
 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2022 

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 

 

TUGAS POKOK JABATAN : 

Memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas 

Pangan dan Pertanian. 

 

FUNGSI JABATAN : 

1. Perencanaan program bidang pangan dan bidang pertanian serta kesekretariatan; 

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas; 

3. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan; 

4. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sasaran 

Indikator 

Kinerja Individu 

(IKI)Utama 

Penjelasan / Formulasi Perhitungan 
Sumber 

Data 

1. Terwujudnya 

Ketahanan 

Pangan 

Daerah 

Tingkat 

Konsumsi Energi 

perkapita perhari 

Formulasi Perhitungan : Tingkat 

Konsumsi Energi 

Definisi Operasional : Tingkat Konsusi 

Energi adalah komposisi kelompok 

pangan utama yang bila dikonsumsi 

dapat memenuhi kebutuhan energi dan 

zat gizi lainnya dari pola konsumsi 

pangan masyarakat. Semakin tinggi 

Konsumsi Energi maka konsumsi 

pangan semakin beragam, bergizi 

seimbang dan aman.  

Laporan 

Skor Pola 

Pangan 

Harapan 

(PPH) 

Konsumsi 

 Tingkat 

Ketersediaan 

Energi perkapita 

perhari 

Formulasi Perhitungan : Ketersediaan 

Energi 

Definisi Operasional : Ketersediaan 

Energi adalah komposisi kelompok 

pangan utama yang bila dikonsumsi 

dapat memenuhi kebutuhan energi dan 

zat gizi lainnya yang bisa digunakan 

untuk mengukur kualitas ketersediaan 

pangan. 

Laporan 

Skor Pola 

Pangan 

Harapan 

(PPH) 

Ketersediaan 

2. Meningkatnya 

Produktivitas 

Pertanian, 

perkebunan 

dan 

peternakan 

Produktivitas 

pertanian : padi 

Formulasi Perhitungan : Produktivitas 

pertanian tanaman padi  

Definisi Operasional : Produktivitas 

pertanian (padi) adalah banyaknya 

produksi padi yang diperoleh dalam 

rentang waktu tertentu per satuan luas 

lahan yang digunakan dalam berusaha 

tani dan diukur dalam satuan kuintal 

Data 

Produktivitas 

pertanian 

 Produktivitas 

pertanian : jagung  

Formulasi Perhitungan : Produktivitas 

pertanian tanaman jagung  

Definisi Operasional : Produktivitas 

pertanian (jagung) adalah banyaknya 

produksi jagung yang diperoleh dalam 

rentang waktu tertentu per satuan luas 

lahan yang digunakan dalam berusaha 

tani dan diukur dalam satuan kuintal 

Data 

Produktivitas 

pertanian 

 Produktivitas 

pertanian : kedelai 

Formulasi Perhitungan : Produktivitas 

pertanian tanaman kedelai  

Definisi Operasional : Produktivitas 

pertanian (kedelai) adalah banyaknya 

produksi kedelai yang diperoleh dalam 

rentang waktu tertentu per satuan luas 

lahan yang digunakan dalam berusaha 

tani dan diukur dalam satuan kuintal 

Data 

Produktivitas 

pertanian 

 Produktivitas 

pertanian : kacang 

hijau 

Formulasi Perhitungan : Produktivitas 

pertanian tanaman kacang hijau  

Definisi Operasional : Produktivitas 

pertanian (kacang hijau) adalah 

banyaknya produksi kacang hijau yang 

diperoleh dalam rentang waktu tertentu 

per satuan luas lahan yang digunakan 

Data 

Produktivitas 

pertanian 



dalam berusaha tani dan diukur dalam 

satuan kuintal 

 Produktivitas 

pertanian : sawi 

Formulasi Perhitungan : Produktivitas 

pertanian tanaman sawi  

Definisi Operasional : Produktivitas 

pertanian (tanaman sawi) adalah 

banyaknya produksi tanaman sawi yang 

diperoleh dalam rentang waktu tertentu 

per satuan luas lahan yang digunakan 

dalam berusaha tani dan diukur dalam 

satuan kuintal 

 

 Produktivitas 

pertanian : 

Kangkung 

Formulasi Perhitungan : Produktivitas 

pertanian tanaman kangkung  

Definisi Operasional : Produktivitas 

pertanian (tanaman kangkung) adalah 

banyaknya produksi tanaman kangkung 

yang diperoleh dalam rentang waktu 

tertentu sebagai hasil usahatani per 

satuan luas lahan yang digunakan dan 

diukur dalam satuan kuintal 

Data 

Produktivitas 

pertanian 

 Produktivitas 

pertanian : Bayam 

Formulasi Perhitungan : Produktivitas 

pertanian tanaman bayam  

Definisi Operasional : Produktivitas 

pertanian (tanaman bayam) adalah 

banyaknya produksi tanaman bayam 

yang diperoleh dalam rentang waktu 

tertentu sebagai hasil usahatani per 

satuan luas lahan yang digunakan dan 

diukur dalam satuan kuintal 

Data 

Produktivitas 

pertanian 

 Produktivitas 

perkebunan : 

Tebu 

Formulasi Perhitungan : Produktivitas 

perkebunan berat batang tanaman tebu 

Definisi Operasional : Produktivitas 

perkebunan (tanaman tebu) adalah 

jumlah berat batang tanaman tebu yang 

diperoleh dalam rentang waktu tertentu 

sebagai hasil usahatani per satuan luas 

lahan yang digunakan dan diukur dalam 

satuan kuintal 

Data 

Produktivitas

perkebunan 

 Produktivitas 

peternakan : 

Daging 

Formulasi Perhitungan : Jumlah 

produksi daging  

Definisi Operasional : Produktivitas 

peternakan (daging) adalah banyaknya 

produksi daging yang berasal dari ternak 

sapi, kambing, domba, kerbau dan 

unggas yang diperoleh dalam rentang 

waktu tertentu (berkala/tahunan) dan 

diukur dalam satuan kuintal. 

Data 

Produksi 

peternakan 

 Pproduktivitas 

peternakan : Telur 

Formulasi Perhitungan : Jumlah 

produksi telur  

Definisi Operasional : Produtivitas 

peternakan (telur) adalah banyaknya 

produksi telur ternak unggas yang 

diperoleh dalam rentang waktu tertentu 

(berkala/tahunan) dari hasil berusahatani 

Data 

Produksi 

peternakan 



ternak dan diukur dalam satuan kuintal 

 Produktivitas 

peternakan : Susu 

Formulasi Perhitungan : Jumlah 

produksi susu  

Definisi Operasional : Produktivitas 

peternakan (susu) adalah banyaknya 

produksi susu sapi yang dihasilkan 

dalam rentang waktu tertentu dan diukur 

dalam satuan liter 

Data 

Produksi 

peternakan 

  

 

Sidoarjo,        Maret 2022  

Mengetahui,  

KEPALA DINAS  PANGAN DAN PERTANIAN  
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Dr. ENI RUSTIANINGSIH, ST., MT.  

Pembina Tk.1 
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