisa digunakan sebagai pakan ternak

Tata cara pembuatan pakan ternak

Praktik pembuatan pakan ternak

Peternak / Kelompok Peternak 

/ Masyarakat
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18 Pelatihan penyembelihan ternak kurban bagi 

takmir masjid/ pengurus

Memberikan pemahaman mengenai penyembelihan hewan kurban sehingga pelaksanaannya sesuai 

syariat, aman, dan higienis.

Pengenalan ciri-ciri ternak yang sehat untuk kurban

Tata cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat islam

Teori penanganan pasca penyembelihan (pengulitan, pemotongan, pembersihan jeroan, dll)

Praktik penyembelihan hewan kurban

Takmir masjid

19 Pelatihan Calon Juru Sembelih Halal 

(JULEHA)

Memberikan pemahaman mengenai penyembelihan hewan khususnya kambing sehingga pelaksanaannya 

sesuai syariat, aman, dan higienis.

Pengenalan ciri-ciri ternak yang sehat

Tata cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat islam

Teori penanganan pasca penyembelihan (pengulitan, pemotongan, pembersihan jeroan, dll)

Praktik penyembelihan kambing

Pemilik usaha olahan daging 

kambing

20 Pelatihan Butchering Memberikan pelatihan mengenai pemotongan daging sesuai dengan jenis kualitas daging, pola cutting  Jagal dan Pedagang

21 Pelatihan Pestisida Nabati Pemberian pelatihan tata cara pembuatan pestisida nabati serta kelebihan dan manfaatnya dalam 

pertanian.

Penjelasan mengenai pestisida nabati 

Menyiapkan bahan pestisida nabati 

Membuat pestisida nabati  (praktik langsung)

Kelompok tani  

22 Sekolah lapang pengendalian hama terpadu 

tikus (SLPHT-Tikus)

Pemberian pelatihan tata cara pengendalian hama tikus dalam pertanian.

Penjelasan mengenai pengendalian hama tikus

Menyiapkan bahan pengendalian hama tikus

 pengendalian hama tikus  (praktik langsung)

Kelompok tani  

23 Gerakan Pengendalian OPT Perkebunan Pemberian  gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan dalam 

pertanian.

Penjelasan mengenai gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman 

perkebunan

Menyiapkan bahan gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan

gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan  (praktik langsung)

Kelompok tani  

24 Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura Pemberian  gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman Hortikultura dalam 

pertanian.

Penjelasan mengenai gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman 

Hortikultura

Menyiapkan bahan gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman Hortikultura

gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman Hortikultura  (praktik langsung)

Kelompok tani  

25 Budidaya Smart Greenhouse Hidroponik Pemberian pelatihan tata cara budidaya yang baik untuk menghasilkan hasil panen yang optimal secara 

hidroponik dengan mengaplikasikan teknologi terbaru smart greenhouse

Materi budidaya hidroponik smart greenhouse

Penyuluhan terkait penerapan sistem otomatis hidroponik

Praktik budidaya hidroponik smart greenhouse, sistem otomatisasi instalasi hidroponik

Pendampingan pasca pelatihan sampai panen pertama

Kelompok tani  
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26 Smart greenhouse sayuran dan buah-buahan Pemberian pelatihan tata cara budidaya yang baik untuk menghasilkan hasil panen yang optimal dengan 

mengaplikasikan teknologi terbaru smart greenhouse

Materi budidaya sayuran dan buah-buahan smart greenhouse

Penyuluhan terkait penerapan sistem otomatis sayuran dan buah-buahan

Praktik budidaya sayuran dan buah-buahan smart greenhouse, sistem otomatisasi instalasi hidroponik

Pendampingan pasca pelatihan sampai panen 

Pendampingan monitoring penyimpanan data, pendampingan otomatic nutrition mixing (pencampuran 

nutrisi secara otomatis)

Kelompok tani  

27 Pengembangan Aplikasi Teknologi 

Pemasaran

Kelompok tani  

28 Pelatihan Manajemen Lumbung Pangan Kelompok tani  

29 Pelatihan Perbengkelan Alsintan

30 Pelatihan Pembuatan Saus

31 Pelatihan Pembuatan Sambal

32 Pelatihan Pembuatan Selai buah-buahan

33 Pelatihan pembuatan Eskrim dari sayuran

34 Pelatihan Teknik Penanganan Pasca 

Pengolahan produksi olahan Bahan asal 

hewan
35 Pendampingan ijin usaha peternakan 

36 Pelatihan strategi pemasaran digital marketing

37 Pendampingan ijin usaha peternakan NIB

38 Pendampingan ijin usaha peternakan NKV

39 Pendampingan ijin usaha peternakan Sertifikat 

Halal

Alat Penetas Telur
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