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BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Renja Dinas Pertanian merupakan rancangan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada tahun yang direncanakan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi

dan misi Bupati Pacitan. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja Dinas

Pertanian masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan

prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan

analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja

Dinas Pertanian. Penyusunan rancangan Renja Dinas Pertanian merupakan tanggung

jawab masing-masing kepala Dinas Pertanian yang proses penyusunannya mengacu

pada rancangan awal RKPD, untuk itu Dinas Pertanian membentuk tim penyusun

Renja Dinas Pertanian yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan

dokumen Renja OPD sampai dengan penyusunan RKA-OPD.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan rancangan Renja Dinas

Pertanian, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.

2. Penyusunan Renja Dinas Pertanian merupakan rangkaian kegiatan yang

simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian

kegiatan penyusunan APBD.

3. Substansi rancangan Renja Dinas Pertanian memuat evaluasi status,

kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan pilihan OPD terhadap Renstra,

evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, rumusan tujuan, sasaran, program

dan kegiatan, dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.

4. Penyusunan program dan kegiatan Dinas Pertanian untuk tahun yang

direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan

mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan

dimaksud tersedia).

5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan

urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan
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prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing

OPD.

6. Progam/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang

diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan

untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD

Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.

7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian

kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk

tahun n dan tahun n+1.

8. Dibentuknya forum OPD sebagai forum diskusi, tidak hanya ditujukan untuk

pembahasan program dan kegiatan tahunan saja, melainkan juga sebagai

sarana diskusi dalam pembahasan berbagai persoalan pembangunan yang

terkait dengan bidang OPD masing-masing. Untuk itu pemilihan peserta forum

OPD harus yang betul-betul memiliki komitmen, serta sesuai dengan kapasitas

dan kompetensi menurut bidangnya.

9. Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota selesai disusun dan disampaikan

kepada Kepala Daerah melalui Bappeda paling lambat pada minggu ke-4 bulan

Februari, sedangkan untuk Renja OPD Provinsi paling lambat pada minggu

pertama bulan Maret.

10. Program dan kegiatan di dalam Renja OPD Kabupaten/Kota yang diusulkan

untuk didanai melalui APBD Provinsi dan APBN, dan/atau usulan

program/kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK. Tembusannya

disampaikan oleh OPD Kabupaten/Kota kepada OPD Provinsi dan

Kementerian/Lembaga yang sesuai.

11. OPD Provinsi melakukan pengkajian terhadap usulan program/kegiatan yang

disampaikan OPD terkait dari kabupaten/kota yang ada di provinsi, selanjutnya

dibahas bersama OPD-OPD kabupaten/kota tersebut dalam forum OPD

Provinsi untuk menentukan kesepakatan prioritas terhadap program/kegiatan

yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi dan/atau APBN.

Mengingat pentingnya peranan renja OPD dalam kerangka perencanaan dan

penganggaran tahunan OPD, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan tahunan dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD dengan maksud

dan tujuan untuk menjamin kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi
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dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif dan

responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dan diharapkan dapat

memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan berkontribusi signifikan dalam

perbaikan kinerja penyelenggaraan OPD secara berkelanjutan.

Kegiatan penyusunan rancangan Renja OPD dapat dilakukan sebelum

Rancangan AwalRKPD diterima OPD, atau segera setelah RAPBD tahun sebelumnya

disahkan menjadi APBD (awal Desember). Proses penyusunan renja OPD sebagai

berikut :

A. Langkah-langkah pada Kegiatan Persiapan mencakup:

1. Melakukan identifikasi para pemangku kepentingan
Identifikasi dan seleksi para pemangku kepentingan yang akan dilibatkan sebagai

pesertaforum OPD, dan/atau yang akan dipilih sebagai anggota Tim Penyusun

Renja OPD,mencakup individu ataupun lembaga yang dinilai kompeten, relevan,

dan representative.Jika kegiatan ini telah dilakukan pada waktu penyusunan

Renja tahun sebelumnya,maka pada langkah ini cukup mereview dan melakukan

perubahan yang diperlukanberdasarkan masukan tahun sebelumnya.

2. Pembentukan Tim Penyusun Renja OPD
Pada langkah ini selain membentuk Tim Penyusun Renja OPD disarankan pula

untuk menetapkan fasilitator untuk membantu proses pelaksanaan perencanaan

partisipatif yang efektif dan efisien. Tim yang dibentuk diusahakan melibatkan

anggota dari unsur LSM yang memiliki kompetensi dan komitmen. Tim penyusun

Renja OPD, dapat dibentuk untuk masa waktu beberapa tahun, dan dapat juga

sekaligus dirangkap/merangkap Tim penyusun Renstra OPD. Jika tim telah

terbentuk pada tahunsebelumnya, maka jika diperlukan dapat direview kembali.

3. Penyiapan Kelembagaan Forum OPD
Pada langkah ini dilakukan penyiapan kelembagaan forum OPD yang pesertanya

merupakan perwakilan para para pemangku kepentingan yang memiliki relevansi

dankompetensi khusus serta punya komitmen dengan OPD yang bersangkutan.

Jika kelembagaan forum OPD ini sudah terbentuk, maka tinggal dilanjutkan.

4. Pengisian Formulir (Isian)
Pada langkah ini Tim Penyusun Renja OPD melakukan konfirmasi terhadap

formulir isian/matrik yang disampaikan oleh Kepala Daerah tentang usulan

program dan kegiatanyang diajukan OPD tahun sebelumnya dalam rangka
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prakiraan maju serta menyerahkanformulir isian yang telah dilengkapi dan telah

direview kepada Bappeda.

5. Penyusunan Rencana Kerja Tim untuk Penyusunan Renja OPD
Tim Penyusun Renja OPD menyusun rencana kerja untuk penyusunan Renja

OPD serta menyiapkan outline atau daftar isi Renja OPD dengan lampiran berupa

format kegiatan yang akan dianggarkan. Format kegiatan yang akan dianggarkan

tersebut menggunakan format sesuai ketentuan yang diatur dalam

PERMENDAGRI No 86/2017.

6. Kompilasi Informasi/Konsultasi dengan Kementrian/Lembaga (K/L) Terkait
Tim Penyusun Renja OPD meminta/mengumpulkan informasi atau berkonsultasi

dengan K/L sehubungan dengan rancangan Renja K/L untuk bidang/sektor terkait

diprovinsi dan kabupaten/kota.

7. Kompilasi Informasi/Konsultasi dengan Provinsi Terkait
Tim Penyusun Renja OPD kabupaten/kota meminta/mengumpulkan informasi

atau berkonsultasi sehubungan dengan rancangan Renja OPD Provinsi untuk

bidang/sektor terkait.

B. Analisis dan Pengkajian Dokumen
Merupakan kegiatan pengkajian terhadap dokumen program/kegiatan yang

terkait langsung dengan penyusunan Renja OPD dalam rangka koordinasi dan sinergi

program/kegiatan OPD. Kegiatan dapat dilaksanakan sebelum rancangan awal RKPD

diterima. Pada kegiatan analisis dan pengkajian dokumen ini mencakup:

1. Melakukan kajian terhadap Rancangan Awal RKP Nasional (dan RKPD

Provinsi) Langkah ini dimaksudkan untuk melihat arahan dan prioritas

program/kegiatan yang terkait OPD yang bersangkutan.

2. Review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi melakukan identifikasi arahan dan

prioritas RPJM Nasional untuk diakomodasikan dalam penyusunan Renja OPD

Provinsi. Untuk Renja OPD Kabupaten/Kota juga perlu mengidentifikasi arahan

dan prioritas RPJM Provinsi atau dari Renja OPD Provinsi tahun yang

direncanakan (jika telah disusun), untuk diakomodasikan dan disinergikan

dalam penyusunan Renja OPD Kabupaten/Kota. Jika belum diperoleh informasi
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untuk tahun yang direncanakan, maka dapat diidentifikasi dari RKP/RKPD

Provinsi tahun lalu.

3. Kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra OPD melakukan evaluasi status

capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap RPJM

Daerah dan program dan kegiatan dalam Renstra OPD pada tahun rencana,

sesuai tupoksi OPD dalam rangka mencapai sasaran hasil pembangunan tahun

rencana

4. Kajian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD

Melakukan kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan OPD tahun

laludan tahun berjalan, evaluasi pencapaian SPM serta review terhadap

kebutuhan program dan kegiatan yang diusulkan tahun sebelumnya dalam

rangka prakiraan majupada program/ kegiatan (n + 1)

5. Meminta/menerima Rancangan Awal RKPD secara resmi dari Bappeda

C. Kegiatan Penyusunan Renja OPD
Kegiatan ini dilaksanakan setelah OPD menerima secara resmi dokumen

Rancangan Awal RKPD dari Bappeda. Langkah-langkah pada kegiatan penyusunan

rancangan Renja OPD mencakup:

1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan OPD

tahun laludan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra OPD dan

RPJMD pada tahunbersangkutan.

2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan wajib/pilihan OPD sesuai skala

prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan target Renstra OPD maupun

RPJMD.

3. Mengkaji rancangan awal RKPD program/kegiatan apa saja yang sesuai

dengan kebutuhan dan lakukan pengecekan apakan program/kegiatan yang

merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas OPD sudah termuat dalam

rancangan awal RKPD. Jikabelum termuat, maka perlu diberi catatan penting

pada rancangan awal tersebut.

4. Mengidentifikasi program dan kegiatan RKPD yang bersifat lintas OPD dan

memerlukan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan.

5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait

dengan OPD ke dalam rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota, sedangkan

untuk rancangan Renja OPD Provinsi, dilakukan kajian atas usulan yang
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disampaikan dari OPD kabupaten/kota dengan mempertimbangkan hasil

kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota.

6. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan OPD yang

tertulis dalamRKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana

kegiatan OPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

7. Menyiapkan Forum OPD atau Forum Gabungan OPD untuk mendapatkan

kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana

kerja RKPDbagi setiap OPD. Dalam keadaan terdapat kegiatan usulan

masyarakat yang mendesakdan tidak atau belum termasuk dalam salah satu

program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang maka kepala OPD

menambahkan program dan kegiatan tambahanke dalam Renja OPD yang

sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan

besaran pagu indikatif setiap OPD yang ditentukan dalamrancangan awal

RKPD.

8. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan OPD untuk tahun

yangdirencanakan dalam bentuk rancangan Renja OPD, dengan

memperhatikan prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan OPD

serta pagu indikatif yang telah dicanangkan dalam rancangan awal RKPD.

Format usulan memperhatikan format RKAOPD.

9. Rancangan Renja OPD Provinsi memuat hasil identifikasi program dan

kegiatan, dirincimenurut kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan serta

perkiraan alokasi sumber pendanaan dari APBD kabupaten/kota, APBD

Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya

10. Rancangan Renja OPD kabupaten/kota juga memuat hasil identifikasi program

dankegiatan OPD Provinsi yang berasal dari RPJM Provinsi dan/atau dari Renja

OPDProvinsi untuk tahun rencana atau dari prakiraan maju APBD Provinsi

tahun sebelumnya.

11. Tembusan rancangan Renja OPD kabupaten/kota disampaikan kepada OPD

Provinsidan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan

kegiatan prioritasyang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan

pemerintah pusat melaluidana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas

pembantuan, DAK dan Dana Otsus), dan/atau APBD Provinsi.

12. Untuk Renja OPD provinsi, tembusannya disampaikan kepada

Kemeterian/Lembagaterkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas
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yang diusulkan untuk ditanganidan/atau dibiayai pemerintah pusat melalui dana

APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK dan Dana Otsus).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pertanian adalah:

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah

serta Tatacara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Daerah tentang RPJPD Kab. Pacitan tahun 2005-2025;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 5 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan 2016-2021.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 72 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan.

7. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 188/1503/408.53/2017 tentang

Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Pacitan Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka

menengah
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c. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA PPAS, RAPBD dan APBD;

d. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan

fungsi dan urusan pilihan OPD

e. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja

program pembangunan jangka menengah;

f. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar

pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan OPD;

g. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah,

LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

h. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat

Tujuan
a. Membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya yang ditentukan

oleh peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan

nasional, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan

penganggaran tahunan daerah kabupaten.

b. Untuk memperjelas tahapan, langkah-langkah, dan substansi untuk

penyusunan RKPD dan Renja OPD, termasuk pelaksanaan musyawarah

perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan

tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja OPD ini secara garis besar terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

Bab I. Pendahuluan : berisikan tentang latar belakang, landasan hukum, Maksud dan

Tujuan serta sistimatika penulisan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu yang memuat tentang evaluasi

pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan capaian renstra OPD ; analisis kinerja

pelayanan OPD ; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan

review terhadap rancangan awal OPD, Penelaahan Usulan Program dan

Kegiatan Masyarakat.
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Bab III. Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan. Berisikan penjelasan telaahan

terhadap kebijakan nasional dan provinsi ; tujuan dan sasaran renja OPD ;

program dan kegiatan .

Bab IV. Penutup. Berisikan uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah

pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



10RENJA 2019 DINAS  PERTANIAN

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi terhadap renja OPD dilaksanakan untuk mengkaji hasil dari

pelaksanaan program/ kegiatan renja OPD dibandingkan dengan capaian target

kinerja renstra OPD. Hasil evaluasi realisasi renja Dinas Pertanian tahun 2019

adalah :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan adalah program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

dengan indikator Produktivitas tanaman pangan per ha padi dan palawija

(kw/h) dan Produksi tanaman pangan padi dan palawija (ton).

Indikator produktivitas tanaman pangan per hektar (padi dan palawija tahun

2018 sebesar  73,7 kw/ha tercapai 81,1% dari sasaran (target) kinerja 90,84

kw/ha. Hal ini disebabkan karena produktivitas tanaman padi dan palawija

terdiri dari padi, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan

shorgum. Terjadi penurunan luas panen pada padi, kedelai, ubi kayu, dan ubi

jalar. Pada beberapa komoditas palawija terdapat peralihan komoditas,

terjadi penurunan luas tanam padi, kedelai dan ubi jalar pada satu sisi, pada

sisi lain terjadi peningkatan luas tanam kacang tanah, kacang hijau dan ubi

kayu. Di samping itu terjadi penurunan produksi padi pada subround dua,

sebagai akibat kekeringan pada bulan Mei, Juni dan Agustus sehingga

menyebabkan puso pada lahan lebih kurang 868 ha.

Indikator produksi tanaman pangan padi dan palawija tahun 2018 sebesar

601.852 ton tercapai 67,8% dari sasaran (target) kinerja 887.408 ton.

Indikator ini dipengaruhi oleh indikator produktivitas, tidak memenuhi target

yang ditetapkan. indikator ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

Hal ini disebabkan oleh turunnya produktivitas tanaman palawija secara

keseluruhan. Penurunan produktivitas terjadi pada kedelai, kacang tanah,

kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar dibandingkan produktivitas pada tahun

sebelumnya (tahun 2017).
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2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
Program/kegiatan yang telah memenuhi target terdiri dari 4 program, meliputi

1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

dengan indikator Indeks Pertanaman. Realisasi kinerja indeks

pertanaman padi tahun 2018 sebesar 1,76 tercapai 100% dari sasaran

(target) kinerja 1,76.  Program ini terdiri dari kegiatan dengan output

sebagai berikut:

a) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan

tepat guna dengan output sarana dan prasarana konstruksi jalan

pertanian, jaringan irigasi dan dam parit pertanian sebanyak 63 unit.

b) Rehabilitasi Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan dengan

output yang dihasilkan sarana prasarana pertanian yang

dibangun/direhabilitasi  sebanyak 10 paket.

c) Pembangunan Sumber-Sumber Air  Meliputi Irigasi Air Tanah

(Dangkal/Dalam) / Embung / Dam Parit / Pintu Air / Long Storage

dengan output jumlah Irigasi tanah dangkal dan DAM parit yang

dibangun 45 unit

d) Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan

Jalan Produksi) dengan output pembangunan jalan usaha tani dan

jalan produksi sebanyak 4 unit.

e) Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di

Kecamatan  dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan dengan

output rehabilitasi balai penyuluhan pertanian sebanyak 1 unit.

Selain itu indikator kinerja indeks pertanaman juga didukung dengan

kegiatan dari pusat dan provinsi melalui kegiatan Penyediaan dan

Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan output

rehabilitasi jaringan irigasi tersier 500 ha, pengembangan sumber air 4

unit, pembangunan embung 2 unit, pengelolaan sistem penyediaan dan

pengawasan alsintan, dukungan manajemen dan dukungan teknis,

fasilitasi pupuk dan pestisida, dan fasilitasi pembiayaan pertanian

masing-masing 1 paket.
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2. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku dengan indikator persentase

peningkatan produksi tanaman tembakau. Realisasi kinerja persentase

peningkatan produksi tembakau tahun 2018 sebesar 5% tercapai 100%

dari sasaran (target) kinerja 5%. Kegiatan yang mendukung program ini

sebagai berikut:

a) Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku dengan output

yang dihasilkan berupa sarana dan prasarana produksi tanaman

tembakau 1 paket.

b) Penerapan Pembudisayaan sesuai dengan Good Agricultural

Practices (GAP) Tembakau melalui pemberian pupuk ZK pada

tanaman tembakau dengan output yang dihasilkan sarana produksi

tanaman tembakau 1 paket

c) Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau (DBHCHT)

dengan output yang dihasilkan sarana prasarana produksi tanaman 1

paket.

3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan indikator

produktifitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per ha (kw/h).

Realisasi kinerja produktifitas padi atau bahan pangan utama sektor

lainnya per ha tahun 2018 sebesar 54,73 kw/ha tercapai 100,0% dari

sasaran (target) kinerja 54,73 kw/ha. Program ini terdiri dari   kegiatan

sebagai berikut:

a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dengan output yang bantuan

saprodi dan bimbingan teknik peningkatan produksi tanaman pangan

pada kelompok sebanyak 2 kali

b) Anti Poverty Program (APP) Bidang Pertanian dengan output jumlah

petani yang mendapatkan pelatihan sebanyak 180 orang

c) Bimbingan teknis pengamatan, identifikasi dan pengendalian OPT

Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan output  bimbingan teknis

pengendalian OPT sebanyak 1 kali

d) Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

dengan output jenis komoditas yang dipromosikan sebanyak 15 jenis

komoditas
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e) Pengembangan Pupuk Organik dengan output pelatihan

pengembangan pupuk organik sebanyak 1 kali yang dilakukan di 12

kecamatan

Disamping itu peningkatan produktifitas tanaman pangan (padi dan

palawija) juga didukung dengan program nasional UPSUS PAJALE

(Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai) melalui program peningkatan

produksi produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan yang sangat

berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas sekaligus meningkatkan

produksi tanaman pangan dengan kegiatan Pengelolaan produksi

tanaman serealia dengan output kegiatan bantuan padi inhibrida 2.800

ha dan fasilitasi Unit Pengolah Pupuk 1 unit

4. Program peningkatan produksi hasil peternakan  dengan indikator

populasi ternak besar. Realisasi kinerja populasi ternak potong besar

tahun 2018 sebesar  89.152 ekor tercapai 100,2% dari sasaran (target)

kinerja 88.980 ekor. Program ini terdiri dari kegiatan dengan output yang

dihasilkan sebagai berikut :

- Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat dengan output yang

dihasilkan jumlah bibit ternak yang terdistribusi sebanyak 2 jenis, yaitu

sapi potong (80 ekor) dan sapi perah (10 ekor).

- Pengembangan Inseminasi Buatan dengan output yang dihasilkan

penyediaan sarana inseminasi buatan (3 paket)

Disamping itu populasi ternak potong besar juga didukung oleh kegiatan

provinsi dan pusat melalui:

- UPSUS SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) fasilitasi IB gratis.

- Pengembangan budidaya sapi perah dengan output fasilitasi 10 ekor

sapi perah

- Peningkatan Produksi HPT dengan output fasilitasi HPT seluas 5 ha

Peralatan mini feedmill 10 unit
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3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan
Program/kegiatan yang telah memenuhi target terdiri dari 6 program, meliputi:

1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

dengan indikator diseminasi teknologi pertanian pada kelompok tani dan

persentase peningkatan klas kelompok tani. Realisasi kinerja persentase

diseminasi teknologi pertanian pada kelompok tani tahun 2018 sebesar

27,4 tercapai 100,3% dari sasaran (target) kinerja 27,3. Kegiatan yang

dilaksanakan dalam mencapai indikator ini adalah:

a) Pendampingan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

(PPSP) dengan output jumlah peserta sosialisasi, pendampingan TP

dan evaluasi dan penyusunan RDKK sebanyak 3.400 orang.

b) Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/

perkebunan dengan output yang dihasilkan Pelatihan bimbingan

teknologi pra dan pasca panen sebanyak 360 orang.

Realisasi kinerja persentase peningkatan kelas kelompok tani tahun

2018 sebesar 3,6 tercapai 116,4% dari sasaran (target) kinerja 3,05.

Kegiatan yang mendukung indikator ini yaitu Pelatihan dan bimbingan

pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunan dengan output yang

dihasilkan Pelatihan bimbingan teknologi pra dan pasca panen sebanyak

360 orang. Selain itu secara tidak langsung peningkatan kelas kelompok

tani didukung dengan program Peningkatan kapasitas Pelaku Usaha

dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

Pertanian/Perkebunan dengan output yang dihasilkan jumlah tenaga

penyuluh pertanian/perkebunan yang mengikuti bimtek sejumlah 101

orang. Disamping itu kegiatan lain yang mendukung pencapaian indikator

ini  sebagai berikut:

a) Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan

dengan output yang dihasilkan yaitu jumlah petani yang

mendapatkan pendampingan/penyuluhan sebanyak 200 orang.

b) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dengan output yang

dihasilkan jumlah lembaga/kelompok Tani yang dibina   sebanyak

25 kelompok.
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2. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan  dengan indikator

diseminasi teknologi peternakan pada peternak (%). Realisasi kinerja

persentase diseminasi teknologi peternakan pada peternak tahun 2018

sebesar 1,8 tercapai 108,5% dari sasaran (target) kinerja 1,64. Capaian

kinerja ini didukung melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

dengan output yang dihasilkan Faslitasi sarana prasarana teknologi

peternakan sebanyak 6 unit (sarana prasarana ternak ayam, alat

pembuat pupuk organik dan gerobak dorong)

b) Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

dengan output yang dihasilkan Gelar teknologi peternakan/kontes

ternak sebanyak 1 even.

3. Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Pertanian/ Perkebunan

dengan indikator persentase pelaku usaha pertanian/perkebunan yang

mendapat pembinaan. Realisasi kinerja persentase pelaku usaha

perkebunan yang mendapat pembinaan tahun 2018 sebesar 27,6

tercapai 276% dari sasaran (target) kinerja 10.  Program ini terdiri dari

kegiatan sebagai berikut :

a) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dengan output yang

dihasilkan jumlah kelompok tani yang dibina   sebanyak 25 kelompok

b) Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

dengan output yang dihasilkan jumlah tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan yang mengikuti bimtek sebanya 101 orang

c) Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan dengan

output yang dihasilkan Jumlah petani yang mendapatkan

pendampingan/penyuluhan sebanyak 200 orang.

4. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan  dengan indikator

produksi hortikultura (ton), produksi hasil perkebunan (ton). Realisasi

kinerja produksi hortikultura tahun 2018 sebesar 139.372 ton tercapai

179,5% dari sasaran (target) kinerja 77.629 ton. Indikator produksi

hortikultura pada tahun 2018 dicapai melalui kegiatan:
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a) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan dengan output

yang dihasilkan yaitu bimbingan teknis peningkatan produksi

hortikultura dan bantuan saprodi, yang terdiri dari 2 paket.

b) Peningkatan produktifitas dan Mutu Produksi Pertanian Serta

Pengembangan Kawasan dengan output yang dihasilkan pengadaan

sarana prasarana budidaya dan fasilitasi pengolahan pasca panen

c) Bimbingan teknis pengamatan, identifikasi dan pengendalian OPT

Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan output  bimbingan teknis

pengendalian OPT sebanyak 1 kali

d) Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

dengan output jenis komoditas yang dipromosikan sebanyak 15 jenis

komoditas

e) Pengembangan Pupuk Organik dengan output pelatihan

pengembangan pupuk organik sebanyak 1 kali yang dilakukan di 12

kecamatan

f) Disamping itu indikator produksi hortikultura didukung adanya program

dari pusat melalui provinsi dengan  program Peningkatan Produksi dan

Nilai Tambah Hortikultura berupa kegiatan Peningkatan Produksi

Sayuran dan Tanaman Obat dengan output pengembangan kawasan

cabai seluas 75 ha.

Realisasi kinerja produksi hasil perkebunan tahun 2018 sebesar  38.072

ton tercapai 100,8% dari sasaran (target) kinerja 37.780 ton. Realisasi

kinerja produksi hasil perkebunan tahun 2018 sebesar  38.072 ton

tercapai 100,8% dari sasaran (target) kinerja 37.780 ton. Indikator ini

didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Tanaman Perkebunan Pendukung Kawasan

Agropolitan dengan output  pengadaan sarana budidaya bibit nilam

sebanyak 125.000 batang

2. Pembangunan Jalan Produksi dengan output 2 paket

3. Peremajaan dan Intensifikasi dan Rehabilitasi tanaman Perkebunan

dengan output peremajaan, intensifikasi dan rehabilitasi 27.000 pohon.

4. Optimalisasi Sumberdaya dan Sarana Prasarana Pengendalian OPT

Perkebunan dengan output bimtek dan SL Pengendalian OPT

Perkebunan sebanyak 2 paket dengan peserta 800 orang.



17RENJA 2019 DINAS  PERTANIAN

Disamping itu peningkatan produksi tanaman perkebunan juga didukung

melalui program dan kegiatan dari pusat dan provinsi yaitu:

1. Kegiatan Anti Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan dengan

output bimbingan teknis pengolahan hasil (1 paket), pengadaan kotak

fermentasi (10 unit) dan pengadaan buah kakao glondong.

2. Kegiatan Kelembagaan Bidang Pengelolahan dan Pemasaran Hasil

dengan output pembinaan peningkatan kelas kelompok tani sebanyak

50 orang.

5. Program peningkatan produksi hasil peternakan dengan indikator

produksi daging, produksi telur, produksi susu, populasi ternak kecil dan

populasi unggas. Realisasi kinerja produksi daging tahun 2018 sebesar

3.827.552 kg tercapai  113,1% dari sasaran (target) kinerja 3.383.995 kg.

Indikator ibi didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat dengan output yang

dihasilkan jumlah bibit ternak yang terdistribusi sebanyak 3 jenis, yaitu

kambing (65 ekor PE dan 1.425 ekor lokal), sapi potong (80 ekor) dan

sapi perah (10 ekor).

2. Peningkatan Pengawasan Bahan Asal Hewan (BAH) Yang ASUH

dengan output yang dihasilkan unit asal hewan (BAH) yang di awasi

sebanyak 48 kali/unit.

Indikator Populasi Ternak Potong Kecil tahun 2018 terealisasi sebesar

207.498 ekor tercapai 116,3% dari sasaran (target) kinerja 178.411

Realisasi kinerja populasi ternak potong kecil sampai dengan tahun 2018

yaitu se besar 207.498 ekor tercapai sebesar 109,34% dibandingkan  dengan

sasaran (target) kinerja lima tahunan 189.780 ekor. Indikator populasi ternak

potong kecil pada tahun 2018 dicapai melalui  kegiatan Pendistribusian Bibit

Ternak Kepada Masyarakat dengan output yang dihasilkan jumlah bibit

ternak yang terdistribusi sebanyak 2 jenis, yaitu kambing (65 ekor PE dan

1.425 ekor lokal).

6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tenak dengan

indikator persentase status kesehatan ternak. Realisasi kinerja

persentase status kesehatan ternak tahun 2018 sebesar 96,0 tercapai

109,1% dari sasaran (target) kinerja 88.
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Indikator persentase status kesehatan ternak pada tahun 2018 dicapai

melalui kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit

menular ternak dengan output yang dihasilkan jumlah sarana ksehatan

ternak yang tersedia sebanyak 26 item.

4. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya capaian target
kinerja
Pada tahun 2018 terdapat dua indikator pada satu program yang tidak

tercapai semua kinerja telah melampaui target, yaitu program Peningkatan

Produksi Pertanian/Perkebunan dengan indikator Produktivitas tanaman

pangan per ha padi dan palawija (kw/h) dan Produksi tanaman pangan padi

dan palawija (ton). Indikator produktivitas tanaman pangan per hektar (padi

dan palawija tahun 2018 sebesar  73,7 kw/ha tercapai 81,1% dari sasaran

(target) kinerja 90,84 kw/ha.

a. Internal. Belum adanya langkah program, kegiatan maupun kebijakan

dalam antisipasi yang dilakukan dengan adanya faktor eksternal

seperti penurunan luas panen tanaman pangan, peralihan komoditas,

akibat kekeringan.

b. Eksternal, terjadinya alih fungsi lahan pada lahan pangan secara terus

menerus

5. Implikasi yang timbul terhadap capaian target program
Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pertanian seperti jaringan

irigasi dan dam parit, penerapan teknologi pertanian dari penggunaan alat

mesin pertanian membawa dampak pada program terhadap peningkatan

produksi tanaman pangan dan peternakan. Implikasi yang timbul pada petani

yang biasanya 1 kali tanam dalam setahun dengan adanya jaringan irigasi

bisa dilakukan 2 – 3 kali tanam dalam setahun. Disamping itu juga dengan

dilakukannya penerapan alsin (alat mesin pertanian) dari pra panen sampai

pasca panen lebih efisien dan efektif. Dan limbah dari tanaman mampu

memberikan dukungan untuk pengembangan dan penyebaran ternak.
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6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran terhadap faktor
penyebab tersebut
Pada tahun mendatang dalam rangka peningkatan produksi pertanian maka

perlu dilakukan bimtek untuk budidaya tanaman pangan, perlindungan

tanaman terhadap OPT dan peremajaan tanaman varietas unggul.

Pembangunan tanaman pangan diarahkan untuk peningkatan produksi dan

peningkatan kualitas agar memiliki daya saing melalui bantuan benih/bibt

tanaman bersertifikat atau jenis unggul dari alokasi dana pemerintah APBD

Kabupaten, APBD Provinsi maupun Pusat .

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam IKK  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

1. Isu-isu dalam pembangunan tanaman pangan dan peternakan
1) Bidang Tanaman Pangan

a. Adanya peningkatan kinerja pelayanan OPD yang semakin baik. Hal ini

ditunjukan dengan hasil penilaian dari IKM yang telah dilaksanakan oleh

Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan setiap tahun.

b. Degradasi lahan pertanian produktif dari tahun ke tahun sedangkan

program perluasan lahan sangat terbatas sehingga berpotensi

menurunkan produksi tanaman pangan dan hortikultura dan berdampak

pada ketahanan pangan

c. Tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk organik

sehingga mengancam proses produksi pertanian

d. Kurangnya keberpihakan program pembangunan pertanian kepada

petani lahan kering dibandingkan dengan petani di lahan basah.

e. Menurunnya kualitas hasil produksi pertanian sehingga mempengaruhi

daya saing pangsa pasar.

f. Akses petani terhadap sumber pembiayaan dalam mendukung usaha

taninya masih lemah dan tingkat kepercayaan perbankan dan lembaga
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keuangan lainnya  terhadap usaha agribisnis masih kurang karena

terkait dengan aspek agunan yang dimiliki oleh petani.

2) Bidang Peternakan

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi peternakan khusunya

produksi susu.

b. Perbaikan kuantitas dan kualitas hasil olahan, diversifikasi produk

olahan dan penanganan limbah

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

d. Pengembangan usaha berbasis agribisnis dan agriindustri

e. Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat.

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi OPD

1) Bidang Tanaman Pangan

a. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian setiap

tahunnya meningkat baik diperkotaan dan pedesaan masing-masing 4-

9% dan 2-4%

b. Menurunnya sumber daya air baik kualitas dan kuantitasnya

c. Pemanfaatan potensi lahan kering belum optimal

d. Dukungan permodalan petani terhadap usaha tani masih lemah dan

keterbatasan akses petani terhadap perbankan dan lembaga keuangan

lainnya.

e. Kemandirian kapasitas kelembagaan tani (Kelompok tani, Gapoktan,

P3K) belum berkembang

f. Tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk

anorganik yang menyebabkan kerusakan sifat fisika-kimia tanah

g. Produk olahan hasil pertanian belum memiliki daya saing katena

dipengaruhi oleh aspek hygienis dan packing

h. Penyelenggaraan penyuluhan belum optimal

2) Bidang Peternakan

a. Ketersediaan pakan hijauan terkadang sulit diperoleh

b. Usaha ternak sebagian besar masih skala kecil

c. Sumber daya modal peternak relative rendah

d. Kegagalan programInseminasi Buatanmasihsangat tinggi
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e. Penguasaan teknologidi tingkat peternakyang masih rendah.

f. Masih sempitnya cakupan pemasaran produk peternakan

g. Pengolahan produk peternakan umumnyamasihdilakukan oleh pihak

industri, bukan peternak

3) Bidang Perkebunan

a. Kegiatan pengembangan kawasan komoditas perkebunan seperti kopi,

kakao  menuntut pendampingan peningkatan kapasitas teknis pada

kelompok

b. Mutu yang belum sesuai dengan SOP

c. Lahan yang masih belum dibudidayakan dengan standar

d. Pemeliharaan tanaman yang masih dilakukan secara sambilan

3. Dampak terhadap Visi Misi Kepala Daerah terhadap capaian program.
Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah memberikan

gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Tanaman Pangan

dan Peternakan. Hal ini ditunjukkan sasaran Rencana Pembangunan

Kabupaten Pacitan Tahun 2019 pada butir ke 5 yaitu Meningkatkan
Produksi dan Produktivitas Pertanian untuk mendukung Ketahanan
Pangan. Dalam sasaran Rencana pembangunan Kabupaten Pacitan tahun

2019 ini, Dinas Pertanian berperan dalam membuat perencanaan tata

ruang, memberikan arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang sebagai wadah yang akan digunakan dalam

melaksanakan aktifitas dalam rangka peningkatan produksi dan

produktivitas pertanian serta pengembangan potensi unggulan wilayah.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD
a. Tantangan:

- Gangguan alam (el nino dan la nina)

- Gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT)

- Degradasi mutu lingkungan

- Berkurangnya sumber daya air.

- Bencana Alam

- Persaingan pasar global berdasarkan SNI / ISO 14.000
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b. Peluang:
- Pangsa pasar terbuka baik lokal, regional maupun global

- Peningkatan produktivitas masih memungkinkan melalui penerapan

teknologi pertanian

- Terbukanya kesempatan kerja, fasilitas kredit / permodalan

- Terbukanya peluang investasi

- Stabilitas politik dan keamanan

- Tersedianya peluang kerjasama dengan pihak lain

5. Rekomendasi terhadap isu-isu penting yang strategis untuk ditindak
lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan oleh pemerintah daerah seperti
a. Dukungan terhadap Program Grindulu Mapan yang merupakan upaya

pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mengurangi angka jumlah RTSM

melalui bantuan ternak yang diberikan pada RTSM sesuai dengan data

RTSM Bappeda.

b. Mendukung program swasembada pangan nasional seperti program

UPSUS Pajale ( Usaha Khusus Padi Jagung Dan Kedelai), UPSUS

SIWAB.

c. Pengembangan kawasan komoditas mendukung program

pengembangan kawasan nasional seperti kambing, cabai, jeruk, ubi

kayu

d. Pengembangan terhadap potensi wilayah seperti program Taman

Teknologi Pertanian (TTP) dapat mendukung program percepatan

pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Pacitan.
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan,

LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun yang ditujukan kepada Dinas Tanaman

Pangan dan Peternakan dalam bentuk proposal maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi OPD Kabupaten dari pelaksanaan hasil musrenbang

kecamatan. Usulan rencana pembangunan tanaman pangan dan peternakan

mengacu pada sistem bottom up. Proses untuk memperoleh usulan dari pemangku

kepentingan melalui identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang diajukan

ke desa untuk diverifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi usulan

prioritas desa. Selanjutnya usulan diajukan ke tingkat kecamatan untuk dikaji

melalui musrenbang kecamatan. Hasil dari musrenbang kecamatan menjadi

usulan program/kegiatan kecamatan dan diajukan ke Bappeda untuk dikaji melalui

musrenbang Kabupaten. Hasil dari musrenbang kabupaten tidak semua

program/kegiatan kecamatan bisa disetujui karena  banyaknya usulan kegiatan

dan keterbatasan anggaran daerah untuk mendanai program/kegiatan. Oleh

karena itu usulan prioritas kecamatan dikoordinasikan dengan OPD terkaituntuk

disinkronisasikan dengan renstra OPD, RPJMD dan Program/kegiatan baik dari

Propinsi dan Pusat menjadi usulan rencana kerja OPD tahunan.

Tabel usulan program dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2019 Kabupaten

Pacitan terlampir
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BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional dalam rangka percepatan swasembada pangan

melalui program UPSUS PAJALE (Usaha Khusus Padi, Jagung dan Kedelai)

diperlukan dukungan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Guna mendukung

terhadap kebijakan nasional Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas

Tanaman Pangan dan Peternakan pembangunan bidang Sarana  Prasarana

Penyuluhan dan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura diprioritaskan pada

program peningkatan produksi tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai)

melalui kegiatan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT)

komoditas jagung dan Kedelai. Untuk peningkatan produksi padi dilaksanakan

program pengembangan SRI (system of rice intensification), SLPTT padi,

pembangunan infrastruktur pertanian seperti pengembangan jaringan irigasi,

pembangunan dam parit, penerapan alsin, penanganan pasca panen serta

bantuan pupuk bersubsidi. Keberhasilan di bidang tanaman pangan dapat

ditunjukkan dengan makin meningkatnya jumlah produksi padi tahun 2015.

Produktivitas padi Kabupaten Pacitan di tahun 2015 sebesar 54,49 ku/ha atau

mengalami peningkatan sebesar 0,64 ku/ha atau sebesar 1,19% apabila

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan berdasarkan isu-isu penting yang dikaitkan dengan sasaran dan target

kinerja OPD pembangunan tanaman pangan dan peternakan diarahkan pada

peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan produksi peternakan

melalui program sesuai tujuan dari target kinerja yang akan dicapai.

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan meliputi :

1) pencapaian sasaran rencana pembangunan kabupaten Pacitan

tahun 2019 pada butir ke 5 yaitu “ Meningkatkan Produksi dan
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Produktivitas Pertanian untuk mendukung Ketahanan Pangan “..

Kebijakan umum pada strategi tersebut adalah peningkatan produksi

ketersediaan pangan secara berkelanjutan  dengan program prioritas

peningkatan produksi pertanian/perkebunan dan peningkatan

produksi hasil peternakan.

2) pengentasan kemiskinan antara lain kegiatan Program APP,

Grindulu Mapan.

3) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah: indentifikasi kebutuhan

terhadap wilayah yang memiliki nilai ekonomi dan pembangunannya

diarahkan pada intensifikasi dan diversifikasi pada lahan marginal.

b. Rekapitulasi program dan kegiatan

1) Jumlah 7 program pembangunan dan 2 program pendukung dengan

33 kegiatan utama dan 2 kegiatan pendukung.

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan adalah tersebar dan

terfokus. Lokasi program dan kegiatan yang tersebar ke berbagai

kawasan dalam arti bahwa upaya yang dilakukan dalam

pembangunan pertanian merata keseluruh kabupaten Pacitan.

Disamping itu dukungan lebih banyak difokuskan pada kawasan yang

telah terbentuk, misalnya kawasan kambing PE, sapi perah, kakao,

kopi, cabai.

2) kebutuhan dana/pagu indikatif  sesuai dengan sumber

pendanaannya dari dana APBD Kabupaten Pacitan sebanyak Rp

26.129.114.500,00 untuk program pembangunan dan

2.901.915.000,00 untuk program pendukung

c. Penjelasan program/kegiatan dan pagu indikatif tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD apabila anggaran untuk mendanai program yang ada

tidak mampu untuk memenuhi karena keterbatasan APBD Kabupaten

sesuai arahan dari Bappeda mengurangi jumlah anggaran pada masing-

masing program sesuai dengan plafonisasi atau dari program terkait dapat

diajukan anggaran ke APBD Propinsi dan APBN.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada

bagian (perumusan program dan kegiatan ) yaitu sebagai berikut :
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SASARAN
TARGET PROGRAM

KEGIATAN TARGET

URAIAN INDIKATOR
KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN INDUK

1 2 3 4 5 6 7 8
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
SKPD

Prosentase layanan
adminstrasi
perkantoran

100% Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Peningkatan dan
Pengelolaan
Administrasi
Perkantoran

Input : Dana Rp
2.856.915.000,00

Output : Pemenuhan belanja
pegawai, belanja
barang/jasa dan
belanja modal

Bulan 12

Outcome : Terpenuhinya
operasional perangkat
daerah

Bulan 12

% tertib laporan
akuntabilitas
kinerja
pemerintah

Hasil Nilai Evaluasi
SAKIP PD

>B Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan

Penyusunan
perencanaan dan
laporan capaian
kinerja Perangkat
Daerah

Input : Dana Rp 45.000.000,00

Output : Jumah dokumen
perencanaan,
penganggaran,
evaluasi dan
pelaporan perangkat
daerah

Dokumen 10

Outcome : Tersedianya laporan
perencanaan,
penganggaran,
evaluasi dan
pelaporan perangkat
daerah

Dokumen 10

Peningkatan
nilai produksi
pertanian

Indeks Pertanaman
(IP)

1,76 Program
peningkatan
penerapan
teknologi
pertanian/
perkebunan

Pelatihan dan
bimbingan
pengoperasian
teknologi
pertanian/perkebunan

Input : Dana Rp 50.000.000,00

Diseminasi teknologi
pertanian pada
kelompok tani (%)

37 Output : Pelatihan dan
bimbingan teknologi
pra dan pasca panen

Paket 4

Outcome : Peserta mampu
mengoperasikan
alsintan pra dan
pasca panen

Orang 300
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Persentase
Peningkatan klas
kelompok Tani

3,12 Pengadaan sarana
dan prasarana
teknologi
pertanian/perkebunan

Input : Dana Rp 11.256.527.500,00

Output : Sarana dan prasarana
Pertanian/Perkebunan
(Konstruksi Jalan,
Konstruksi Jaringan
Irigasi, DAM Parit,
Pompa Air, Traktor)

Unit 77

Cakupan kelompok
tani yang dilatih
teknologi
perkebunan

0,15 Outcome : Kelompok tani
menerima manfaat

Kelompok
77

Rehabilitasi
Prasarana Teknologi
Pertanian/Perkebunan

Input : Dana Rp 601.472.500,00
Output : Sarana dan

Prasarana pertanian
yang direhabilitasi

paket 10

Outcome : Jumlah kelompok tani
memperoleh manfaat

Kelompok
10

Pendampingan dan
Pengembangan
Prasarana, Sarana
Pertanian (PPSP)

Input : Dana Rp 155.000.000,00
Output : Jumlah peserta

sosialisasi,
pendampingan TP
dan evaluasi RDKK

orang 3400

Outcome : Jumlah dokumen
RDKK yang tersusun

Dokumen 1428
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SASARAN

TARGE
T PROGRAM

KEGIATAN TARGET

URAIAN INDIKATOR
KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN INDUK

Pendampingan dan
Pengembangan
Prasarana, Sarana
Pertanian (PPSP)

Outcom
e

: Jumlah dokumen
RDKK yang
tersusun

Dokumen 1428

Pembangunan sumber-
sumber air meliputi
irigasi air tanah
(dangkal/dalam)/
embung/ DAM
parit/pintu air/long
storage

Input : Dana Rp 2.580.000.000,0
0

Output : Jumlah Irigasi
tanah dangkal dan
DAM parit yang
dibangun

Unit 25

Outcom
e

: Kelompok tani
menerima manfaat

Kelompok
34

Pembangunan/perbaika
n jalan pertanianusaha
tani dan jalan produksi)

Input : Dana Rp 686.117.500,00

Output : Jalan usaha tani
dan jalan produksi
yang dibangun

Unit 11

Outcom
e

: Jumlah kelompok
tani yang
memperoleh
manfaat

Kelompok 11

Pembangunan/perbaika
n Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP) di
Kecamatan dan
penyediaan sarana
pendukung penyuluhan

Input : Dana Rp 760.000.000,00

Output : Jumlah Balai
Penyuluhan dan
Pertanian (BPP)
yang dibangun

Unit 1
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Outcom
e

: Terpenuhinya
sarana prasarana
penyuluhan di
BPP

BPP 1

Pembangunan
Balai/Instansi
Pembibitan dan Hijauan
Pakan Ternak, Rumah
Potong Hewan (RPH),
Puskeswan dan
Penyediaan Sarana
Pendukungnya

Input : Dana Rp 805.997.000,00

Output : Jumlah
RPH/Puskeswan
yaang
dibangun/difasilita
si sarana
pendukung

Unit 2

Outcom
e

: Terlaksananya
pelayanan di
RPH/Puskeswan

Bulan 100%

Diseminasi teknologi
peternakan pada
peternak (%)

2,04 Program
peningkata
n
penerapan
teknologi
peternakan

Pengadaan sarana dan
prasarana teknologi
peternakan tepat guna

Input : Dana Rp 248.000.000,00

Output : Kelompok yang
mendapatkan
fasilitasi kandang
dan HMT

Stek
2

Outcom
e

: Terbentuknya
sentra peternakan

%
2

Kegiatan penyuluhan
penerapan teknologi
peternakan tepat guna

Input : Dana Rp 70.000.000,00

Output : Jumlah peserta
gelar teknologi
peternakan

Orang 200

Outcom
e

: Tersedianya
indukan pejantan
yang berkualitas

Ekor
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Persentase pelaku
usaha
pertanian/perkebuna
n yang mendapat
pembinaan

15,00 Program
Peningkata
n Kapasitas
Pelaku
Usaha
Pertanian/
Perkebuna
n

Peningkatan
Kemampuan lembaga
petani

Input : Dana Rp 125.000.000,00

Output : Jumlah
Lembaga/Kelompo
k yang dibina

Lembaga/Kelompo
k

25

Outcom
e

: Peningkatan
kemampuan
lembaga petani

% 25

Peningkatan kapasitas
tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan

Input : Dana Rp 135.000.000,00

Output : Jumlah penyuluh
yang ditingkatkan
kapasitasnya

Paket 101

Outcom
e

: Jumlah penyuluh
yang kapasitasnya
meningkat

Ha 101
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SASARAN
TARGET PROGRAM

KEGIATAN TARGET

URAIAN INDIKATOR
KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN INDUK

Penyuluhan dan
pendampingan bagi
pertanian/perkebunan

Input : Dana Rp 175.000.000,00

Output : Jumlah peserta
penyusunan programa
penyuluhan

orang 200

Outcome : Peserta menguasai
materi penyuluhan

orang 200

Persentase
peningkatan
produksi tanaman
tembakau

5 Program
Peningkatan
Kualitas Bahan
Baku

Penanganan panen
dan pasca panen
bahan baku

Input : Dana Rp 330.000.000,00
Output : Luas lahan yang

difasilitasi
Ha 100

Outcome : Meningkatnya kualitas
hasil tembakau

ton/ha 0,4

Penerapan
Pembudidayaan
sesuai dengan Good
Agricultural Practises
(GAP) Tembakau
melalui Pemberian
Pupuk ZK pada
Tanaman Tembakau
(DBHCHT)

Input : Dana Rp 220.000.000,00
Output : Kelompok yang

difasilitasi sarana
panen dan pasca
panen

Ha 1

Outcome : Kualitas hasil
tembakau

Ha 0,4

Penumbuhan dan
penguatan
kelembagaan petani

Input : Dana Rp 150.000.000,00
Output : Jumlah kelompok tani

yang dibina
Kel 1

Outcome : Meningkatkan kualitas
hasil tembakau

ton/ha 0,4

Dukungan Sarana
dan Prasarana Usaha
Tani Tembakau
(DBHCHT)

Input : Dana Rp 400.000.000,00
Output : Sarana prasarana

produksi
Unit 3

Outcome : Meningkatnya kualitas
hasil tembakau

ton/ha 0,4

Produktifitas padi
atau bahan

54,86 Program
peningkatan

Input : Dana Rp 50.000.000,00

Output : Paket 1.600
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Meningkatnya
produksi
pertanian

pangan utama
sektor lainnya per
ha (kw/h)

produksi
pertanian/
perkebunan Pengembangan bibit

unggul
pertanian/perkebunan

Jumlah bantuan bibit
unggul yang difasilitasi

Outcome : Peningkatan luas
tanam tanaman
hortikultura

Ha
4

Produktifitas
tanaman pangan
per ha padi dan
palawija (kw/h)

90,95

Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan

Input : Dana Rp 110.000.000,00
Output : Luas areal tanaman

pangan yang
difasilitasi

Ha 2

Produksi tanaman
pangan padi dan
palawija (ton)

888.455 Outcome : Peningkatan luas
tanam tanaman
pangan

Ha 2
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SASARAN
TARGET PROGRAM

KEGIATAN TARGET

URAIAN INDIKATOR
KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN INDUK

Anti Poverty Program
(APP) Bidang
Pertanian

Input : Dana Rp 44.000.000,00
Output : Jumlah peserta

APP yang
mendapatkan
pelatihan

orang 30

Outcome : Jumlah petani yang
menguasai
teknologi pertanian

Orang 100

Anti Poverty Program
(APP) Bidang
Perkebunan

Input : Dana Rp 35.000.000,00
Output : Jumlah kelompok

APP yang
didampingi

Orang 50

Outcome : Peserta menguasai
teknologi pertanian

Orang 50

Produksi
hortikultura (ton)

84.502 Peningkatan
produktifitas dan
Mutu Produksi
Pertanian Serta
Pengembangan
Kawasan

Input : Dana Rp 190.000.000,00

Output : Luas kawasan
hortikultura yang
dfaslitasi

Ha 7

Outcome : Kelompok tani
melakukan SL GAP

Kelompok 7

Promosi atas hasil
produksi
pertanian/perkebunan
unggulan daerah

Input : Dana Rp 80.000.000,00

Output : Jumlah even
promosi produk
unggulan

Kali 2

Outcome
Peningkatan
komoditas
unggulan

Komoditas 15

Pengembangan
Pupuk Organik

Input : Dana Rp 65.000.000,00
Output : Pelatihan

pengembangan
pupuk organik

Paket 1
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Outcome : Jumlah peserta
yang menguasai
teknologi

Orang
375

Bimbingan teknis
Pengamatan,
Identifikasi dan
Pengendalian OPT
Tanaman Pangan
dan Hortikultura

Input : Dana Rp 55.000.000,00

Output : Jumlah peserta
Bimtek
pengendalian OPT

Orang 180

Outcome : Penurunan luas
areal serangan

Ha

Produksi hasil
perkebunan (ton) 37.932

Pengembangan
Tanaman
Perkebunan
Pendukung Kawasan
Agropolitan

Input : Dana Rp 100.000.000,00

Output : Luas areal
agropolitan yang
difasilitasi

Pohon
4.500

Outcome : Peningkatan luas
tanaman
perkebunan di
kawasan
agropolitan

Ha
5

Peremajaan dan
Intensifikasi dan
Rehabilitasi tanaman
Perkebunan

Input : Dana Rp 912.000.000,00
Output : Jumlah bibit

tanaman kelapa,
lada yang
diperbaharui

Batang
27.000

Outcome : Tanaman/pohon
yang diperbaharui

Pohon
27.000

Optimalisasi
Sumberdaya dan
Sarana Prasarana
Pengendalian OPT
Perkebunan

Input : Dana Rp 85.000.000,00

Output : Bimtek dan SL
pengendalian OPT

Paket 2

Outcome : Jumlah petani yang
menguasai
pengendalian OPT

Orang 550

Produksi daging
(kg) 3.454.397

Program
peningkatan
produksi hasil
peternakan

Pendistribusian bibit
ternak kepada
Masyarakat

Input : Dana Rp 4.760.000.000,00

Produksi telur (kg)
529.733

Output : Jumlah bibit ternak
yang terdistribusi

Ekor 1.502
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Produksi Susu (lt)
22.976

Outcome : Meningkatnya
populasi ternak
kambing

Ekor
1.502

Populasi ternak
besar (ekor) 90.841
Populasi ternak
kecil (ekor) 182.123

Pengembangan
Agribisnis Peternakan

Input : Dana Rp 485.000.000,00

Output : Jumlah usaha
agribisnis
peternakan yang
ditumbuhkan

Unit 4

Populasi unggas
(ekor) 1.182.621

Outcome : Terbentuknya
sentra
pengembangan
agribisnis
peternakan

Kawasan
4

Pengembangan
Inseminasi buatan

Input : Dana Rp 100.000.000,00
Output : Jumlah ternak yang

mendapat layanan
Inseminasi buatan

Paket
25.500

Outcome : Nilai SC/CR
2

Peningkatan
Pengawasan Bahan
Asal Hewan (BAH)
yang ASUH

Input : Dana Rp 60.000.000,00
Output : Jumlah unit BAH

yang diawasi
Unit 48

Outcome : Jumlah unit BAH
yang Asuh

Unit 48

Persentase status
kesehatan ternak
(%)

88 Program
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit tenak

Pemeliharaan
kesehatan dan
pencegahan penyakit
menular ternak

Input : Dana Rp 250.000.000,00
Output : Jumlah pelayanan

kesehatan
Paket 75000

Outcome : Penurunan jumlah
penyakit

%

Jumlah Rp 29.031.029.500,00



36RENJA 2019 DINAS  PERTANIAN

BAB IV. PENUTUP

Renja OPD ini disusun sebagai pedoman untuk memenuhi kewajiban yang

ditentukan oleh peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan

daerah, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan

penganggaran tahunan daerah provinsi/kabupaten/kota. Pedoman ini telah mencoba

untuk memperjelas pengertian, ruang lingkup, pendekatan, proses, tahapan, langkah-

langkah, dan substansi didalam penyusunan Renja OPD.

Penyusunan Renja OPD dengan pendekatan seluwes mungkin sehingga

daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan

perkembangan kemampuan dan kapasitas perencanaan tetap mengindahkan

ketentuanketentuan yang bersifat prinsip sebagaimana terkandung dalam Undang-

undang 25/2004 dan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good

governance). Dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana

KerjaPembangunan Daerah yang penting dan strategis serta berkontribusi signifikan

dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berkelanjutan.

Rencana Tindak Lanjut

 Mensosialisasikan Renja OPD dilingkup Dinas Pertanian dan Kelembagaan

Petani/Organisasi Masyarakat terkait.

 Menyusun Kalender Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan

Pertanian

Pacitan, 2019
Kepala Dinas

Tanaman Pangan dan Peternakan
Kabupaten Pacitan

Ir. PAMUJI, MP
Pembina Utama Muda

NIP. 19640605 199003 1 012


