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BAB I    

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya 

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

Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor 29 

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja (LKj) Instansi 

Pemerintah merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban 

suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka 

perwujudan Good Governance dilingkungan Pemerintah. Berdasarkan 

Permenpan No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk 

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada 

setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. 

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi 

Tahun 2018 merupakan wujud dari pertanggungjawabkan atas kinerja yang 

dilaksanakan, juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif 

dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD menuju 

terwujudnya  good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. LKj Tahun 2018 ini juga merupakan alat untuk memacu 

peningkatan kinerja dan pelayanan kepada stakeholders pada setiap unit di 

lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. 
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Dalam perencanaan pembangunan daerah  Ketahanan Pangan dan 

Pertanian masih merupakan prioritas Pembangunan Daerah Kota Jambi yang 

difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan dan distribusi pangan, 

Percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, peningkatan 

produksi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan fungsi perikanan, 

peningkatan fungsi  peternakan dan kesehatan hewan, serta peningkatan 

kesejahteraan masyarakat petani melalui upaya pemberdayaan kelompok pelaku 

usaha dan pelaku utama pada bidang agribisnis khususnya komoditas-komoditas 

unggulan. Pembangunan ketahanan pangan dan pertanian juga dilaksanakan 

melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi 

sebagai bagian pembangunan daerah Kota Jambi secara keseluruhan. 

LKj Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2018 ini 

disusun dimaksudkan untuk memberi gambaran penyelenggaraan program dan 

kegiatan pertanian dan ketahanan pangan Kota Jambi sebagai pelaksanaan tugas 

yang diberikan oleh Pemerintah Kota Jambi kepada Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan. LKj ini juga disusun sebagai masukan bagi Pemerintah 

Daerah dalam mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2018 serta sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kota Jambi. 

Performance Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota jambi diukur 

atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator 

keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (SS) sebagaimana telah 

ditetapkan pada Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Tahun 2018 sebagai kontrak kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Tahun 2018. 

 

 

 



  

Laporan Kinerja DPKP Page 3 

 

1.2. Dasar Hukum 

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKj Badan Ketahanan 

Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi Tahun 2018  adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

7. 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; 

8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja ada Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi 
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1.3. Gambaran Umum Organisasi 

1.3.1 Organisasi Perangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah dan diatur kembali dalam peraturan Daerah Kota Jambi 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organsiasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, dalam pasal 1 Peraturan 

Walikota tersebut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan 

Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaria Daerah yang 

secara umum mempunyai tugas meliputi:    

a. Melakukan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan, 

pelaksanaan dan evaluasi bidang ketahanan pangan dan pertanian; dan  

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang 

tugasnya. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi mempunyai tugas membantu 

walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang Pertanian dan 

Ketahanan Pangan. 

Adapun tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi selengkapnya sebagai berikut: 

A.  Kepala Dinas mempunyai tugas: 

a.  perumusan kebijakan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; 

b.  pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; 

c.  penyusunan program penyuluhan pertanian; 

d.  penataan prasarana pertanian; 

e. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ikan,  

ternak dan hijauan pakan ternak; 
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f. pengawasan peredaran sarana pertanian, Peternakan dan Perikanan; 

g.  pembinaan produksi di bidang pertanian, Peternakan dan Perikanan; 

h.  pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan 

penyakit hewan; 

i.  pengendalian dan penanggulangan bencana alam; 

j.  pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan 

perikanan; 

k.  penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan; 

l.  pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian, peternakan dan 

perikanan; 

m. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pangan, 

kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 

n.  peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan 

pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 

o. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di 

bidang  pertanian dan ketahanan pangan; 

p.  pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota 

Jambi; dan 

q.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

B.  Sekretariat mempunyai tugas: 

a. melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit 

organisasi di lingkugan dinas pertanian dan ketahanan pangan 

b.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

C.  Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas: 

a.  penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; 

b.  pemberian bimbingan teknis; 
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c.  pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; 

d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan 

dan kerawanan pangan; 

b. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan 

pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan 

dan kerawanan pangan; 

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan 

pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; 

e. pelaksanaan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, 

distribusi pangan dan kerawanan pangan; 

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; 

g. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan 

evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan 

kerawanan pangan; 

h. pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau 

pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan  harga pangan; 

i. pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kota Jambi dan menjaga 

keseimbangan cadangan pangan pemerintah Kota Jambi; 

j. perumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; 

k. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta 

pengembangan jaringan pasar; 

l. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan 

evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan 

kerawanan pangan; dan 
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m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

D.  Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu 

kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi serta 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman 

pangan, dan  keamanan pangan; 

b. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah  di bidang konsumsi 

pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman 

pangan, dan keamanan pangan; 

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan; 

e. pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman 

pangan, dan  keamanan pangan; 

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan; 

g. pelaksananaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman 

konsumsi pangan; 

h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, 

pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan 

i.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

E.  Bidang tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu 

kepala dinas dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan 

pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi serta 
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melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

Bidang tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi: 

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan dan 

pengolahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura; 

b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman 

pangan dan hortikultura; 

c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan 

dan hortikultura; 

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang 

tanaman pangan dan hortikultura; 

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan 

bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan 

dan hortikultura; 

f. pemberian bimbingan pascapanen dan pengolahan di bidang tanaman 

pangan dan hortikultura; 

g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan 

dan hortikultura; 

h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; 

dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

F.  Bidang Perikanan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam 

melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan 

teknis, serta pemantauan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bidang Perikanan mempunyai fungsi: 

a. perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perikanan; 

b. pengamanan teknis di bidang perikanan; 

c. bimbingan teknis di bidang perikanan; 
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d. pengembangan produksi perikanan; 

e. pembinaan dan pengembangan usaha; 

f.  pembinaan pasca panen hasil perikanan; 

g. dan rehabilitasi sumberdaya perairan; 

h. pengembangan sumberdaya dan teknologi perikanan; 

i.  pembinaan dan pengawasan operasional balai benih ikan dan pos 

kesehatan ikan terpadu; dan 

j.  pelaksanaan tugas lain yang dberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

G. Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam 

melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan 

teknis, serta pemantauan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bidang Peternakan mempunyai fungsi: 

a.  penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan 

kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil 

di bidang peternakan; 

b.  pengelolaan sumber daya genetik hewan; 

c.  perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan 

ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak; 

d.  pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak; 

e.  pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 

f.  pengawasan peredaran dan pengunaan serta sertifikasi benih/bibit 

ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan; 

g.  pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan; 

h.  pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat 

veteriner dan kesejahteraan hewan; 

i.  pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan 

dan kesehatan masyarakat veteriner; 
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j.  pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di 

bidang peternakan; 

k.  pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 

dan 

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

H.  Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu 

kepala dinas dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan 

pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi serta 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan 

pertanian peternakan dan perikanan; 

b. penyusunan programa pertanian peternakan dan perikanan; 

c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian; 

d. pengembangan potensi dan pengelolaan  lahan dan irigasi   

pertanian peternakan dan perikanan; 

e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan 

mesin pertanian peternakan dan perikanan; 

f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian peternakan dan perikanan; 

g. pemberian fasilitasi investasi pertanian peternakan dan perikanan; 

h. pelaksanaan  bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian 

peternakan dan perikanan; 

i. pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan 

penyuluhan pertanian peternakan dan perikanan; 

j. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan 

pertanian peternakan dan perikanan; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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1.3.2 Susunan Kepegawaian 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kota Jambi didukung oleh : 

a. Kepala. 

b. Sekretariat, terdiri : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Terdiri : 

1. Seksi Ketersediaan Pangan; 

2. Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil Pangan; 

3. Seksi Kerawanan Pangan 

d. Bidang  Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri : 

1. Seksi Konsumsi Pangan; 

2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 

3. Seksi Keamanan Pangan. 

e. Bidang  Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri : 

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan; 

2. Seksi Produksi; 

3. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian 

f. Bidang Perikanan, terdiri : 

1. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Sumber daya 

Perikanan; 

2. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan; 

3. Seksi Pengelolaan Perikanan Budidaya. 

g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri : 

1. Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak; 

2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan. 

h. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri: 
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1. Seksi Lahan dan Irigasi; 

2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; 

3. Seksi Penyuluhan. 

i. UPTD, terdiri: 

1. UPTD Kecamatan; 

2. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH); 

3. UPTD Balai Benih Ikan; 

4. UPTD Balai Benih Hortikulutra; 

5. UPTD Pusat Kesehatan Hewan; 

h.     Kelompok Jabatan Fungsional 

1.  Penyuluh. 

 

1.3.3 Fungsi Strategis SKPD 

a. Visi 

Visi adalah suatu gambaran kedepan tentang masa depan berisikan cita-

cita yang ingin dicapai. Adapun rumusan Visi Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2017 - 2018 adalah “Tewujudnya 

Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan yang Mampu 

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi Lokal 

Menuju Kemandirian Daerah”. 

Untuk memahami Visi yang telah dirumuskan diatas, maka masing-

masing pokok visi dijelaskan sebagai berikut : 

§ Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan 

Pangan  Yang Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat  

mengandung pengertian bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  

Kota Jambi   dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam 

melaksanakan Program dan Kegiatan, harus mampu meningkatkan taraf 

hidup dan mensejahterakan petani. Petani mampu menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi tepat guna yang berbasis potensi lokal serta 

semakin mandiri, berbasis akhlak yang mulia dan berbudaya. Kegiatan 
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pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan 

yang berorientasi agribisnis mendukung terwujudnya Kota Jambi sebagai 

pusat perdagangan dan jasa. 

Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan 

dan Penyuluhan Yang Mampu Menciptakan Lingkungan Hidup Yang 

Sehat, Nyaman dan Berkelanjutan untuk menuju kemandirian daerah   

mengandung pengertian pembangunan di bidang pertanian, peternakan, 

perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan Kota Jambi, selalu 

berwawasan lingkungan yang lestari berbasis potensi lokal menuju 

kemandirian daerah. 

b. Misi 

Untuk mewujudnkan Visi yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka 

Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi ditetapkan 

sebagai berikut : 

1) Meningkatkan produksi dan produktivitas serta enerapan teknologi 

tepat guna dibidang pertanian peternakan dan perikanan yang 

berwawasan agribisnis; 

2) Mengembangkan potensi sumber daya pertanian, peternakan dan 

perikanan yang berdaya saing; 

3) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam upaya peningkatan 

ketahanan pangan melalui 3 subsistemnya (ketersediaan, distribusi 

dan konsumsi/keamanan pangan); 

4) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan 

penyuluhan; 

5) Meningkatkan kualitas SDM Aparatur, pelaku Utama dan Pelaku 

Usaha serta kelembagaan; 

6) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung. 
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Adapun penjelasan dari masing-masing Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kota Jambi berikut : 

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas serta penerapan teknologi 

tepat guna dibidang pertanian peternakan dan perikanan yang 

berwawasan agribisnis. 

Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan selalu berupaya melakukan 

kegiatan pelatihan, seminar, perlombaan, pameran, studi banding, 

pengembangan informasi dan lain sebagainya untuk menambah 

wawasan agar pelaku usaha dapat menggali ilmu dan teknologi untuk 

meningkatkan pruduksi dan produktifitas usaha di bidang Pertanian, 

Peternakan dan Perikanan. 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dirasa perlu memanfaatkan  

penerapan teknologi peternakan secara tepat guna, meningkatkan 

kuantitas dan kualitas genetik ternak, produk olahan hasil ternak dan 

pencegahan serta penanggulangan penyakit ternak. 

2. Mengembangkan potensi sumber daya pertanian, peternakan, 

perikanan yang berdaya saing.   

Dengan cara menumbuhkan kembangkan ketersediaan potensi sumber 

daya pertanian, peternakan dan perikanan yang berkualitas, 

Meningkatkan kemampuan para pihak dalam penyelenggaraan 

pengembangan potensi sumber daya pertanian, peternakan dan 

perikanan  sehingga mampu berdaya saing. 

3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam upaya peningkatan 

ketahanan pangan melalui 3 subsistemnya (ketersediaan, distribusi dan 

konsumsi/keamanan pangan). 

Dengan adaya peningkatan koordinasi dan sinergritas diharapkan dapat 

mengupayakan ketersediaan pangan, distribusi dan konsumsi/ 

keamanan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki 

sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan 

adalah kemampuan memiliki sumberdaya, secara ekonomi maupun fisik, 
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untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan 

dengan benar dan tepat secara proporsional. 

Terwujudnya keamanan Pangan, bermutu dan bergizi sangat penting 

peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat 

kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat, bahwa masyarakat 

perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau 

membahayakan kesehatan. 

4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan 

penyuluhan. 

Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan 

penyuluhan diharapkan pelaksanaan penyuluhan mencakup bagaimana 

pelaksanaan penyebaran materi penyuluhan, penerapan metoda 

penyuluhan, peningkatan kepasitas petani, menumbuhkan dan 

mengembagkan kelembagaan petani secara kuantitas dan kualitas, serta 

bagaimana keberhasilan peningkatan produktivitas usaha tani petani.  

5. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur, pelaku Utama dan Pelaku Usaha 

serta Kelembagaan.  

Dengan cara menumbuhkan kembangkan ketersediaan potensi sumber 

daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan 

penyuluhan  yang berkualitas. Meningkatkan kemampuan para pihak 

dalam penyelenggaraan pengembangan potensi sumber daya pertanian, 

peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan  sehingga 

mampu berdaya saing. 

6. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung. 

Dengan adanya sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor 

pendukung terlaksananya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. 
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1.3.4 Tujuan dan Sasaran SKPD 

Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi 

Tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut: 

a. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Tujuan jangka menengah Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 

adalah : 

1) Terpeliharanya agroekosistem yang selaras dengan kultur budaya, 

sosial wilayah pemanfaatan lahan secara optimal. 

2) Tersedianya pangan yang bermutu, cukup dan terjangkau daya beli 

masyarakat secara berkeadilan. 

3) Tersedianya Peningkatan pendapatan petani.  

4) Tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha dibidang 

pertanian. 

5) Tersedianya kerjasama/kemitraan yang saling menguntungkan. 

 

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Bidang 

Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah : 

1) Dukungan infrastruktur, saprodi dan teknologi; 

2) Penguatan kelembagaan petani dan permodalan yang berwawasan 

agribisnis; 

3) Berkembangnya pengolahan hasil pertanian berbasis potensi lokal 

yang ramah lingkungan; 

4) Mendorong pemasaran pelaku agribisnis yang saling 

menguntungkan; 

5) Terkendali Early Warning System (sistem Peringatan Dini) pada 

gangguan OPT maupun anomali iklim. 

b. Bidang Peternakan 

Tujuan jangka menengah Bidang Peternakan adalah terwujudnya 

peningkatan kualitas produk, kesehatan hewan dan optimalisasi usaha 

dibidang peternakan. 
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Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Bidang 

Peternakan adalah : 

1) Meningkatnya kesehatan ternak dan hewan peliharaan; 

2) Meningkatnya kelayakan komsumsi pangan asal hewan; 

3) Meningkatnya kuantitas dan kualitas mutu genetik ternak melalui 

Inseminasi Buatan; 

4) Meningkatnya jumlah usaha peternakan yang berwawasan ekonomi 

kerakyatan; 

5) Meningkatnya usaha pengolahan produk ternak; 

6) Meningkatnya pengawasan stabilitas harga pasar dariproduk ternak. 

c. Bidang Perikanan 

Tujuan jangka menengah Bidang Perikanan adalah terwujudnya 

peningkatan kesejahteraan pembudidaya dan nelayan ikan serta 

kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan; 

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Bidang 

Perikanan adalah : 

1) Meningkatnya produksi perikanan budidaya dalam rangka 

menunjang ketahanan pangan; 

2) Meningkatnya produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan 

dengan memperhatikan kelestarian sungai dan danau; 

3) Meningkatnya pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan serta 

meningkatkan konsumsi ikan perkapita. 

d. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan 

Tujuan jangka menengah Bidang ketersediaan dan distribusi pangan 

adalah meningkatnya ketahanan pangan masyarakat. 
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Adapun sasaran jangka menengah bidang ketersediaan dan distribusi 

pangan adalah : 

1) Terpenuhinya kecukupan pemasukan pangan dan gizi; 

2) Terpantaunya stabilitas harga dan pasokan pangan; 

3) Berkurangnya daerah rawan pangan. 

e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Tujuan jangka menengah Bidang konsumsi dan keamanan pangan 

adalah meningkatnya ketahanan pangan masyarakat. 

Adapun sasaran jangka menengah bidang Bidang konsumsi dan 

keamanan pangan adalah : 

1) Penganekaragaman pangan dan keamanan pangan ; 

2) Tersedianya pasokan pangan ke seluruh wilayah. 

f. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan 

Tujuan jangka menengah bidang prasarana, sarana dan penyuluhan 

adalah meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha dan pelaku utama 

pertanian, peternakan dan perikanan. 

Adapun sasaran jangka menengah bidang Bidang konsumsi dan 

keamanan pangan adalah : 

1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelompok tani; 

2) Meningkatnya kemampuan lembaga tani. 

1.3.5 Strategi SKPD 

1) Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat 

a. Peningkatan koordinasi dan sinergitas dalam penanganan 

ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan; 

b. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi; 
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c. Pengembangan kelembagaan pangan di perdesaan (Desa Mandiri 

Pangan, Lembaga Distribusi Pangan). 

2) Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha/utama pertanian, 

peternakan dan perikanan 

a. Pemberdayaan pelaku usaha dan utama dalam pengembangan 

agribisnis komoditas unggulan; 

b. Peningkatan kemampuan lembaga petani; 

c. Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, peternakan 

dan perikanan; 

d. Pelatihan, penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku 

agribisnis; 

e. Peningkatan penerapan teknologi pertanian, peternakan dan 

perikanan tepat guna dan berkelanjutan; 

f. Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, 

peternakan dan perikanan. 

1.3.6. Kebijakan 

1) Meningkatkan sinergitas seluruh komponen masyarakat pertanian, 

peternakan dan perikanan baik aparatur maupun pelaku usaha. 

2) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi serta kemitraan 

yang saling menguntung dan menguatkan; 

3) Pengembangan usaha dengan pendekatan kawasan, penggunaan 

teknologi dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan, kelestarian 

lingkungan dan usaha yang berkelanjutan;  

4) Pembangunan Usaha peternakan yang berpihak kepada pengentasan 

kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha 

peternakan dari yang sifatnya tradisional, pelaku ekonomi menjadi 

pelaku usaha tradisional, semi modern dan modern; 



  

Laporan Kinerja DPKP Page 20 

 

5) Mendukung peningkatan populasi dan produksi melalui pengembangan 

mutu genetik bibit (tanaman hortikultura, ikan dan ternak) serta 

pengembangan manajemen usaha peternakan; 

6) Pemenuhan sarana dan prasarana bidang usaha pertanian, peternakan 

dan perikanan; 

7) Mengembangkan sistem pengendalian penyakit hewan; 

 

1.4. Isu-isu Strategis 

Isu strategis atau permasalahan utama (strategic issued) 

berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kota Jambi Tahun 2018 adalah: 

1. Terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim 

2. Meningkatnya alih fungsi lahan menjadi pemukiman 

3. Belum optimalnya ketersediaan pangan dan pengelolaan potensi 

ekonomi daerah dibidang pertanian dan ketahanan pangan 

Prioritas Pembangungan dari isu-isu strategis sebagai berikut : 

1. Peningkatan ketersediaan Pangan  

2. Peningkatan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah Bidang Pertanian 

dan Ketahanan Pangan 

3. Peningkatan produksi dan produktivitas, dan mutu produk tanaman 

pangan dan hortikultura. 

4. Optimalisasi potensi perikanan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan 

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menyajikan latar belakang, gambaran umum organisasi, fungsi 

strategis SKPD, permasalahan utama yang dihadapi dan 

sitematika penulisan. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Menyajikan ringkasan kinerja pada tahun yang bersangkutan 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017  

Menyajikan Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Evaluasi dan 

Analisis Capaian Kinerja Strategis, Akuntabilitas Keuangan. 

BAB IV PENUTUP 

Menyajikan Tinjauan Umum Capaian Kinerja dan Strategi 

Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang 
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BAB II   

PERENCANAAN KINERJA  

 

2.1. Rencana Strategis 

Rencana Strategis (Renstra) merupakan serangkaian rencana tindakan 

dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan 

koordinatif. Guna meningkatkan dan mengefektifkan kinerja Dinas Pertanian 

dan ketahanan pangan Kota Jambi dalam mewujudkan visi dan misinya dalam 

situasi lingkungan yang berubah dengan sangat cepat, maka perlu disusun 

Rencana Strategis (Renstra) yang berfungsi sebagai acuan kerja sekaligus bahan 

evaluasi menyeluruh dalam menilai kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kota Jambi. 

Rencana Strategis OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota 

Jambi disusun dengan maksud dan tujuan : 

a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan 

dilaksanakan/diselenggarakan sebagai penjabaran Visi, Misi dan 

Program Walikota Jambi Tahun 2013-2018; 

b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan 

untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang disertai sasaran dan 

lokusnya selama 2 tahun kedepan; 

c. Menerjemahkan Visi, Misi dan Program Walikota Jambi Tahun 2013-

2018 kedalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi; 

d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai 

dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan 

dilaksanakan selama 2 tahun (2017-2018). 

 

2.1.1 Tujuan dan Sasaran 

Secara umum tujuan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan 

yaitu mewujudkan peningkatan kualitas, kuantitas dan distribusi Produk 
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Pangan. Hal ini dicapai melalui pengembangan sub sistim Ketersediaan dan 

Distribusi Pangan, Sub sistim Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan 

memperhatikan potensi keragaman sumberdaya pangan dan budaya setempat, 

Sub sistim Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sub sistem Perikanan, Sub sitem 

Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta meningkatkan peran penyuluh dalam 

pembangunan pertanian. 

Secara khusus tujuan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan 

adalah sebagai berikut: 

• Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, sehingga dapat 

menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh 

penduduk baik dari segi kualitas, kuantitas, keseragaman dan 

keamananya sepanjang waktu dengan harga terjangkau; 

• Meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya, sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya untuk mencapai kehidupan yang 

lebih sejahtera. 

Sasaran dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai 

berikut: 

• Tersedianya jumlah pangan yang cukup untuk dikonsumsi 

• Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergisi, 

berimbang dan aman; 

• Meningkatkan sistem penyelenggaraan penyuluhan yang handal; 

• Meningkatkan ketersediaan pangan (food avaibility) 

 

2.1.2 Kebijakan dan Program 

a. Kebijakan 

1. Mendorong peningkatan produksi dan penerapan teknologi tepat 

guna; 

2. Mendorong profesionalisme SDM ASN, Pelaku Usaha dan Lembaga 

tani; 
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3. Pemenuhan sarana dan prasarana produksi ertanian, peternakan dan 

perikanan; 

4. Memperkuat pemantapan ketahanan pangan masyarakat berbasis 

keanekaragaman pangan sumber daya lokal; 

5. Mendorong pengembangan penganekaragaman pengolahan dan 

konsumsi pangan; 

6. Mendorong pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku usaha dan 

pelaku utama dalam pengembangan agribisnis komoditas unggulan. 

b. Program 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerahkabupaten/Kota, 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi menangani 2 (dua) 

urusan yaitu : 

1. Urusan Wajib, menyangkut urusan ketahanan  pangan 

2. Urusan Pilihan, menyangkut urusan pertanian yaitu pertanian, 

peternakan dan perikanan 

Dalam melaksanakan 2 (dua) urusan Pemerintahan tersebut, 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dalam mewujudkan 

Visi dan melaksanakan Misinya, maka disusun Program, Kegiatan dengan 

indikator kinerja, kelompok sasaran dan sekaligus pendanaan 

indikatifnya. Jumlah Program dan Kegiatan yang disusun untuk tahun 

2018 sebanyak 8 Program dan 42 kegiatan. Adapun Program dan 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018  adalah sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat. 

2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 

3) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan.  

4) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor. 

5) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor. 
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6) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 

7) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan 

bangunan kantor. 

8) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan. 

9) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman; 

10) Kegiatan Jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis 

Perkantoran; 

11) Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, 

pramubhakti dan penjaga malam. 

12) Kegiata Perjalanan Dinas 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

1) Kegiatan Pengadaan peralatan perkantoran; 

2) Kegiatan rutin/berkala gedung kantor; 

3) Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional; 

4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor. 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

1) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya. 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

1) Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan. 

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan 

Keuangan 

1) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD. 

6. Program Pengembangan Data/Informasi 

1) Kegiatan Pengembangan data/informasi. 

7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan 

Pemberdayaan Petani 

1) Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga petani. 
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2) Kegiatan Pengembangan cadangan pangan pemerintah. 

3) Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan. 

4) Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan. 

5) Kegiatan Penyuluhan sumber pangan alternatif. 

6) Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan 

pertanian/perkebunan. 

7) Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ 

perkebunan. 

8) Kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan. 

9) Kegiatan Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tingkat Kota Jambi. 

8. Program Peningkatan Produksi, Mutu Produk, dan Diversifikasi Sektor 

Pertanian, Peternakan dan Perikanan 

1) Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengelolahan hasil 

pertanian; 

2) Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan; 

3) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi 

pertanian/perkebunan tepat guna; 

4) Kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi 

pertanian/perkebunan tepat guna; 

5) Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian; 

6) Kegiatan Pengembangan agribisnis peternakan; 

7) Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; 

8) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana peternakan dan 

pengolahan informasi pasar atas hasil produk peternakan; 

9) Kegiatan Pengembangan dan pelayanan pemotongan hewan; 

10) Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul; 

11) Kegiatan Pembinaan dan pengembangan perikanan; 

12) Kegiatan pengelola dan pemasaran produksi perikanan; 

13) Kegiatan Pendamping pada kelompok tani pembudidayaan ikan. 
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2.2. Indikator Kinerja Sasaran 

Indikator sasaran dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan sebanyak 6 (Enam)  indikator sasaran yang 

terbagi menjadi  22 (Dua Puluh Dua) indikator pada kegiatan dan 2 (dua) 

indikator yang menjadi Indikator Utama (IKU). Rincian indikator tersebut pada 

masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel dibawah  ini: 

SASARAN INDIKATOR SASARAN KET. 

1. Pertambahan 
produksi dan 
ketersediaan 
produk yang aman 
dikonsumsi di 
bidang pertanian 
dan ketahanan 
pangan 

a. Persentase pertambahan produksi Bidang Tanaman 
Pangan dan Hortikultura 

IKU 
Kadis 
dengan  
huruf 
yang 
tebal 

-    Terwujudnya persentase peningkatan produksi 
tanaman pangan dan hortikultura 

-    Terwujudnya persentase peningkatan produksi 
tanaman pangan dan hortikultura 

b. Persentase pertambahan produksi dan 
ketersediaan produk aman dikonsumsi Bidang 
Peternakan 
- Meningkatnya persentase populasi, peningkatan 

mutu ternak melalui Inseminasi Buatan  (IB) 
- Terobati/terpeliharanya ternak/hewan dan 

teridentifikasi pangan asal hewan yang 
diperjualbelikan 

c. Persentase pertambahan produksi dan ketersediaan 
produk aman dikonsumsi bidang Perikanan 

- Tersedianya kebutuhan protein hewani guna 
memenuhi gizi keluarga dan masyarakat 

- Terlaksananya diversifikasi dan inovasi olahan hasil 
perikanan serta sosialisasi gemarikan 

- Terlaksananya intensifikasi budidaya/ perbenihan 
perianan 

d. Persentase ketersediaan produk aman dikonsumsi 
bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan 

- Peningkatan persentase ketersediaan pangan (PPH 
Ketersediaan Pangan) 
-   Energi 
-   Protein 

 

- Penguatan Jumlah Cadangan Pemerintah (CPP) 
e. Persentase  produk aman dikonsumsi bidang konsumsi 

dan keamanan pangan 

- Peningkatan persentase Skor Pola Pangan Harapan 
(PPH) Konsumsi 

- Persentase jumlah pangan segar hasil pertanian aman 
konsumsi 

2. Peningkatan 
penggunaan 
teknologi tepat 
guna  

f. Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana 
teknologi tepat guna 
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2.3. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja.  Melalui perjanjian kinerja,  terwujudlah komitmen penerima 

amanah  dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas  kinerja 

terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang 

tersedia. 

Tujuan disusunnya perjanjian kinerja  adalah : 

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah 

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi dan  kinerja 

aparatur 

b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur 

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi 

d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah  untuk  melakukan monitoring, 

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima 

amanah 

e. Sebagai dasar dalam penetapan  sasaran kinerja pegawai. 

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel  serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kota Jambi pada tahun 2018 telah melakukan perjanjian kinerja dengan 

Walikota Jambi untuk mewujudkan target kinerja yang telah disepakti, 

sebagaimana tampak dibawah ini: 
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PERJANJIAN KINERJA 
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

 
SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota jambi                    
TAHUN ANGGARAN : 2018 
 

No. 
 

Sasaran Stratejik 
Indikator Kinerja 

Target 
Kinerja 

1  2 4 

1. Pertambahan produksi dan 
ketersediaan produk yang aman 
dikonsumsi di bidang pertanian 
dan ketahanan pangan 

Persentase pertambahan produksi bidang tanaman 
pangan dan hortikultura 

4 % 

Persentase pertambahan produksi dan 
ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang 
Peternakan 

4 % 

Persentase pertambahan produksi dan 
ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang 
Perikanan 

4 % 

Persentase ketersediaan produk aman dikonsumsi 
bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan 

60,6 % 

Persentase produk aman dikonsumsi bidang 
Konsumsi dan Keamanan Pangan 

85,3 % 

2. Peningkatan penggunaan 
teknologi tepat guna 

Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana 
teknologi tepat guna 

40 % 

 

No. Program Anggaran 

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran 2.074.324.000 
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.076.949.000 
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 112.500.000 
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000 
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000 
6. Program Perencanaan SKPD 5.000.000 
7. Program Renstra SKPD 15.000.000 
8. Program Pengembangan Data/Informasi 39.300.000 
8. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Petani  1.604.702.000 
9. Program peningkatan produksi, Mutu roduk dan Diversifikasi Sektor Pertanian, 

Peternakan dan Perikanan 
4.735.225.000 

 
Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah dilakukan 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi antara lain : 

1. Lingkungan Strategis 

• Perubahan pola Budidaya. 

Hal ini ditandai dengan penggunaan alat teknologi yang sedikit 

banyak sudah dibantu dari pemerintah tidak lagi menggunakan 

sepenuhnya tradisional.  

2. Perhatian dan Dukungan 

• Percepatan pembangunan SDM dan kewirausahaan melalui 

pelatihan dan bimbingan teknis serta Program kegiatan; 
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• Revitalisasi produktivitas pertanian melalui peningkatan penerapan 

teknologi dan diversifikasi; 

• Mendukung agribisnis dan sistem usahatani dan industri pertanian 

yang berkemampuan daya saing; 

• Meningkatnya manajemen usaha tani 
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BAB III    

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja yang utama 

adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju 

perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari 

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang 

sudah direncanakan, namun dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik 

pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini sejalan dengan 

prinsip Good Governance, yaitu akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana 

sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam 

penyediaan layanan public yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh 

masyarakat, sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban 

program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas 

kinerja pemerintah daerah kepada public telah dicapai. 

Laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk realisasi kinerja dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap OPD atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan 

secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan nomor 

53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan 

tata cara reviu atas laporan kinerja OPD).  

Akuntabilitas Kinerja DPKP menggambarkan capaian kinerja sasaran atas 

penetapan kinerja. Penetapan kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk 

melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus 

dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. 

Selanjutnya dilakukan pengukuran yang merupakan perbandingan antara target 

kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya untuk mengetahui celah 

kinerja. Atas celah tersebut kemudian dianalisa untuk mengetahui penyebab 

keberhasilan dan kegagalannya. 
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3.1 Pengukuran Kinerja 

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan 

target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan 

penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap). 

Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna 

mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan 

datang (performance improvement). 

Tingkat capaian kinerja sasaran dan kegiatan digunakan pengukuran melalui 

skala ordinal berdasarkan permendagri No. 54 Tahun 2010, sebagai berikut ; 

Tabel. 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 

Interval Nilai Realisasi Kinerja 
Kriteria Penilaian Realisasi 

Kinerja 

91 ≤ Sangat Tinggi 

76 ≤ 90 Tinggi 

66 ≤ 75 Sedang 

51 ≤ 65 Rendah 

≤ 50 Sangat Rendah 

 

3.2 Capaian Kinerja Organsiasi 

3.2.1  Capaian Kinerja Tahun 2018 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kota Jambi Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara 

target dan pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian 

Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2018 dengan 

realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kota Jambi sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan hasil 

pengukurannya dapat dilaporkan dalam tabel berikut : 
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Tabel 3.2  Pencapaian Kinerja Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
Kota Jambi Tahun 2018 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Capaian 

2017 

Tahun 2018 

 
Target 

 
Realisasi  

 capaian 
kinerja 

2018 (%) 

1 2 3  4 5 6 

1. Pertambahan 
produksi dan 
ketersediaan 
produk yang 
aman 
dikonsumsi di 
bidang 
pertanian dan 
ketahanan 
pangan 

1.   Persentase pertambahan 
produksi tanaman pangan dan 
hortikultura 

 
   

 -  Terwujudnya persentase nilai 
tambah dan daya saing produk 
tanaman pangan dan 
hortikultur 
Terlaksananya bimbingan 
teknis pasca panen dan 
pengolahan hasil pertanian 

 
 
 
 

87,5 % 

 
 

4 kali 

 
 

4 kali 

 
 

100% 

- Tercukupinya jumlah bibit 
buah-buahan yang bersertiikasi 
- Jambu air mayang 
 
- Alpukat  

 
 

77,77 % 

 
 
3.000 
btng 
1.500 
btng 

 
3.500 btg 

 
1.000 btg 

117 % 

- Persentase pengenalan dan 
penggunaan varietas unggul 
bermutu dan pengendalian 
hama terpadu 

100 % 5 ha 5 ha 

- Terwujudnya persentase 
peningkatan produksi 
tanaman pangan dan 
hortikultura 

 
94,11 % 

 

5 
ton/ha 

5,03 
ton/ha 

100 % 

 2. Persentase pertambahan produksi 
dan ketersediaan produk aman 
dikonsumsi bidang peternakan 

 
   

 -  Meningkatnya persentase 
populasi, peningkatan mutu 
ternak melalui Inseminasi 
buatan (IB) 
- Bunting 
- Lahir 

 
 
 
 

154 % 
101 % 

 
 
 
 

200 
168 

 
 
 
 

228 
198 

 
 
 
 

114 % 
117 % 

-  Terobati/terpeliharanya 
ternak/hewan dan 
teridentifikasi pangan asal 
hewan yang diperjualbelikan 
-  Terobati/terpeliharanya  

ternak :… ekor 
-  Teridentifikasi PAH :… 

sampel 

 
 
 
 
 

146 % 
 

220 % 

 
 
 

 
 

150.00
0 
 

50 

 
 
 
 
 

242.816 
 

50 

 
 
 
 

162 % 
 

100 % 

- Peningkatan pelayanan pasar 
ternak dan jumlah pengolahan 
produk ternak 

 
97,36 

% 
4 % 4,5 % 

100 
% 
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- Tersedianya daging ASUH 
(Aman, Sehat, Utuh dan Halal) 

 
109,32 % 

75 % 75 % 100 % 

  3.   Persentase pertambahan 
produksi dan ketersediaan 
produk aman dikonsumsi bidang 
perikanan 

 

   

 
- Peningkatan produksi benih 

ikan 

 
613 % 

1.200.0
00 ekor 

1.270.00
0    

ekor 
106 % 

- Tersedianya kebutuhan 
protein hewani guna 
memenuhi gizi keluarga dan 
masyarakat 

 
82,7 % 

670 ton 687 ton 102 % 

-  Terlaksananya diversivikasi dan 
inovasi olahan hasil perikanan 
serta sosialisasi gemarikan 
-  Sosialisasi Gemarikan 
-  Terlaksananya bimtek 

diversifikasi pengolahan ikan 
- Inovasi olahan perikanan 

 

85 % 

 
 
 

1 kali 
3 kali 

 
2 kali 

 
 
 

1 kali 
3 kali 

 
2 kali 

 
 
 

100 % 
100 % 

 
100% 

- Terlaksananya intensifikasi 
budidaya/ perbenihan 
perikanan 

 
93,1 % 

2.390 
ton 

2.401 
ton 

101 % 

  4.   Persentase ketersediaan produk 
aman dikonsumsi di bidang 
ketersediaan dan distribusi 
pangan 

 

   

  -  Peningkatan persentase 
ketersediaan pangan 
- Energi 
- Protein 

 
 

105 % 
84,9 % 

 
 

3.090 
- 

 
 

2.944 
76,24 

 
95,3 % 

- Penguatan Jumlah Cadangan 
Pangan Pemerintah (CPP) 

 
75 % 

 
100 
Ton 

4.622 Kg 
4,26 ton 

 
4,26 % 

  - Persentase pemantapan 
stabilitas harga dan pasokan 
pangan 

 
19,9 % 15 % 10 % 67 % 

  5.   Persentase produk aman 
dikonsumsi bidang konsumsi dan 
keamanan pangan 

 
   

  -  Persentase jumlah pangan 
segar hasil pertanian aman 
konsumsi 

 
97,2 % 

 
90 90 % 100 

- Peningkatan persentase Skor 
Pola Pangan Harpan (PPH) 
Konsumsi  

 
98 % 95 90,2 % 94,94 

- persentase peningkatan 
kecukupan pangan rumah 
tangga rawan pangan 

 
91 % 95 95 % 100 

2.  Peningkatan 
penggunaan 
teknologi 
tepat guna 

6.  Meningkatnya pemanfaatan 
sarana dan prasarana teknologi 
tepat guna 

38 % 40 % 35 % 
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Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilakukan 

dengan menggunakan hasil Rekapitulasi Laporan Indikator Kinerja Kegiatan dari 

setiap kegiatan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2018. 

Dilihat dari tabel diatas, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Kota Jambi tahun 2018 menunjukkan hasil bahwa hasil 

capaian kinerja rata-rata sudah menunjukkan lebih dari 90 % dan bahkan 

mencapai ≥ 100%. Pada indikator kinerja dari kegiatan tercukupinya jumlah 

bibit buah-buahan yang bersertifikasi yaitu pada tanaman alpukat capaian 

kinerja hanya 67 % dari target 1.500 batang yang ditetapkan hanya terealisasi 

sebanyak 1.000 batang, hal ini disebabkan karena pada anggaran dana yang 

terbatas sehingga hanya 1.000 batang yang dapat dilaksanakan. Namun 

kegiatan tersebut bukan menjadi IKU Dinas. 

Pada sasaran strategis terwujudnya pertambahan  produksi dan 

ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang ketersediaan dan distribudi 

pangan, capaian kinerja pada indikator kinerja persentase pemantapan 

stabilitas harga dan pasokan pangan juga hanya 67 % dan pada indikator kinerja 

penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP) juga hanya terealisasi 4,26 %. 

Hal ini disebabkan bukan pada kinerja aparatur yang tidak tercapai tetapi 

karena terbatasnya dana anggaran untuk kegiatan tersebut. 

 

3.2.2 Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan dan Solusi 

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa 

indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. 

Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain: 

1. Indikator terwujudnya pertambahan produksi bidang tanaman pangan 

dan hortikultura; diukur melalui indikator kinerja kegiatan pada seksi 

yang ada di bidang tanaman pangan dan hortikultura, yaitu : 

1) Terwujudnya persentase nilai tambah dan daya saing produk 

tanaman pangandan hortikultura; 
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Indikator kinerja ini berada pada kegiatan seksi pengolahan hasil 

pertanian, yaitu : 

a. Bimbingan teknis penanganan pasca panen dan pengolahan hasil 

pertanian 

Pengolahan hasil pertanian dapat diartikan suatu kegiatan 

merubah bahan pangan sehingga beraneka ragam bentuk dan 

macamnya disamping juga untuk memperpanjang daya simpan, 

dengan pengolahan diharapkan bahan hasil pertanian akan 

memperoeh nilai tambah yang jauh lebih besar. 

Solusi : 

Melalui bimbingan teknis penanganan pasca panen dan 

pengolahan hasil komoditi, pengetahuan, kemampuan dan 

ketrampilan pembina, petuga lapangan, petani, pelaku usaha 

dapat meningkat. Dan selanjutnya dapat diterapkan untuk 

pelaksanaan kegiatan pengolahan ahsil pertanian ditingkat 

lapangan. 

b. Pembinaan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik 

(CPPOB)/ God manifacturing Paractise (GMP) di Unit Pengolahan 

Hasil Pertanian; 

Dengan tujuan untuk menjelaskan cara produksi yang 

memperhatikan aspek keamanan pangan, bermutu dan layak 

untuk dikonsumsi, mendorong industri pengolahan pangan agar 

bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan produk yang 

dihasilkan.  

Solusi : 

Dengan pembinaan ini dapat Meningkatkan daya saing industri 

pengolahan pangan, dan meningkatkan produktifitas dan 

efisiensi industri pengolahan pangan. 

c. Pembinaan pemanfaatan sarana sarana pasca panen tanaman 

pangan, yaitu pembinaan kepada petani dalam pemanfaatan 
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Combine harvester dan Rice Miling Unit (RMU)/ Penggiling Padi 

Kecil (PPK) 

Combine harvester, adalah salah satu alat pertanian yang 

berfungsi untuk sebagai alat potong batang padi hingga 

memisahkan antara batang dan gabah. Dengan penggunaan alat 

ini tidak diperlukan lagi alat perontok padi/power threser dan 

dapat ditekan biaya dan waktu panen serta tenaga kerja. 

Rice Miling Unit (RMU) merupakan penggiling padi pemecah kulit 

(Husker) dan penyosoh (plolysher) menyatu. Penggiling Padi Kecil 

(PPK) merupakan penggiling padi pemecah kulit (husker) dan 

penyosoh terpisah dengan kemampuan produksi 0,7 s/d 1 

ton/jam. 

d. Promosi produk pertanian, ditandai dengan dilakukaknnya 

promosi produk pertanian segar dan olahan maupun 

memperkenalkan produk baru yang belum diketahui secara 

umum oleh masyarakat pada acara pasar tani dalam rangka HUT 

Provinsi Jambi Expo HUT Kota Jambi ke 72 dan Tanah Pilih 

Pusako Betuah ke 617 tahun 2018, dan pada bazar Hari Diabetes 

sedunia di lapangan parkir RSI Arafah Jambi 

2) Persentase pengenalan dan penggunaan varietas unggul bermutu 

dan pengendalian hama terpadu; 

Indikator kinerja ini terdapat pada seksi Perbenihan dan 

Perlindungan dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 

b. Penerapan pengendalian Hama Terpadu (PPHT) 

Kegiatan ini dilaksanakan dilokasi terpilih setelah melalui seleksi 

CPCL dengan bersumber dari APBD 2018, yaitu di Kelompok 

Tani Tanjung Terap Kelurahan Telanaipura dengan laus lahan 25 

ha dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan serta keahlian petani maupun kelompok dalam 

menganalisa dan memasyarakatkan penerapan PPHT. 
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Solusi : 

Melakukan bimbingan dan pendampingan berkenaan dengan 

pengendalian hama dan penyakit dengan menerapkan sistem 

PHT yang ramah lingkungan. 

c. Demplot uji pengenalan varietas padi Sawah 

Dalam rangka peningkatan produksi padi, penggunaan benih 

varietas unggul bersertifikat yang mempunyai potensi hasil 

tinggi dan sesuai kondisi setempat mempunyai peranan yang 

penting, namun penggunaan varietas unggul yan baru dilepas di 

beberapa daerah masih rendah. Rendahnya ini disebabkan oleh 

karena lambatnya informasi dan kurangnya sosialisasi tentang 

varietas-varietas unggul yang telah dilepas, disamping itu 

varietas baru tidak sesuai dengan selera petani, dan agroklimat 

setempat, keterbatasan ketersediaan benih dan kemampuan 

atau minta petani untuk membeli benih varietas unggul masih 

kurang. 

Solusi : 

Dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas dengan 

penggantian varietas, perlu dilakukan sosialisasi atau 

pengenalan keunggulan varietas-varietas unggul baik yang baru 

dilepas maupun yang telah berkembang diwilayah petani. 

Kegiatan uji pengenalan varietas padi sawah tahun 2018 

dilaksanakan oleh kelompok tani kenali makmur yang berlokasi 

di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. 

Varietas-varietas yang ditanam adalah varietas Inpari 34, Inpari 

24, Indragiri dan PB 42. 

d. Bimbinga /Pertemuan Teknis Pengendalian Hama Terpadu 

Yang dilakukan pada tahun 2018 ini berkenaan dengan 

pengendalian hama dan penyakit dengan menerapkan sistem 

PHT yang ramah lingkungan. 



  

Laporan Kinerja DPKP Page 39 

 

3) Terwujudnya persentase peningkatan produksi tanaman pangan 

dan hortikultura; 

Indikator kinerja kegiatannya terdapat pada seksi produksi yaitu 

melaksanakan kegiatan: 

a. Pengembangan kawasan Horti 

Pertama Dengan optimalisasi komoditas unggulan yang telah 

berkembang jambu air mayang, alpukat dan sayuran. Kedua 

melalui pendekatan agribisnis dengan memperhatikan 

keterkaitan hulu-hilir secara berkesiambungan. Namun 

keduanya belum optimal. 

Solusi : 

Untuk percepatan peningkatan populasi tanaman hortikultura 

dapat dilakukan  dengan melakukan pengembangan kawasan 

buah kota berupa ambu air mayang, pemberian benih sayuran 

daun dan sayuran buah yang memiliki kualitas air dan benih 

yang bersertifikat sehingga terjamin mutu dan keunggulannya 

serta peningkatan produksi dapat terwujud. 

b. Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan 

Dilakukan dengan pemberian bantuan benih padi organik, benih 

padi sawah, benih kacang tanah dan benih jagung hibrida. 

c. Pupuk untuk peningkatan produksi tanaman 

d. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan 

e. Bimtek budidaya sayuran organik dan pertanian perkotaan 

f. Peningkatan produksi kedelai (APBN) 

g. Produksi sayuran dan Tanaman Obat (APBN) 

4) Tercukupinya jumlah bibit buah-buahan yang bersertifikasi; dengan 

cara: 

a. Menyediakan calon pohon induk unggul hortiultura (lokal dan 

nasional yang bersertifikasi) 

b. Menyediakan bibit unggul hortikultura 
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c. Menyediakan koleksi tanaman buah-buahan langka 

d. Memberi penangkar benih hortikultura yang bersertidikasi 

e. Sebagai tempat edukasi, agroteknologi dan agrowisata pertanian 

f. Membantu pemerintah kota Jambi dalam peningkatan 

pendapatan asli daerah (PAD). 

 

2. Indikator terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk 

aman dikonsumsi bidang peternakan dan kesehatan hewan; 

1) meningkatnya persentase populasi, peningkatan mutu ternak 

melalui a. Inseminasi Buatan (IB) 

  Tujuan inseminasi buatan : 

• Mendapatkan ternak yang berkualitas 

• Efisiensi biaya, karena tidak mengharuskan pejantan unggul 

untuk dibawa ketempat yang dibutuhkan 

• Mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara 

lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama; 

• Meningkatkan kelahiran ternak atau produktifitas ternak; 

• Mencegah penularan/penyebaran penyakit kelamin 

• Meningkatkan pendapatan ternak 

a. monitoring dan evaluasi hasil IB 

 Yang dilakukan tahun 2018 adalah monev yang menunjang 

UPSUS SIWAB dengan sistem ISIKNAS 

b. Pengawasan Mutu Pakan Ternak 

Kegiatan ini dilakukan dengan monitoring bahan pakan yang ada 

di beberapa poultry shop dan bahan pakan yang ada pada 

kelompok tani. 

Pelaksanaan kegiatan : 

• Melakukan pengawasan peredaran mutu pakan ternak di 

poultryshop dan kelompok tani penyedia pakan yang ada di 

wilayah Kota Jambi; 
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• Memberikan bimbingan teknis penggunaan pakan ternak; 

• Pengujian beberapa sempel bahan pakan. 

c. Bimbingan teknis dan kursus bagi petani ternak 

Bimbingan yang diberkan pada tahun 2018 ini berkisar tentang 

budidaya ternak dan pengetahuan penyusunan pakan ternak 

dengan harapan peternak dapat mengelola usaha ternaknya dan 

menyusun pakan ternak sendiri. 

d. Sosialisasi SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) 

Sosialisasi SIWAB dilakukan dengan cara memberikan bimbingan 

teknis bagi para peternak dan praktek langsung di kandang-

kandang ternak, dengan harapan dapat meningkatkan keinginan 

peternak dalam memanfaatkan program-program dalam UPSUS 

SIWAB. 

e. Penyediaan sarana-sarana penunjang produksi ternak 

• Penyediaan bahan penunjang produksi peternakan berupa 

mineral blok dan EM 4 bagi masyarakat 

• Penyediaan peralatan IB 

2)  Terobati/terpeliharanya ternak/ hewan dan teridentifiasi pangan 

asal hewan yang diperjualbelikan 

 Indkator kinerja kegiatan ini berada pada seksi kesehatan hewan 

dan kesmavet, yaitu dengan kegiatan : 

a. Pemeriksaan Sampel Penyakit 

Dilakukan dengan tujuan untuk peneguhan diagnosa, 

mendeteksi secara dini penyakit pada hewan. 

b. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 

Merupakan program untuk menciptakan ternak/hewan tetap 

dalam kondisi sehat. Upaya yang dilakukan terhadap beberapa 

penyakit hewan atau ternak yang ada di Kota Jambi adalah 

sebagai berikut : 

• Eliminasi atau peracunan 
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• Vaksinasi Rabies 

• Vaksinasi SE (Septicemia Epizootica) 

c. Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Kesmavet dan Pangan 

Asal Hewan (PAH) 

• Pengambilan sampel kesmavet 

• Pemeriksaan sampel kesmavet 

• Pengawasan hygiene dan sanitasi unit usaha pangan asal 

hewan  

• Penerbitan surat keterangan kesehatan (SKKH) dan 

Penerbitan surat keterangan pengeluaran produk hewan 

d. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Qurban 

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bentuk jaminan kepada 

masyarakat untuk mendapatkan daging yang aman, sehat, utuh 

dan halal. Dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat 

tentang bagaimana cara menyembelih serta memperlakukan 

hewan dan daging kurban. 

3) Peningkatan pelayanan pasar ternak dan jumlah pengolahan produk 

ternak, 

 Kegiatan yang dilakukan seksi pengolahan dan pemasaran hasil 

peternakan selama tahun 2018, meliputi : 

a. Pelayanan Pasar Ternak 

 Kegiatan pasar ternak mempunyai tugas : 

• Mengawasi lalu lintas keluar dan masuknya ternak ke pasar 

ternak 

• Mengumpulkan dan mengolah data Informasi Pasar 

b. Promosi produk hasil peternakan 

Pada tahun 2018, melalui seksi pengolahan dan pemasaran hasil 

peternakan melaksanakan kegiatan promosi produk peternakan 

sebanyak 1 kali dan dilaksanakan di dalam daerah Kota Jambi 
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pada HUT Kota Jambi yang ke 72 dan hari jadi Tanah Pilih Pusako 

Batuah Kota Jambi. 

c. Melaksanakan Operasi Pasar Daging Beku 

Pada Hari Raya Idul Fitri 1439 H, Pemerintah Kota Jambi melalui 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan 

BULOG menggelar Operasi Pasar Daging Beku di 4 (empat) titik 

dalam Kota Jambi dengan total penjualan 808 Kg. 

d. Pelaksanaan pendataan ternak pada saat Hari Raya Idul Fitri dan 

Idul Adha, dengan cara : 

• Investigasi data kebutuhan dan persediaan (stok) ternak 

serta pemantauan harga produk hasil peternakan menjelang 

hari raya, dilaksanakan 3 (tiga) hari menjelang lebaran. 

Kegiatan pendataan dimulai dari mendata jumlah stok 

ketersediaan ternak (sapi/ kerbau, ayam dan telur) yang 

dipasok para pengusaha ternak dan hasil ternak maupun 

poultry shop di Kota Jambi. 

Sedangkan kegiatan pemantauan harga dilaksanakan di 

pasar tradisional Kota Jambi (Angso Duo, Keluarga, Simpang 

Pulai, Talang Banjar, Kasang, Villa Kenali dan Aurduri)harga 

yang dipantau meliputi harga daging sapi/ kerbau, daging 

ayam potong dan telur) 

• Operasi pasar 

e. Pengolahan Data Statistik Peternakan 

Pengumpulan dan pengolahan data statistik peternakan 

meliputi: 

• Dinamika Populasi Ternak, adalah naik turunny jumlah 

ternak dalam suatu populasi. Penyebab naik turunnya jumlah 

populasi dipengaruhi oleh Natalitas (kelahiran), Mortalitas 

(kematian), dan imigrasi (perpindahan). 
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• Produksi hasil Ternak 

- Produksi daging 

- Produksi telur 

Penyebab ummnya menurunnya produksi telur 

meliputi: kurangnya lama penyinaran, nutrisi tidak 

cukup, penyakit, dan umur yang semakin tua dan 

stres. Kualitas ransum yang jelek, nutrisinya kurang 

atau tidak seimbang dengan ransum, mengandung 

zat racun dapat menyebabkan penurunan produksi 

telur. Kadar protein, energi, dan kalsium sangat perlu 

diperhatikan. Selain itu, jika ayam tidak cukup 

memperoleh air minum, penurunan produksi juga 

terjadi 

• Konsumsi hasil ternak 

- Konsumsi Daging 

Konsumsi rata-rata daging sapi di Kota Jambi sudah 

tergolong tinggi yaitu 0,909 kg/kap/th diabndingkan 

dengan konsumsi nasional daging sapi yaitu 0,38 

kg/kap/th. 

- Konsumsi Telur 

Konsumsi telur tahun 2018 yaitu sebanyak 4.206.120 

kg/tahun cnderung mengalami penurunan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 

sebanyak 4.956.273 kg/tahun pada tahun 2017. 

f. Pelaksanaan bimbingan teknis produk hasil peternakan 

Dengan tujuan untuk memperkenalkan produk olahan hasil 

ternak, membuat produk olahan yang berdaya saing dengan 

memperbaiki kemasan, sertifikasi, berlebel halal, serta 

membangun kesadaran produk higienis yang selera pasar, 

meningkatkan pengetahuan para wanita tani khususnya tentang 
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produksi, pengemasan, pengelolaan keuangan yang baik serta 

bagaimana mendapatkan akses permodalan yang benar. 

4) Tersedianya daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) 

 Indikator kinerja kegiatan ini terdapat pada UPTD RPH. RPH Kota 

Jambi telah memiliki SOP yang telah ditetapkan 

 

3. Indikator pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman 

dikonsumsi bidang perikanan; 

1) Peningkatan produksi benih ikan 

Pada tahun 2018 Kota Jambi mempunyai 2 (dua) unit Balai Benih 

Ikan (BBI) yaitu BBI Simpang Rimbo dan BBI Danau Teluk. Untuk 

menjalankan kegiatannya UPTD Balai Benih Ikan ditunjang dengan 

kegiatan pengembangan Bibit Ikan Unggul yang mana sumber dana 

kegiatan ini bersumber dari APBD II sebesar Rp.261.550.000,- dan 

dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik/reguler bidang kelautan dan 

perikanan sebesar Rp. 1.101.087.000. Dana APBD digunakan untuk 

operasional BBI sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) difokuskan 

untuk peningkatan sarana dan prasarana fisik. 

Pada Tahun 2018 operasional BBI Simpang Rimbo yaitu berupa 

pengadaan pakan ikan induk sebanyak 4.300kg, pakan benih 250kg, 

artemia sebanyak 4 kaleng, cacing segar (tubivex) sebanyak 200 

canting. Bahan dan obat-obatan (kantong plastik, pupuk, kapur, 

karet gelang, ovaprim dan obat-obatan), oksigen dan bahan bakar 

minyak untuk eksploitasi mesin-mesin di BBI serta pengadaan 2 unit 

gerobak dorong. 

Operasional BBI Danau Teluk terdiri dari pakan induk sebanyak 

3.600 kg, pakan benih sebanyak 230kg, cacing segar (tubivex) 

sebanyak 450 canting, artemia 8 kaleng,  bahan bakar minyak untuk 

eksploitasi, mesin dan oksigen. 
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Untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil 

penjualan benih ikan yang bersumber dari produksi benih di BBI 

berhasil menyumbang untuk nilai PAD sebasar Rp.100.000.000,- 

dibandingkan dengan PAD 2017 yang disumbangkan BBI dari hasil 

penjualan benih yakni sebesar Rp. 63.952.000,- maka pada tahun 

2018 ini terjadi kenaikan sebsar Rp. 36.084.000,- atau sebesar 

56,37%. Hal ini disebabkan karena semakin membaiknya sarana dan 

prasarana yang ada di BBI 

2) Tersedianya kebutuhan protein hewani guna memenuhi gizi 

keluarga dan masyarakat 

Indikator Kinerja Kegiatan ini terdapat pada Seksi Pemberdayaan 

Nelayan Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 

melaksanakan Kegiatan: 

a. Bimbingan teknis Hama Penyakit Ikan dan Obat Ikan Kimia dan 

Biologi (OIKB) 

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Hama Penyakit Ikan dan Obat 

Ikan Kimia  Biologi (OIKB) bertujuan meningkatkan pengetahuan 

dan ketrampilan pembudidaya dan pembenih ikan dalam hal 

kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan.Budidaya Ikan 

sangat ditentukan oleh beberapa faktor salah satunya adalah 

pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang bertujuan 

menjaga biota yang dibudidayakan tumbuh dan berkembang 

biak dengan baik serta terjaga kelestarian lingkungannya dan 

target yang ingin dicapai dari pengelolaan kesehatan ikan dan 

lingkungan pada proses budidaya salah satunya yaitu 

keberhasilan produk budidaya ikan dapat terjamin. Oleh karena 

itu salah satu faktor yang diperhatikan dalam pengelolaan 

kesehatan ikan dan lingkungan adalah pengendalian hama dan 

penyakit ikan serta penggunaan obat kimia dan biologi pada 

proses budidaya ikan 
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b. bimbingan teknis vaksinasi ikan (Gervikan) 

Pengendalian Penyakit melalui pencegahan secara dini dengan 

vaksin terbukti efektif, murah dilakukan baik pada benih 

maupun induk ikan, indoor maupun dilapangan 

Keberhasilan program vaksinasi tidak hanya ditentukan oleh 

kemampuan dari vaksin yang digunakan, tetapi juga sangat 

ditentukan oleh bagaimana dan kapan sebaiknya vaksin itu 

diberikan, sehingga sangat diperlukan adanya sosialisasi kepada 

pembudidaya dan pembenih ikan tentang vaksinasi ini. Tujuan 

dari Bimtek Vaksinasi ikan ini yaitu : Untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan pembudidaya dan pembenih 

ikan tentang manfaat, maupun teknik dalam pelasanaaan 

vaksinasi ikan 

c. Operasional pos kesehatan Ikan terpadu (Posikandu) 

Posikandu menjadi salah satu instrumen strategis guna 

mendukung pencapaian target produksi perikanan budidaya. 

Posikandu Kota Jambi yang merupakan laboratorium level 1 

merupakan ujung tombak dalam melakukan fungsi deteksi dini, 

peringatan dini dan pembinaan secara kontinyu terkait 

permasalahan mengenai kesehatan ikan dan lingkungan 

sehingga menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan ikan yang 

lebih cepat. 

Keberadaan Posikandu diharapkan dapat menjadi “One Stop 

Service” dalam rangka antisipasi dan pengendalian masalah 

kesehatan ikan dan lingkungan. Untuk dapat berjalan dan 

tercapainya tujuan dari Posikandu diperlukan biaya operasional 

dalam menjalankan kegiatannya. 

3) Terlaksananya diversifikasi dan inovasi olahan hasil perikanan 

serta sosialisasi gemarikan.  
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Indikator Kinerja Kegiatan ini terdapat pada Seksi Pengembangan 

Usaha Perikanan. Pada tahun 2018 seksi pengembangan usaha 

perikanan dilaksanakan kegiatan : 

a. Sosialisasi Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) 

Sosialisasi Gemarikan dilaksanakan 1 kali dengan jumlah peserta 

120 orang. Kegiatan ini bertujan menghimbau masyarakat untuk 

mengkonsumsi ikan sehingga akan berdampak pada peingkatan 

konsumsi ikan masyarakat. 

Konsumsi ikan masyarakat Kota Jambi tahun 2018 diperkirakan 

37,2 kg/kap/Th, jika dibandingkan dengan konsumsi ikan Kota 

jambi Tahun 2017 sebesar 36,7 kg/kap/Th, maka pada tahun 

2018 terjadi peningkatan sebesar 0,5 kg/kap/th atau meningkat 

1,36 %. 

b. Lomba memasak seba ikan dan Inovasi masakan hasil laut 

Lomba memasak ikan dilaksanakan sebanyak 2 kali, dengan 

peserta erasal dati Tim Penggerak PKK Tingkat Kecamatan se 

Kota Jambi dan peserta lomba inovasi masakan hasil laut adalah 

untuk kategori usia dibawah 25 Tahun perwakilan masing-

masing kecamatan seKota Jambi. 

c. Bimbingan teknis Diversifikasi Pengolah Hasil Perikanan 

Pada Tahun Anggaran 2018 Seksi Pengembangan Usaha 

Perikanan melaksanakan Bimbingan Teknis Diversifikasi 

Pengolahan Hasil Perikanan sebanyak 2 (dua) kali yaitu : 

• Bimtek yang dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kota Jambi pada bulan Mei 2018 dengan jumlah 

peserta 60 orang yang terdiri dari pengolah perikanan se 

kota Jambi. 

• Bimtek yang dilaksanakan di Kel. Paal Merah pada bulan Juli 

dengan pesertanya adalah anggota P2WKSS (Peningkatan 
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Peran Wanita menuju Keluarga Sejahtera) sebanyak 50 (lima 

puluh) orang 

d. Promosi produk hasil perikanan 

Pada Tahun 2018 bidang perikanan melalui Seksi Pengembangan 

Usaha Perikanan melaksanakan Kegiatan promosi produk hasil 

perikanan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Januari 

dalam rangka HUT Provinsi Jambi  yaitu berupa bazar produk 

pertanian, perkebunan dan perikanan yang berlokasi di lapangan 

kantor Gubernur Jambi, pada bulan Mei 2018 dilaksanakan 

pameran dalam rangka HUT Kota Jambi yang ke 72 yang 

berlokasi di lapangan Kantor Walikota Jambi, pameran dalam 

rangka Hari Krida Pertanian (HKP) yang ke 46 yang dilaksanakan 

pada bulan juli 2018 yang berlokasi di Kota Muaro Bulian 

Kabupaten Batanghari dan bazaar dalam rangka jambore Forikan 

Provinsi Jambi dan hari ikan Nusantara ke 5 Tahun 2018 yang 

dilaksanakan pada bulan Desember 2018 di Lapangan Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. 

e. Pengawasan Mutu produk hasil perikanan 

Pengawasan Mutu Produk Hasil Perikanan bertujuan untuk 

mendeteksi dini kandungan zat berbahaya yang terkandung 

pada produk pangan hasil perikanan guna menjaga mutu dan 

keamanan pangan bahan makanan asal ikan dan olahannya. 

Pengawasan mutu produk perikanan ini dilakukan dengan cara 

pengambilan dan pemeriksaan sampel pangan asal ikan yang 

bekerjasama dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan 

(BPOM) Jambi. Pada Tahun 2018 dari 23 sampel yang diambil 

dan diperiksa terdapat 1 (satu) yang terindikasi mengandung 

formalin yaitu pada sampel ikan asin pedo. Pengawasan dan 

pemeriksaan dilakukan yaitu untuk pengawasan organoleptik 

(Formalin dan Borax). 
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4) Terlaksananya intensifikasi budidaya/ perbenihan perikanan 

Indikator Kinerja Kegiatan ini terdapat pada seksi pengelolaan 

Perikanan Budidaya, dengan kegiatan 

a. Percontohan budidaya ikan lele terpal bulat 

Salah satu kendala untuk usaha budidaya ikan di daerah 

perkotaan adalah semakin terbatas lahan akibat banyaknya 

lahan budidaya ikan yang berubah fungsi menjadi perumahan 

penduduk, bangunan kantor dan lain-lainnya. 

Keunggulan dari budidaya ikan dikolam terpal adalah dapat 

dibangun diberbagai tempat tidak harus dilahan yang ideal, 

pembuatan dan pemeliharaan ikan dikolam terpal juga lebih 

mudah dan dari segi finansial pembuatan kolam terpal juga lebih 

murah dari pada kolam konvensional, dan keunggulan yang lebih 

utama adalah untuk penerapan padat tebar tinggi, karena 

apabila ditambah aerasi maka difusi oksigen lebih merata. 

b. Lomba tangkap belut 

Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali: 

• Pada perayaan HUT Kota Jambi yang ke 72  

• Pada HUT Kemerdekaan RI yang ke 73 

• Pada HUT Dharma Wanita 

c. Bimbingan teknis budidaya/ perbenihan ikan, bertujuan : 

• Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kelompok 

pembudidaya ikan (Pokdakan) terutama dalam hal teknik 

berbudidaya ikan lele di Kolam terpal bulat 

• Terlaksana dan berhasilnya kegiatan percontohan budidaya 

ikan lele di Kolam terpal bulat 

 

4. Indikator terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk 

aman dikonsumsi bidang ketersediaan dan distribusi pangan; 

1. Persentase pemantapan stabilitas harga dan pasokan pangan; 
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Dengan cara dilaksanakannya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan 

Pangan yang berguna untuk memantapkan pelaksanaan koordinasi, 

integrasi, sinkronisasi instansi terkait dalam pembangunan 

ketahanan pangan di masing-masing tingkatan dan lebih 

meningkatkan eksistensi lembaga ketahanan pangan  serta 

peningkatan kinerja dan partisipasi aparatur pemerintah dan 

masyarakat dalam pembangunan pertanian. 

2. Peningkatan persentase ketersediaan pangan energi dan protein; 

Indikator kinerja kegiatan ini berada pada seksi ketersediaan 

pangan. 

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk 

memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik segi kuantitas, 

kualitas maupun dari segi keragaman dan keamanannya.  Acuan 

kuantitatif untuk ketersediaan pangan adalah Angka Kecukupan Gizi 

(AKG).  Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari empat (4) sumber  

yaitu produksi dari daerah sendiri, Perum Bulog Divre Jambi, 

Distributor Pangan Kota Jambi, dan PUPM. Ketersediaan tidak 

terbatas pada produksi saja, karena merupakan resultan dari 

produksi, ditambah stok dari impor dikurangi ekspor. 

Untuk mengetahui ketersediaan pangan di suatu wilayah (daerah) 

antara lain dapat dilihat melalui data ketersediaan energi dan protein, 

sedangkan untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana ketersediaan 

tersebut dapat mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk dalam 

pengertian apakah ketersediaan tersebut dapat dikatakan aman atau 

tidak aman, maka jumlah ketersediaan itu dibandingkan dengan anjuran 

kecukupan dalam penyediaannya. Untuk itu maka dapat dilihat 

bagaimana ketersediaan pangan di Kota Jambi dalam tahun 2013 dan 

2018 adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3.3.  Ketersediaan Energi dan Protein di Kota Jambi  Tahun 2013 s/d 
2017 

 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa penyediaan pangan khususnya 

energi dan protein pada tahun 2017 di Kota Jambi telah melebihi 

kecukupan dalam penyediaannya. Ini berarti bahwa penyediaan energi 

telah dikatakan aman, apalagi jika dibandingkan dengan kebutuhan 

konsumsi energi yaitu sebesar 2.400 kkal/orang/hari. Penyediaan protein 

dinyatakan aman pada tahun 2017, karena telah melebihi batas anjuran 

sebesar 63 gram/orang/hari. 

Salah satu Komoditas Strategis yang merupakan makanan pokok 

berupa Beras, dengan ini disampaikan kondiri Ketersediaan komoditas 

Beras yang merupakan sumber karbohidrat utama dan merupakan bahan 

pangan pokok masyarakat di Kota Jambi berdasarkan hasil pantauan 

selama Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut : 

 

 

 

 

 

NO URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 
Perkemban

gan (%) 

Ketersed
iaan 
Ideal 

 
1 ENERGI   

   
  

 

(kkal/orang/h
ari) 
 

2.83
3 

2.91
9 

2.92
5 

3.18
0 

2.94
4 

9,8 % 2.400 

 
2 PROTEIN 

       

  
(gram/orang/
hari) 

92,9
6 

93,0
3 

93,0
3 

94,1
3 

76,2
4 

28,4 % 63 
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Tabel 3.4.  Komdisi Ketersediaan Beras di Kota Jambi selama Keadaan 

Tahun 2018 

No Uraian 

Ketersediaan Beras ( Ton) 

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt 
No
v 

Des 

1 
Produks
i Sendiri 

113 198 162 401 294 185 123 106 118 526 
21
3 

126 

2 
Stock 
Bulog 

4.25
3 

5.83
2 

3.89
3 

5.19
0 

4.34
0 

4.71
4 

4.39
4 

4.39
6 

5.12
3 

4.92
1 

5.5
46 

5.06
2 

3 
Gudang 
Distribu
tor 

1.67
2 

2.88
4 

1.26
9 

3.06
2 

2.37
9 

2.63
1 

1.78
3 

1.15
5 

2.05
7 

3.74
5 

2.5
49 

3.12 

4 PUPM 9,0 9,2 9,22 9,4 7,6 6,3 6,2 5,1 4,85 9,2 9,5 9,3 

 

Pada Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah telah 

dialokasikan dana sebesar Rp. 104.371.000,- dan realisasi keuangan 

sebesar Rp. 99.866.672,-  (95,68%)  dengan output antara lain : 

Ø Pengadaan beras tahun 2018 melalui Perum Bulog Divre Jambi 

sebanyak 4.622 ton, sehingga pengadaan CPP (beras) Kota Jambi 

mulai tahun 2014 s/d 2017 adalah 60 ton beras, Telah di 

Distribusikan Ke Daerah Pasca Bencana Sebanyak 23,7 ton, pada 18 

kelurahan yang terkena bencana banjir dengan rincian sbb : 

- Kecamatan Pelayangan : 5 kelurahan (1.388 jiwa) bantuan  5.829 

kg 

- Kecamatan Danau Tlk   : 5 Kelurahan (2.435 jiwa) bantuan 

10.227kg 

- Kecamatan Telanaipura: 3 kelurahan (813 jiwa) bantuan 3.414 kg 

- Kecamatan Danau Sipin: 1 Kelurahan (499 jiwa) bantuan 2.096 kg 

- Kecamatan jambi Timur : 4 Kelurahan (513 jiwa) bantuan 2.154 

kg. 

Sehingga persediaan stock beras sampai saat ini sebanyak 36,26 ton 

(RP. 319.049.350,-). 
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3. Penguatan jumlah cadangan pangan pemerintah (CPP). 

Indikator Kinerja Kegiatan ini terdapat pada seksi kerawanan 

pangan. Kerawanan pangan  merupakan  Kondisi ketidak mampuan 

suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengkonsumsi 

pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun waktu tertentu, baik 

sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun  masalah daya beli 

yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, 

busung lapar atau gizi buruk. 

Pengembangan Desa Mandiri Pangan merupakan salah satu upaya 

untuk mengurangi kemiskinan, kerawanan pangan dan gizi buruk. 

Sebagai sasaran lokasi kegiatan ditetapkan daerah rawan pangan 

yang terdapat di wilayah Kota Jambi. Program pengembangan 

masyarakat dalam pengentasan kemiskinan diharapkan mampu 

meningkatkan ekonomi keluarga masyarakat miskin. 

Di Kota Jambi Program Aksi Desa Mandiri Pangan  dimulai sejak 

tahun 2006 sampai tahun 20154 adapun Desa/Kelurahan yang telah 

diberdayakan adalah sebagai berikut : 

              Tabel 3.5. Program Aksi Desa/Kelurahan Mandiri Pangan 

No Kecamatan/Kelurahan 
Awal Tahun 

Pengembangan 
Pembiayaan 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

5. 
 

Jambi Selatan 
- Eka Jaya 
- Paal Merah 
 
Telanaipura 
- Legok 
- Buluran Kenali 
 
Pelayangan 
- Tanjung Johor 
- Tahtul Yaman 
 
Danau Teluk 
- Pasir Panjang 
- Olak Kemang 

 
Pelayangan 
Danau Teluk 
Telanaipura 
Jambi Selatan 

 
2006 
2010 

 
 

2006 
2011 

 
 

2007 
2010 

 
 

2007 
2012 

 
2017 

 
 
 

 
APBD  
APBD dan APBN 
 
 
APBD  
APBD dan APBN 
 
 
APBD  
 APBD dan APBN 
 
 
APBD  
APBD dan APBN 
 
APBD 
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Pada tahun 2018 ini telah dialokasikan dana untuk kegiatan 

Pengembangan Desa Mandiri Pangan dari dana APBD Kota Jambi 

sebesar Rp. 220.000.000,- sampai bulan Desember 2018 telah 

terealisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar               

Rp. 140.300.000,- (62%). 

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu berupa 

pembinaan dan pendampingan kepada 12 ( dua belas) kelompok 

afinitas yang telah di bentuk sejak tahun 2006 s/d tahun 2017 di 

mana 8 (delapan) diantaranya telah memasuki tahab mandiri dan 4 

(empat) kelompok afinitas yang dibentuk tahun 2017 memasuki 

tahab penumbuhan.  

Wujud dari pembinaan dan pendampingan kepada 12 ( dua 

belas) kelompok afinitas yang telah di bentuk sejak tahun 2006 s/d 

tahun 2017 berupa pelatihan peningkatan ketersediaan pangan 

lokal  yang mana pesertanya terdiri dari utusan utusan semua 

kelompok afinitas yang terdapat di Kota Jambi, untuk tahun 2018 ini 

materinya berupa pemberian motifasi kerja dari Narasumber 

Fisikolog dan pemberian  motifasi pengembangan kegiatan dari 

narasumber yang dapat memberikan ide ide terbaru untuk kegiatan 

kegiatan peningkatan hasil bagi peningkatan ketersediaan pangan 

lokal bagi kelompok demapan ini, sehingga diharapkan kegiatan di 

tahun 2018 ini dapat memotifasi kelompok afinitas dapat 

membentuk jaringan pasar ke pasar pasar yang berada di seputaran 

lokasi kegiatan kelompok afinitas demapan Kota Jambi ini. Pada 

akhir tahun 2018 diperoleh laoran dari masing- masing PPL 

pendamping dimana untuk kelompok afinitas penyengat rendah 

telah terbentuk rantai pasar berupa terjalin kerjasama pemasaran 

hasil ke pasar Aur Duri, untuk kelompok Demapan di sebrang 

terjalin rantai pasar ke pasar Angso duo, untuk kelompok Demapan 

Danau Sipin terbentuk rantai pasar dengan rumah rumah makan di 
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sekitar broni dan untuk kelompok Demapan Jambi selatan terjalin 

rantai pasar dengan pedagang pasar talangbanjar dan jelutung. 

 

5. Indikator terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk 

aman dikonsumsi bidang konsumsi dan keamanan pangan; 

1) Peningkatan persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi; 

Kegiatan yang dilakukan pada seksi konsumsi pangan pada 

tahun 2018 adalah dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 

211.500.000,- dengan capaian kegiatan sebagai berikut : 

§ Terlaksananya sosialisasi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan 

Aman (B2SA) 11 kali di Kecamatan 

§ Terlaksananya sosialisasi Pengolahan Pangan Lokal 11 kali di 11 

Kecamatan 

§ Terlaksananya Gerakan Makan One Day No Rice 3 kali 

§ Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Jambi 

menjadi 90,2 % 

Faktor yang menyebabkan masih rendahnya konsumsi pangan 

sumber Karbohidrat selain beras dan pola konsumsi yang belum 

sesuai dengan Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) 

yang merupakan penyebab rendahnya Skor Pola Pangan Harapan 

(PPH) di Jambi adalah sebagai berikut : 

a. Masih belum tersedianya anggaran yang cukup dalam 

mendukung pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan 

Alternatif; 

b. Masih sedikitnya pemahaman masyarakat tentang Menu 

Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan 

penerapannya dalam konsumsi rumah tangga; 

c. Belum berkembangnya pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat tentang sumber pangan alternatif selain beras 

sebagai sumber karbohidrat yang dapat dipergunakan untuk 
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kebutuhan konsumsi pangan keluarga sehingga masih tingginya 

rata-rata konsumsi beras di Kota Jambi 

d. Adanya budaya ditengah masyarakat yang menyatakan bahwa 

beras merupakan pangan pokok yang lebih berkualitas 

dibandingkan pangan sumber karbohidrat lainnya; 

e. Masih belum optimalnya pengolahan kearifan pangan lokal 

dalam meningkatkan nilai tambah produk. 

Solusi yang diterapkan : 

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang menu pangan 

B2SA melalui sosialisasi kepada kader pangan dan masyarakat 

pada umumnya dan penerapan dalam konsumsi rumah tangga 

b. Meningkatkan penyuluhan secara terus menerus ditengah-

tengah masyarakat untuk mengkonsumsi pangan sumber 

karbohidrat selain beras melalui pembinaan, Sosialisasi dan 

Pameran/ Expo; 

c. Melakukan penyuluhan tentang sumber karbohidrat selain 

beras merupakan sumber pangan yang berkualitas sama 

dengan beras melalui Gerakan Makan One Day No Rice; 

d. Memberikan sosialisasi tentang pengolahan pangan lokal agar 

dapat meningkatkan pemanfaatan kearifan pangan lokal yang 

dapat meningkatkan Nilai Produk.  

2) Persentase jumlah pangan segar hasil pertanian aman konsumsi; 

Pencapaian pada indikator ini adalah pada seksi keamanan pangan 

dengan kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan 

pangan menggunakan anggaran 2018 sebesar Rp. 135.000.00,- 

dengan capaian kegiatan sebagai berikut : 

a. Terlaksananya sosialisasi Keamanan Pangan di 8 Kecamatan 

dalam Kota Jambi; 

b. Terlaksananya pengambilan sampel dan uji sampel pangan 

segar hasil pertanian, peternakan dan perikanan di Pasar 
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Tradisional dan Pasar Moderndi 11Kecamatan dalam Kota 

Jambi; 

c. Terlaksananya pengambilan dan uji sampel jajanan dari akntin 

sekolah Dasar di 11 Kecamatan dalam Kota jambi 

d. Terlaksananya pengadaan Reagent untuk uji sampel pangan; 

e. Terlaksananya gerakan makan aman konsumsi. 

 

Permasalahan dan solusi yang dihadapi selama tahun 2018: 

a. Masih kurang pemahaman masyarakat tentang Keamanan 

Pangan yang di Konsumsi; 

b. Belum ada petugas pengambil contoh (PPC) untuk melakukan 

uji sampel yang sudah terlatih; 

c. Satgas pangan belum bekerja secara maksimal; 

d. Reagent untuk uji sampel terbatas ketersediannya. 

Solusi : 

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pangan yang 

aman konsumsi melalui sosialisasi dan membentuk jejaring 

pangan daerah; 

b. Mengikutkan ASN di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kota Jambi Bimtek PPC; 

c. Mengikuti koordinasi lintas sektor dengan mengoptimalisasikan 

tugas dan fungsi Satgas Panga Kota Jambi. 

  

3) Persentase kecukupan pangan rumah tangga rawan pangan. 

Pencapaian pada indikator kinerja ini adalah pada seksi 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan menggunakan 

anggaran 2018 sebesar Rp. 175.631.000,-. Capaian kegiatan yang 

tercapai adalah: 
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a. Terlaksananya sosialisasi optimalisasi pemanfaatan lahan  

pekarangan di 11 Kecamatan dan di lokasi P2WKSS kelurahan 

Paal Merah; 

b. Terlaksananya percontohan pemanfaatan pekarangan di 5 

kelompok wanita tani 

c. Terlaksananya percontohan P2WKss di kelurahan Paal 

Merah. 

 

Permasalahan dan solusi yang dihadapi selama tahun 2018, antara 

lain : 

a. Masih kurangnya masyarakat yang memanfaatkan lahan 

pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, 

vitamin dan mineral dalam menyediakan sumber pangan dan 

gizi keluarga; 

b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya 

konsumsi bergam, bergizi seimbang dan aman yang bisa didapat 

disekeliling masyarakat. 

Solusi : 

ü Memberikan bahan percontohan berupa benih untuk ditanam 

di lahan pekarangan anggota kelompok; 

ü Mensosialisasikan pemanfaatan pekarangan untuk 

penganekaragaman konsumsi pangan 

  

• Tercapainya target realisasi dari target nilai/skor Pola Pangan 

Harapan, disebabkan karena pembinaan dan sosialisasi pangan 

B2SA (beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) adalah aneka ragam 

bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin 

dan mineral yang bila dokonsumsi dalam jumlah berimbang dapat 

memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan dan aman bagi tubuh. 

Perlunya pangan B2SA dikarenakan tidak ada satupun jenis pangan 
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yang mengandung zat gizi lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh. 

Selain itu manusia membutuhkan lebih kurang 45 jenis zat gizi 

(karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air) dalam jumlah 

yang cukup dari berbagai jenis makanan untuk hidup sehat, aktif 

dan produktif. 

• Dalam rangka meminimalisir kegagalan pada tahun yang akan 

datang dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun 

yang akan datang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota 

Jambi akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mutu dan 

keamanan pangan yang dikonsumsi; 

b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sumber 

pangan alternatif dalam mengurangi beras sebagai sumber 

karbohidrat; 

c. Meningkatk pemahaman masyarakat dalam penerapan menu 

pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) untuk 

konsumsi Rumah Tangga. 

• Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kota Jambi tersebut, 

kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi 

pencapaian kinerja organisasi adalah Pemanfaatan pekarangan 

untuk pengembangan pangan, Peningkatan mutu dan keamanan 

pangan, dan penyuluhan sumber pangan alternatif. Hal tersebut 

dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan dampak 

secara langusng kepada masyarakat. 

6. Indikator pengembangan fungsi usaha kelompok produksi dan 

pengolahan hasil yang menggunakan teknologi tepat guna bidang 

prasarana sarana dan penyuluhan. 

a. Meningkatnya kelas kemampuan kelompok tani 16 % 

b. Meningkatnya jumlah kelembagaan tani (Kelmpok tani, Gapoktan 

dan Pokdakan) 
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c. Meningkatnya jumlah kelembagaan penyuluhan (BP3K, Pohlusde 

dan Posluhtan) 

• Tercapainya target realisasi dikarenakan adanya partisipasi 

penyuluh dalam memberikan pembinaan dan adanya pola 

komunikasi dan koordinasi serta pembinaan yang dilakukan oleh 

setiap unsur masyarakat khususnya kelompok tani; 

• Dalam rangka meminimalisisr kegagalan pada tahun yang akan 

datang dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun 

yang akan datang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota 

Jambi akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Mengembangkan kompetensi tenaga penyuluh melalui 

pendidikan dan pelatihan; 

b) Meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan; 

• Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan ketahanan 

Pangan tersebut, kegiatan yang menunjukkan output paling 

mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah kegiatan 

Penyuluhan dan pendampingan kelompok petani, Peningkatan 

kemampuan lembaga petani dan Peningkatan kapasitas tenaga 

penyuluh petani. Hal tersebut dikarenakan kegiatan-kegiatan 

tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada 

masyarakat. 

Secara umum pencapaian indikator sasaran strategis yang telah 

terlihat pada indikator kinerja tiap-tiap kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam tahun 2018 telah sesuai dengan yang ditargetkan dengan nilai 

rata-rata capaian kinera diatas target yang ditetapkan. Namun demikian, 

masih terdapat beberapa IKU kegiatan yang masih belum mencapai 

target yang ditentukan. Untuk itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kota Jambi akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras 

lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih 

mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan 



  

Laporan Kinerja DPKP Page 62 

 

dimasa yang akan datang capaian semua indikator sasaran yang berupa 

indikator kinerja dapat lebih optimal. 

 

3.2.3 Akuntabilitas Keuangan  

Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan dan 

Penyuluhan Kota Jambi untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan dibiayai melalui  Belanja langsung dan Belanja tidak langsung 

yang dituangkan dalam APBD 2018  dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel 3.6.  Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kota Jambi Tahun Angaran 2018 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Anggaran Realisasi  

Tingat 
capaian 

kinerja SKPD 
(%) 

1 2 3 4 5 6 

1. Pertambahan 
produksi dan 
ketersediaan 
produk aman 
dikonsumsi 
dibidang 
tanaman 
pangan dan 
hortikultura 

1)  Persentase pertambahan 
produksi Bidang Tanaman 
Pangan dan Hortikultura 

   

a. Terwujudnya persentase nilai 
tambah dan daya saing 
produk tanaman pangan dan 
hortikultura 

94.540.000 73.894.500 78,16 

b. Tercukupinya jumlah bibit 
buah-buahan yang 
bersertiikasi 

317.360.000 316.737.000 99,80 

c. Persentase pengenalan dan 
penggunaan varietas unggul 
bermutu dan pengendalian 
hama terpadu 

152.327.000 141.914.786 93,16 

d. Terwujudnya persentase 
peningkatan produksi 
tanaman pangan dan 
hortikultura 

449.045.000 445.071.000 99,12 

    

2) Persentase pertambahan 
produksi dan ketersediaan 
produk aman dikonsumsi 
bidang peternakan dan 
kesehatan hewan 

   

a. Meningkatnya persentase 
populasi, peningkatan mutu 
ternak melalui Inseminasi 
buatan (IB) 

178.806.000 160.501.200 89,76 

b. Terobati/terpeliharanya 
ternak/hewan dan 

87.810.000 86.378.050 98,37 
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teridentifikasi pangan asal 
hewan yang diperjualbelikan 

c.  Peningkatan pelayanan pasar 
ternak dan jumlah 
pengolahan produk ternak 

107.125.000 79.928.000 74,61 

d. Tersedianya daging ASUH 
(Aman, Sehat, Utuh dan 
Halal) 

184,940.000 179.340.000 99,58 

    

. 3) Persentase pertambahan 
produksi dan ketersediaan 
produk aman dikonsumsi 
bidang perikanan 

   

a. Peningkatan produksi benih 
ikan 

90.400.000 86.424.000 95,60 

b. Tersedianya kebutuhan 
protein hewani guna 
memenuhi gizi keluarga dan 
masyarakat 

90.400.000 86.424.00 95,60 

c. Terlaksananya diversivikasi 
dan inovasi olahan hasil 
perikanan serta sosialisasi 
gemarikan 

101.750.000 100.359.000 98,63 

d. Terlaksananya intensifikasi 
budidaya/ perbenihan 
perikanan 

1.328.737.000 1.298.025.056 97,69 

     

4) Terwujudnya pertambahan 
produksi dan ketersediaan 
produk aman dikonsumsi 
bidang ketersediaan dan 
distribusi pangan 

   

a. Persentase pemantapan 
stabilitas harga dan pasokan 
pangan 

41.850.000 41.850.000 100 

b. b.Peningkatan persentase 
ketersediaan pangan 

• Energi 

• - Protein 

104.371.000 99.866.672 95,68 

c. Penguatan Jumlah Cadangan 
Pangan Pemerintah (CPP) 

104.371.000 99.866.672 95,68 

 5) Terwujudnya pertambahan 
produksi dan ketersediaan 
produk aman dikonsumsi 
bidang konsumsi dan 
keamanan pangan 

   

a.  Persentase jumlah pangan 
segar hasil pertanian aman 
konsumsi 

102.300.000 102.258.354 99,96 

b.  Peningkatan persentase Skor 
Pola Pangan Harpan (PPH) 
Konsumsi  

163.275.000 159.275.000 97,55 

c. persentase peningkatan 140.591.000 140.258.900 99,76 
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kecukupan pangan rumah 
tangga rawan pangan 

2.  Peningkatan 
penggunaan 
teknologi 
tepat guna 

Meningkatnya pemanfaatan 
sarana dan prasarana teknologi 
tepat guna 

   

a. Meningkatnya kelas 
kemampuan kelompok tani 

184.450.000 152.447.500 82,65 

b. Meningkatnya jumlah 
kelembagaan Tani (Kelompok 
Tani, Gapoktan dan Pokdakan) 

81.285.000 80.085.000 98,52 

c. Meningkatnya jumlah 
kelembagaan penyuluhan 
(BP3K, Pohlusde dan 
Posluhkan) 12 % 

180.625.000 179.275.000 99.76 

 

Pada tabel di atas, jumlah anggaran yang ditargetkan untuk 2 

program/ dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 5.242.734.000,-.  Namun 

hanya terealisasi sebesar Rp. 5.020.211.857,- atau sebesat 95.8 % dari 

yang ditargetkan.   

Realisasi penyerapan anggaran untuk pencapaian target sasaran 

kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi Tahun 

Anggaran 2018 rata-rata mencapai > 90 %. Walaupun penyerapan 

anggaran dibawah 100 % tetapi target indikator sasaran dapat tercapai 

sesuai target fisik yaitu 100%. Pada kegiatan penanganan pasca panen 

dan pengelolaan hasil pertanian serapan anggaran sebesar 78,16 % yang 

disebabkan adanya honor narasumber yang tidak bisa dicairkan sehingga 

menyebabkan silfa atau sisa anggaran pada belanja tersebut. Sedangkan 

pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana peternakan dan 

pengolahan informasi pasar atas hasil produk peternakan menyerap 

anggaran sebesar 74,61 % tidak dilaksanakannya belanja pengadaan sapi 

operasi Pasar yang disebabkan karena  adanya kenaikan harga sapi 

potong dan bila tetap dilaksanakan akan terjadi kerugian. 

Namun secara keseluruhan dilihat dari pagu Anggaran DPA tahun 

2018 dengan realisasi keuangan tidak sesuai lagi karena mengalami 

pengurangan terhadap belanja pegawai yaitu tidak dicairkannya honor 

pada setiap kegiatan teknis. Hal ini mengacu adanya kebijakan daerah 
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terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI  terhadap  Pemberian 

TPP dengan honor pada ASN tidak boleh dicairkan yang dianggap ganda. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4  Prestasi Tahun 2018 

Prestasi yang dicapai dengan kegiatan lingkup Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kota Jambi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat Nasional 

- Diterimanya Surat Keputusan Direktorat Jendral Peternakan 

tentang Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk 

Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Jambi yang dinyatakan 

sebagai RPH kelas/Tipe B. 

2. Tingkat Provinsi Jambi 

- Juara III Lomba Memasak Serba Ikan. 

- Juara III Stand-Up Komedi Penyuluh. 

- Juara II Gapoktan Terbaik. 

- Juara II Bekarang. 

- Juara II Orasi Penyuluh. 

3. Tingkat Kota Jambi 

- Penyuluh Pertanian PNS Teladan An. Parni Marsyam, SPKP Kec. 

Kota Baru. 

- Penyuluh Pertanian THL-TBPP Teladan An. Happyson, SP Kec. 

Danau Teluk. 

- Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan An. Januari Kec. Paal 

Merah. 
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- Petani Berprestasi An. Fatimah Yahya Kec. Telanaipura. 

- Gapoktan Teladan An. Flori Kec. Jambi Selatan. 

- Kelompok Tani Teladan An. Semoga Jaya Kec. Paal Merah. 

- Kelompok Budidaya Ikan Teladan An. Mina Harapan Sentosa Kec. 

Telanaipura. 

- Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Teladan An. Eka Jaya Kec. 

Paal Merah 
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BAB IV     

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kota Jambzi merupakan perwujudan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan 

kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan 

sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung 

terwujudnya good governance. LKj berfungsi juga sebagai media 

pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/ kegagalan 

pelaksanaan Misi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Adapun sesuai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

maka Laporan Kinera (LKj) ini merupakan ruang pembuktian Perjanjian Kinerja 

yang ditetapkan dalam toak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh setiap 

instansi pemerintah khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota 

Jambi. Dari penjelasan bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

C. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja 

2 Kualitas sumber daya manusia secara umum relatif masih rendah, 

khususnya kinerja dan kedisiplinan aparatur masih sendah. 

3 Masih minimnya ketersediaan benih/bibit unggul bermutu yang 

tersedia tepat waktu saat musim saat musim tanam tiba. 

4 Belum maksimalnya ketersediaan teknologi pengolahan pasca panen 

guna peningkatan mutu hasil produk pertanian. 

5 Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang serta 

petugas teknis pada wilayah-wilayah basis produksi pertanian yang 

terintegrasi dalam  keselarasan sistem agribisnis, dari subsistem hulu 

sampai subsistem hilir. 

6 Kondisi cuaca dan iklim yang kurang mendukung. 
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7 Harga jual hasil-hasil pertanian, peternakan dan perikanan tidak 

kompetitif 

8 Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha  

9 Laju peningkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan lau 

peningkatan produksi 

10 Terbatasnya lahan dan menurunnya produktifitas lahan yang 

disebabkan tingginya alih fungsi lahan untuk perumahan dan 

peruntukkan lainnya (industri, pergudangan, pertokoan, dll) 

11 Status kepemilikan lahan usahatani yang bukan milik sendiri dan luas 

lahan usahatani yang relatif kecil 

12 Produk hasil pertanian, peternakan dan perikanan masih kurang 

berdaya saing di pasaran. 

 

13 Langkah-langkah Penanganan yang diperlukan untuk pencapaian Kinerja 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dimasa yang akan 

datang antara lain: 

1. Peningkatan usaha pertanian perkotaan (Urban Farming) melalui 

pemilihan komoditas yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, 

produktivitas tinggi dan mempunyai peluang pasar; 

2. Peningkatan promosi pemasaran produk pertanian, peternakan dan 

perikanan; 

3. Memaksimalkan cakupan pemeriksaan mutu komoditas hasil 

pertanian, peternakan dan perikanan yang beredar di Kota Jambi; 

4. Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan ternak, terutama 

penyakit zoonosa (penyakit hewan menular dan membahayakan 

manusia); 

5. Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana produksi; 

6. Memantapkan ketersediaan pangan dalam menuju kemandirian 

pangan, stabilitas harga pokok pangan dan peningkatan kualitas 

konsumsi keamanan pangan; 
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7. Mendorong masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan dengan 

mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu seperti 

beras; 

8. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk; 

9. Mengupayakan sinergi dan sistem terintegrasi dalam penyusunan dan 

pelaksana program pembangunan ketahanan pangan; 

10. Mengembangkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) sebagai 

langkah untuk melakukan deteksi dini tentang kemungkinan terjadinya 

kasus rawan pangan dan gizi. 

 

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2018 dari Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kota Jambi ini kami laporkan. Tentunya belumlah 

sempurna kinerja yang telah dilakukan, masih terdapat kelemahan 

sehingga saran dan perbaikan sebagai penyempurnaan sangat diharapkan 

dan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk 

kegiatan/kinerja di masa datang. 

 

 

 

 

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan 
Pangan Kota Jambi 

 

 

Ir. H. A. DAMIRI, ME 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19610416 199303 1 003 
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