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Jabatan : Kepala Dinas Pertanian 

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dibidang pertanian  

Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan 

pertanian;  

b. pemberian informasi terhadap penataan,pemanfaatan dan pengendalian lahan 

pertanian;  

c. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, 

benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;  

d. pengawasan penggunaan sarana pertanian;  

e. pembinaan produksi di bidang pertanian; 

f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;  

g. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;  

h. pelaksanaan administrasi Dinas;  

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan 
Sumber 

Data 

1. Meningkatnya 

Produksi 

Tanaman 

Pertanian 

Produksi Tanaman Pangan 

 Padi 

 Jagung 

 Kedelai 

 

∑ Produksi Padi 

∑ Produksi Jagung 

∑ Produksi Kedelai 

 

Laporan 

Tribulan 

Produksi Tanaman Hortikultura 

 Bawang Merah 

 

∑ Produksi Bawang Merah 

Laporan 

Tribulan 

Produksi Tanaman Perkebunan 

 Tebu 

 Tembakau 

 

 

∑ Produksi Tebu 

∑ Produksi Tembakau 

 

 

Laporan 

Tribulan 

2. Meningkatnya 

Produksi Hasil  

Peternakan 

Produksi hasil peternakan 

 Daging 

 

 

Pdt = Produksi Daging waktu ke-t 

Ko  = Karkas plus (dengan edibel offal) 

St   = Pemotongan ternak pada tahun 

yang bersangkutan 

 

Laporan 

Tribulan 

3. Meningkatnya 

Kesejahteraan 

Petani 

 NTP Tanaman Pangan 

 NTP Tanaman Hortikultura 

 NTP Tanaman Perkebunan 

 NTP Peternakan 

 Bidang 

Bina Usaha 

dan 

Penyuluhan 

 

 

  

NTP = Indek yang diterima petani (lt)   x 100 

           Indeks yang dibayar petani(lb)               

𝑃𝑑𝑡 = 𝐾𝑜 x  St  
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Jabatan : Sekretaris Dinas Pertanian  

Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan pengendalian kegiatan 

administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, menyusun program dan keuangan. 

Fungsi : a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan dan urusan rumah tangga; 

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-

undangan 

c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 

d. Pengelolaan kearsipan dinas; 

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian 

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan 
Sumber 

Data 

Meningkatnya 

kinerja 

pelayanan 

kesekretariatan 

Dinas Pertanian 

1. Prosentase sarana 

dan prasarana 

aparatur yang 

layak fungsi 

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑓𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖

𝐽𝑚𝑙  𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛
𝑥 100% 

Sub 

Bagian 

Umum 

 

2. Prosentase 

kelembagaan yang 

tepat fungsi 

𝐽𝑚𝑙 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑓𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛
𝑥 100% 

DPA, 

Perda Kab. 

Nganjuk 

3. Prosentase 

Dokumen 

Penyelenggaraan 

SKPD yang 

disusun tepat 

waktu 

𝐽𝑚𝑙 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑠𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑓𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑠𝑢𝑛
𝑥 100% 

Sub 

Bagian 

Umum, 

Sub 

Bagian 

Keuangan 

4. Survei Kepuasan 

Masyarakat / 

Aparatur terhadap 

pelayanan 

Administrasi 

perkantoran dan 

kenyamanan 

kantor 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑖𝑠𝑖
𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 

Laporan 

Angket 

Kuisioner 

SKM 

 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Laporan 

Keangan 

Jumlah Laporan 

Keuangan 

Jumlah Laporan Keuangan yang Dibuat Tahun 

Sekarang 

Sub 

Bagian 

Keuangan 
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Jabatan : Subbagian Keuangan 

Tugas : 1. Melakukan tata usaha dan administrasi keuangan dan perlengkapan; 

2. Menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang; 

3. Melakukan pembayaran gaji pegawai 

4. Menyusun laporan pertanggungajawaban atas pelaksanaan tugasnya 

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

 

KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI / PENGHITUNGAN 
SUMBER 

DATA 

Meningkatnya 

tertib 

pelaksanaan tata 

usaha dan 

administrasi 

keuangan dan 

perlengkapan 

(barang). 

 

- Jumlah dokumen 

usulan surat pengajuan 

pembayaran (SPP) 

yang diajukan oleh KPA 

SPP dibuat oleh masing-masing kuasa pengguna 

anggaran sudah sesuai dengan anggaran kas dan 

surat penyediaan dana 

DPA SKPD 

dan 

Anggaran 

Kas dan SPD 

- Jumlah dokumen 

Penerbitan Surat 

Perintah Membayar 

(SPM) yang diterbitkan 

oleh Pengguna 

Anggaran 

SPM diterbitkan berdasarkan pengajuan SPP yang 

diajukan oleh kuasa pengguna anggaran  setelah 

diverifikasi PPK. 

DPA SKPD, 

Anggaran 

Kas, dan 

SPD 

- Jumlah dokumen 

verifikasi laporan 

keuangan yang 

diajukan Pengguna 

Anggaran dan Kuasa 

Pengguna Anggaran 

Verifikasi dilaksanakan untuk mengetahui 

kebenaran dan kevalidan dalam penggunaan 

dana. 

SPJ masing 

masing 

kegiatan 

- Jumlah dokumen 

rencana kebutuhan/ 

pemeliharaan barang 

dinas 

Disusun berdasarkan analisa kebutuhan akan 

barang selama 1 tahun 

RKBU dan 

RKPBU  

- Jumlah verifikasi 

dokumen laporan 

pengelola barang  

Pelaporan disusun tepat waktu dan sesuai 

peraturan yang berlaku. 

Laporan 

pengurus 

barang (KIB) 

- Jumlah dokumen 

laporan keuangan 

SKPD 

Disajikan sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan pemerintahan, yang terdiri dari LRA, 

Neraca,disertai dengan Calk. 

LRA, Neraca 

dan SIPKD 

- Jumlah PAD sektor 

peternakan di setor ke 

Kas Daerah. 

PAD dipungut dan disetorkan tepat sasaran serta 

tepat waktu. 

Obyek 

retribusi 

Meningkatnya 

kualitas dan 

kuatintas 

pembayaran gaji 

pegawai 

- Jumlah dokumen 

rencana kerja anggaran 

SKPD Belanja Tak 

langsung 

Besaran jumlah gaji diajukan selama 1 tahun 

anggaran 

DPA SKPD 

- Jumlah dokumen 

verifikasi pengusulan 

gaji pegawai 

Jumlah pegawai beserta nominal yang diusulkan 

untuk mendapatkan gaji.   

PP tentang 

penggajian 

pegawai 

- Dokumen pelaksanaan 

pembayaran gaji 

pegawai 

Pembayaran gaji tepat waktu dan sistematika 

pembayarannya yang aman. 

Daftar gaji 

dan 

Rekening 

pegawai 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 



 

 

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Kab.  Nganjuk 

Tugas : a. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan; 

b. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan; 

c. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian; 

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya. 

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan 
Sumber 

Data 

Meningkatnya 

kinerja 

pelayanan 

kesekretariatan 

Dinas Pertanian 

1. Prosentase 

sarana dan 

prasarana 

aparatur yang 

layak fungsi 

Rekapitulasi jumlah sarana prasarana yang disusun 

oleh pengurus / penyimpan barang 

DPA,  

Kartu 

Inventaris 

Barang,  

 

2. Jumlah 

perlengkapan 

OPD yang layak 

fungsi 

Rekapitulasi jumlah sarana prasarana yang disusun 

oleh pengurus / penyimpan barang 

DPA 

3. Jumlah pegawai 

yang terlayani 

urusan 

kepegawaiannya 

dengan maksimal 

Rekapitulasi Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) 

terbaru 

Dokumen 

Kepegawaia

n 

Dokumen 

Analisis 

Jabatan 

 

4. Survei Kepuasan 

Masyarakat / 

Aparatur 

terhadap 

pelayanan 

Administrasi 

perkantoran dan 

kenyamanan 

kantor 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑖𝑠𝑖
𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 

Laporan 

Angket 

Kuisioner 

SKM 
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Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan 

Tugas : Melaksanakan penyusunan rencana pembangunan pertanian, evaluasi, 

mengendalikan, melaporkan kegiatan pembangunan pertanian dan memantau 

pelaksaannya, melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dalam rangka 

mengevaluasi keberhasilan program dan kegiatan-kegiatan. 

Fungsi : j. Penyusunan perencanaan pertanian, memantau pelaksanaannya, melakukan 

pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka mengevaluasi 

keberhasilan program-program dan kegiatan pertanian; 

k. Pengkordinasian kegiatan perencanaan, memantau pelaksanaannya, melakukan 

pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka mengevaluasi 

keberhasilan program-program dan kegiatan pembangunan; 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan Sumber Data 

Meningkatnya 

ketersediaan 

bahan 

penyusunan 

program 

perencanaan 

kegiatan Dinas 

- Jumlah dokumen 

Rencana Kegiatan 

dan Anggaran 

RKPD disusun sesuai dengan usulan program 

kegiatan 

Seksi 

Perencanaan 

Teknis 

- Jumlah Dokumen 

SAKIP 

Dokumen SAKIP disusun sesuai dengan 

Permenpan 53 TAHUN 2014 

Seksi 

Perencanaan 

Teknis 

- Jumlah dokumen 

Rencana Kerja 

Tahunan 

Renja disusun sesuai dengan hasil Musrenbang, 

RKPD dan Renstra SKPD 

Seksi 

Perencanaan 

Teknis 

- Jumlah dokumen 

Rencana Kinerja 

Tahunan 

RKT disusun sesuai dengan Renja SKPD dan 

APBD 

Seksi 

Perencanaan 

Teknis 

Meningkatknya 

ketersediaan 

bahan evaluasi 

dan pelaporan 

program 

kegiatan Dinas 

- Jumlah kegiatan yang 

di evaluasi 

Evaluasi kegiatan dilaksanakan per triwulan 

dibandingkan dengan Renja dan Renstra 

Seksi Evaluasi 

dan Pelaporan 

- Jumlah laporan 

pencapaian kinerja 

triwulanan 

Pengukuran kinerja sasaran strategis per 

triwulan 

Seksi Evaluasi 

dan Pelaporan 

- Jumlah dokumen 

Laporan Tahunan 

Laporan disusun sesuai dengan laporan 

pelaksanaan tupoks ibidang-bidang dan 

pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana 

APBD II, APBD I maupun APBN 

Seksi Evaluasi 

dan Pelaporan 

- Jumlah dokumen 

Laporan Akhir 

Laporan disusun diakhir pelaksanaan kegiatan Seksi Evaluasi 

dan Pelaporan 

- Jumlah konsep LKPJ  Konsep LKPJ disusun sesuai dengan laporan 

akhir kegiatan 

Seksi Evaluasi 

dan Pelaporan 

- Jumlah dokumen 

LPPD 

LPPD disusun sesuai dengan UU Nomor 23 

Tahun 2014 

Seksi Evaluasi 

dan Pelaporan 
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Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Teknis 

Tugas : a. Menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan program program pertanian 

b. Melaksanakan penyusunan dokumen pelaksanaan pembangunan jangka panjang, 

menengah dan tahunan 

c. Melaksanakan penyusunan kebijakan umum di bidang pertanian 

d. Melakukan analisis dan mengkaji penetapan kinerja kegiatan pembangunan 

pertanian 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan Sumber Data 

Meningkatnya 

ketersediaan 

bahan 

penyusunan 

program 

perencanaan 

kegiatan Dinas 

- Jumlah dokumen 

Rencana Kegiatan 

dan Anggaran 

RKPD disusun sesuai dengan usulan 

program kegiatan 

Aplikasi E-

Planing 

- Jumlah dokumen 

Pelaksanaan 

Anggaran 

DPA disusun sesuai dengan usulan 

kegiatan yang telah disetujui Tim 

Anggaran 

Aplikasi E-

Planing 

- Jumlah dokumen 

Rencana Kerja 

Tahunan 

Renja disusun sesuai dengan hasil 

Musrenbang, RKPD dan Renstra 

SKPD 

Aplikasi E-

Planing 

- Jumlah dokumen 

Kinerja Tahunan 

Dokumen disusun sesuai dengan 

Renja SKPD dan APBD 

Aplikasi SIPD 

Dokumen 

SAKIP 

 

  



 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

 

Jabatan : Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 

Tugas : a. Melakukan analisis dan pengkajian serta evaluasi laporan kinerja pelaksaan 

kegiatan Pembangunan Pertanian; 

b. Melakukan inventarisasi terhadap laporan dari Bidang – bidang mengenai 

pelaksanaan program/kegiatan Pertanian; 

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

 

  

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan Sumber Data 

Meningkatknya 

ketersediaan 

bahan evaluasi 

dan pelaporan 

program 

kegiatan Dinas 

- Jumlah kegiatan 

yang di evaluasi 

Evaluasi kegiatan dilaksanakan per 

triwulan dibandingkan dengan 

Renja dan Renstra 

Dokumen 

evaluasi Renja 

- Jumlah laporan 

pencapaian kinerja 

triwulanan 

Pengukuran kinerja sasaran 

strategis per triwulan 

Laporan dari 

bidang 

- Jumlah dokumen 

Laporan Tahunan 

Laporan disusun sesuai dengan 

laporan pelaksanaan tupoksi 

bidang-bidang dan pelaksanaan 

kegiatan yang bersumber dana 

APBD II, APBD I maupun APBN 

Laporan 

tahunan 

bidang 

 - Jumlah dokumen 

LaporanAkhir 

Laporan disusun diakhir 

pelaksanaan kegiatan 

Laporan akhir 

masing-

masing 

kegiatan 

 - Jumlah konsep LKPJ  Konsep LKPJ disusun sesuai 

dengan laporan akhir kegiatan 

Dokumen 

LKPJ 

 - Jumlah dokumen 

LPPD 

LPPD disusun sesuai dengan UU 

Nomor 23 Tahun 2014 

Dokumen 

SAKIP 
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Jabatan : Kepala Bidang Perkebunan 

Tugas : Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang Perkebunan 

Fungsi : m. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan; 

n. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

perkebunan; 

o. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan; 

p. Pemberian izin bidang usaha pertanian perkebunan; 

q. Pemberian rekomendasi dan uji lapang alat-alat mesin perkebunan sesuai dengan 

tipe dan teknologi tepat guna; 

r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan Sumber Data 

Peningkatan 

produksi, 

produktivitas 

dan kualitas 

produk 

tanaman 

perkebunan 

1. - Jumlah produksi 

- Jumlah produktivitas 

 

- Jumlah Luas Tanam 

- Jumlah Luas panen 

 

- Jumlah Produksi Tanaman 

Perkebunan 

- 
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑛.𝑝𝑒𝑟𝑘𝑒𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑛.𝑝𝑒𝑟𝑘𝑒𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛
 

- Jumlah Luas Tanam 

- Jumlah Luas Panen 

 LPPD 

 Renja 

 Renstra 

 Perjanjian 

Kinerja 

 LkjIP 

 LKPj 

 Evaluasi dan 

Pelaporan 

 

2. Jumlah Alat dan Mesin Pertanian 

Tanaman Perkebunan 

Jumlah Bantuan Alat dan Mesin 

Pertanian 

3. Jumlah Pembinaan SLPTT Tanaman 

Perkebunan 

Jumlah Kelompok Tani yang di 

bina 

4. Jumlah Pelatihan Sekolah Lapang Pasca 

Panen Tanaman Perkebunan 

Jumlah Kelompok Tani yang 

dilatih 

5. Jumlah Alat Pasca Panen/Pengolah 

Hasil Perkebunan 

Jumlah bantuan alat pasca 

panen/pengolah hasil 

perkebunan 

6. Jumlah Pembinaan SLPHT Tanaman 

Perkebunan 

Jumlah Kelompok Tani yang 

dibina 

7. Gerakan Pengendalian Organisme 

Pengganggu Tanaman Perkebunan 

Persentase Tingkat Serangan 

Organisme Pengganggu 

Tanaman 
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Jabatan : Kepala Seksi Produksi Perkebunan 

Tugas : a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang produksi perkebunan ;  

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

produksi perkebunan ;  

c. Membina dan melaksanakan tugas di bidang produksi perkebunan ;  

d. Memberi izin bidang usaha perkebunan ;  

e. Memberi rekomendasi dan uji lapang alat-alat mesin produksi perkebunan sesuai 

dengan tipe dan teknologi tepat guna ;  

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan 

sesuai dengan tugasnya. 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan Sumber Data 

Peningkatan 

produksi, 

produktivitas 

dan kualitas 

produk 

tanaman 

perkebunan 

1. - Jumlah produksi 

- Jumlah produktivitas 

 

- Jumlah Luas Tanam 

- Jumlah Luas panen 

 

- Jumlah Produksi Tanaman 

Perkebunan 

- 
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑛.𝑝𝑒𝑟𝑘𝑒𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑛.𝑝𝑒𝑟𝑘𝑒𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛
 

- Jumlah Luas Tanam 

- Jumlah Luas Panen 

 LPPD 

 Renja 

 Renstra 

 Perjanjian 

Kinerja 

 LkjIP 

 LKPj 

 Evaluasi 

dan 

Pelaporan 

 

2. Jumlah Alat dan Mesin Pertanian 

Tanaman Perkebunan 

Jumlah Bantuan Alat dan Mesin 

Pertanian 

3. Jumlah Pembinaan SLPTT Tanaman 

Perkebunan 

Jumlah Kelompok Tani yang di 

bina 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

 

Jabatan : Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan 

Tugas : a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil 

perkebunan ;  

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pasca 

panen dan pengolahan hasil perkebunan ;  

c. Membina dan melaksanakan tugas di bidang pasca panen dan pengolahan hasil 

perkebunan ;  

d. Memberi izin bidang usaha pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan ;  

e. Memberi rekomendasi dan uji lapang alat-alat mesin pasca panen dan 

pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan tipe dan teknologi tepat guna;  

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan 

sesuai dengan tugasnya. 

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan Sumber Data 

Peningkatan 

produksi, 

produktivitas 

dan kualitas 

produk 

tanaman 

perkebunan 

1. Jumlah Pelatihan Sekolah Lapang Pasca 

Panen Tanaman Perkebunan 

Jumlah Kelompok Tani yang 

dilatih 

 LPPD 

 Renja 

 Renstra 

 Perjanjian 

Kinerja 

 LkjIP 

 LKPj 

 Evaluasi 

dan 

Pelaporan 

 

2. Jumlah Alat Pasca Panen/Pengolah 

Hasil Perkebunan 

Jumlah bantuan alat pasca 

panen/pengolah hasil 

perkebunan 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

 

Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan 

Tugas : a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman perkebunan ; 

b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

perlindungan tanaman perkebunan ;  

c) Membina dan melaksanakan tugas di bidang perlindungan tanaman 

perkebunan;  

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan 

sesuai dengan tugasnya. 

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan Sumber Data 

Peningkatan 

produksi, 

produktivitas 

dan kualitas 

produk 

tanaman 

perkebunan 

1. Jumlah Pembinaan SLPHT Tanaman 

Perkebunan 

Jumlah Kelompok Tani yang 

dibina 

 LPPD 

 Renja 

 Renstra 

 Perjanjian 

Kinerja 

 LkjIP 

 LKPj 

 Evaluasi 

dan 

Pelaporan 

 

2. Gerakan Pengendalian Organisme 

Pengganggu Tanaman Perkebunan 

Persentase Tingkat Serangan 

Organisme Pengganggu 

Tanaman 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

Jabatan : Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan 

Tugas : Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang bina usaha pertanian dan 

penyuluhan. 

Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Usaha dan penyuluhan ; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Bina Usaha 

dan Penyuluhan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Bina Usaha dan penyuluhan ; 

d. Pemberian rekomendasi sarana produksi (pupuk, benih/bibit dan pestisida) ; 

e. Pengendalian terhadap pengadaan, peredaran dan pengamanan ketersediaan 

sarana produksi ; 

f. Penerimaan pengaduan terhadap kelangkaan dan penyimpangan penggunaan 

sarana produksi ; 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan Sumber Data 

Meningkatnya 

Kapasitas 

Kelembagaan 

dan 

Kesejahteraan 

Petani 

1. Jumlah petani yang dimitrakan 

 

Jumlah petani yang ikut bermitra 

dengan pihak lain. 

- KUR 

- AUTP 

- GP3A 

 LPPD 

 Renja 

 Renstra 

 Perjanjian 

Kinerja 

 LkjIP 

 LKPj 

 RPJMD 

 Evaluasi 

dan 

Pelaporan 

 

2. Frekwensi koordinasi dengan 

instansi terkait 

Jumlah koordinasi dengan istansi 

terkait kegiatan AUTP (Asuransi Usaha 

Tani Padi) 

3. Pengamanan ketersediaan 

sarana produksi 

Jumlah petani yang mendapatkan 

pupuk bersubsidi 

4. Analisa Usaha Tani Terpilihnya usaha tani yang 

menguntungkan 

5. Tersedianya informasi harga 

pasar 

Jumlah komoditi yang dianalisa 

6. Promosi atas hasil produksi 

pertanian 

Jumlah keikutsertaan dalam pameran 

produk pertanian 

7. Temu usaha Persentase terjadinya kontrak jual beli 

dengan pengusaha 

8. Penyediaan sarana prasarana 

penyuluh pertanian 

- Jumlah dokumen programa 

- Jumlah pelatihan PPL 

- Jumlah monitoring petugas 

kecamatan 

- Jumlah temu wicara kelompok tani 

- Jumlah penilaian kredit point 

9. Peningkatan kemampuan 

lembaga petani 

- Jumlah lembaga P4S terlatih 

- Jumlah temu wicara kelompok tani 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

Jabatan : Kepala Seksi Bina Usaha Pertanian 

Tugas : g. Merumuskan kebijakan teknis di seksi Bina Usaha dan Pembiayaan Pertanian;  

h. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam upaya 

pengembangan Bina Usaha dan Pembiayaan Pertanian; 

i. Menyelenggarakan bimbingan dan pengembangan usaha pertanian;  

j. Menyelenggarakan bimbingan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani 

dengan pengusaha di sektor pertanian;  

k. Menyusun dan menyelenggarakan program fasilitas dan bimbingan usaha di 

sektor pertanian;  

l. Melaksanakan pelayanan informasi pasar hasil pertanian; 

m. Mengendalikan pengadaan, peredaran dan pengamanan ketersediaan sarana 

produksi ;  

n. Menerima pengaduan tentang kelangkaan dan penyimpangan penggunaan 

sarana produksi ; 

o. Menyelenggarakan analisa bagi komoditas pertanian ; 

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha dan 

Penyuluhan 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan 
Sumber 

Data 

Meningkatnya 

Kapasitas 

Kelembagaan 

dan 

Kesejahteraan 

Petani 

1. Jumlah petani yang dimitrakan 

 

Jumlah petani yang ikut bermitra 

dengan pihak lain. 

- KUR 

- AUTP 

- GP3A 

 LPPD 

 Renja 

 Renstra 

 Perjanjian 

Kinerja 

 LkjIP 

 LKPj 

 RPJMD 

 Evaluasi 

dan 

Pelaporan 

 

2. Frekwensi koordinasi dengan 

instansi terkait 

Jumlah koordinasi dengan istansi 

terkait kegiatan AUTP (Asuransi Usaha 

Tani Padi) 

3. Pengamanan ketersediaan 

sarana produksi 

Jumlah petani yang mendapatkan 

pupuk bersubsidi 

4. Analisa Usaha Tani Terpilihnya usaha tani yang 

menguntungkan 

5. Tersedianya informasi harga 

pasar 

Jumlah komoditi yang dianalisa 

6. Promosi atas hasil produksi 

pertanian 

Jumlah keikutsertaan dalam pameran 

produk pertanian 

7. Temu usaha Persentase terjadinya kontrak jual beli 

dengan pengusaha 

 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

 

Jabatan : Kepala Seksi Penyuluhan 

Tugas : a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penyuluhan termasuk di dalamnya 

menyusun programa  penyuluhan yang sejalan dengan programa penyuluhan 

provinsi dan nasional ;  

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

penyuluhan sesuai dengan programa penyuluhan ; 

c. Mengelola Pembiayaan penyuluhan; 

d. Meningkatkan kapasitas penyuluh PNS, THL-TBPP, Penyuluh Swadaya dan 

Penyuluh Swasta melalui fasilitasi pembelajaran secara berkelanjutan ;  

e. Melaksanakan kegiatan bidang lain yang berkaitan dengan  tugas penyuluhandan 

berkoordinasi dengan kelompok jabatan fungsional ;  

f. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi dan pasar;  

g. Melaksanakan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan;  

h. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan 

model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha dan 

Penyuluhan 

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan Sumber Data 

Meningkatnya 

Kapasitas 

Kelembagaan 

dan 

Kesejahteraan 

Petani 

1. Penyediaan sarana 

prasarana penyuluh 

pertanian 

- Jumlah dokumen programa 

- Jumlah pelatihan PPL 

- Jumlah monitoring petugas 

kecamatan 

- Jumlah temu wicara kelompok tani 

- Jumlah penilaian kredit point 

 LPPD 

 Renja 

 Renstra 

 Perjanjian 

Kinerja 

 LkjIP 

 LKPj 

 RPJMD 

 Evaluasi dan 

Pelaporan 

2. Peningkatan kemampuan 

lembaga petani 

- Jumlah lembaga P4S terlatih 

- Jumlah temu wicara kelompok tani 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

 

Jabatan : Kepala Bidang Tanaman Pangan 

Tugas : merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang tanaman pangan 

Fungsi : s. Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan; 

t. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tanaman 

pangan ; 

u. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tanaman pangan ; 

v. Pemberian izin bidang usaha pertanian tanaman pangan; 

w. Pemberian rekomendasi dan uji lapang alat-alat mesin pertanian sesuai dengan 

tipe dan teknologi tepat guna ; 

x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan Sumber Data 

Peningkatan 

produksi, 

produktivitas 

dan kualitas 

produk 

tanaman 

pangan 

1. - Jumlah produksi 

- Jumlah produktivitas 

 

- Jumlah Luas Tanam 

- Jumlah Luas panen 

 

- Jumlah Produksi Tanaman Pangan 

- 
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 

- Jumlah Luas Tanam 

- Jumlah Luas Panen 

 Data 

laporan 

kegiatan 

 

2. Jumlah Alat dan Mesin 

Pertanian Tanaman Pangan 

Jumlah Bantuan Alat dan Mesin 

Pertanian 

3. Jumlah Pembinaan SLPTT 

Tanaman Pangan 

Jumlah Kelompok Tani yang di bina 

4. Jumlah Pelatihan Sekolah 

Lapang Pasca Panen Tanaman 

Pangan 

Jumlah Kelompok Tani yang dilatih 

5. Jumlah Alat Pasca 

Panen/Pengolah Hasil 

Tanaman Pangan 

Jumlah bantuan alat pasca 

panen/pengolah hasil perkebunan 

6. Jumlah Pembinaan SLPHT 

Tanaman Pangan 

Jumlah Kelompok Tani yang dibina 

7. Gerakan Pengendalian 

Organisme Pengganggu 

Tanaman Pangan 

Persentase Tingkat Serangan 

Organisme Pengganggu Tanaman 

 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

 

Jabatan : Seksi Produksi Tanaman Pangan 

Tugas : q. Merumuskan kebijakan teknis di bidang produksi tanaman pangan ; 

r. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

produksi tanaman pangan ; 

s. Membina dan melaksanakan tugas di bidang produksi tanaman pangan ;  

t. Memberi izin bidang usaha produksi tanaman pangan ; 

u. Memberikan rekomendasi dan uji lapang alat-alat mesin produksi tanaman 

pangan sesuai dengan tipe dan teknologi tepat guna ; 

v. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman 

Pangan sesuai dengan tugasnya 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan Sumber Data 

Peningkatan 

produksi, 

produktivitas 

dan kualitas 

produk 

tanaman 

pangan 

1. - Jumlah produksi 

 

- Jumlah produktivitas 

 

 

- Jumlah Luas Tanam 

 

- Jumlah Luas panen 

 

- Jumlah Produksi Tanaman 

Pangan 

- 
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎𝑚 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 

 

- Jumlah Luas Tanam 

 

- Jumlah Luas Panen 

 Data 

laporan 

kegiatan 

 

2. Jumlah Alat dan Mesin Pertanian 

Tanaman Pangan 

Jumlah Bantuan Alat dan Mesin 

Pertanian 

3. Jumlah Pembinaan SLPTT Tanaman 

Pangan 

Jumlah Kelompok Tani yang di 

bina 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

 

Jabatan : Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 

Tugas : g. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil 

pertanian ;  

h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pasca 

panen dan pengolahan hasil pertanian ;  

i. Membina dan melaksanakan tugas di bidang pasca panen dan pengolahan hasil 

pertanian ;  

j. Memberi izin bidang usaha pasca panen dan pengolahan hasil pertanian ;  

k. Memberi rekomendasi dan uji lapang alat-alat mesin pasca panen dan 

pengolahan hasil pertanian sesuai dengan tipe dan teknologi tepat guna;  

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian sesuai 

dengan tugasnya. 

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan 
Sumber  

Data 

1. Peningkatan 

produksi dan 

produktivitas 

tanaman 

pangan 

 

 

2. Peningkatan 

Kwalitas Hasil 

Tanaman 

Pangan 

Jumlah Kelompok Tani dan 

petani penerima kegiatan 

penanganan pasca panen 

tanaman pangan 

 

 

 

Jumlah Kelompok tani dan 

para petani dalam kegiatan 

pasca panen tanaman 

pangan 

- Dengan melaksanakan 

ubinan 

- Perbandingan produksi 

tahun sebelumnya 

dengan tahun sekarang 

 

 

- Dengan pemberdayaan 

alsintan pasca panen dan 

yang ada di petani 

Data Laporan 

Kegiatan 

 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

 

Jabatan : Seksi Perlindungan Tanaman Pangan 

Tugas : a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman pangan ;  

b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

perlindungan tanaman pangan ;  

c) Membina dan melaksanakan tugas di bidang perlindungan tanaman pangan ;  

d) Memberi izin bidang usaha perlindungan tanaman pangan ; 

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan 

sesuai dengan tugasnya 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan Sumber Data 

Peningkatan 

produksi, 

produktivitas 

dan kualitas 

produk 

tanaman 

pangan 

1. Jumlah Pembinaan SLPHT 

Tanaman Pangan 

Jumlah Kelompok Tani yang dibina  Data 

Laporan 

kegiatan 

 
2. Gerakan Pengendalian Organisme 

Pengganggu Tanaman Pangan 

- Pelatihan RPH Organisme 

pengganggu Tanaman 

- Jumlah orang/petani yang 

terlatih dalam pengendalian OPT 

3. Bantuan pestisida/insektisida 

dalam menghadapi iklim ekstrim 

dan serangan OPT 

- Persentase tingkat serangan dan 

pengendalian OPT 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

 

Jabatan : Kepala Bidang Hortikultura 

Tugas : Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang hortikultura 

Fungsi : y. Perumusan kebijakan teknis di bidang hortikultura 

z. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

hortikultura; 

æ. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang hortikultura; 

ø. Pemberian izin bidang usaha pertanian hortikultura; 

å. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

 

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan Sumber Data 

Peningkatan 

produksi, 

produktivitas 

dan kualitas 

produk 

tanaman 

hortikultura 

1. Meningkatnya 

produksi 

tanaman 

hortikultura. 

Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura  LPPD 

 Renja 

 Renstra 

 Perjanjian Kinerja 

 LkjIP 

 LKPj 

 Evaluasi dan 

Pelaporan 

 

2. Meningkatnya 

produktivitas 

tanaman 

hortikultura 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 
𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑡𝑖𝑘𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑡𝑖𝑘𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑥100% 

3. Peningkatan 

Indeks 

Pertanaman 

Luas Tanam Per Lahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

 

Jabatan : Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura 

Tugas : - Merumuskan kebijakan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil 

hortikultura; 

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pasca 

panen dan pengolahan hasil hortikultura; 

- Membina dan melaksanakan tugas di bidang pasca panen dan pengolahan hasil 

hortikultura; 

- Memberi rekomendasi dan uji lapangan alat-alat mesin pasca panen dan 

pengolahan hasil tanaman pangan sesuai dengan tipe dan teknologi tepat guna; 

- Memberi izin bidang usaha pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan 

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura 

sesuai dengan tugasnya. 

 

 

 

No Kinerja Indikator Kinerja 
Penjelasan/Formulasi 

perhitungan 
Sumber Data 

1 Meningkatnya 

Kualitas hasil panen 

Tanaman 

Hortikultura 

Jumlah kelompok yang 

mendapatkan 

pembinaan/fasiitasi 

penanganan pasca panen 

produk hortikultura 

Jumlah kelompok yang 

mendapatkan 

pembinaan/fasiitasi 

penanganan pasca panen 

produk hortikultura 

 LPPD 

 Renja 

 Renstra 

 LkjIP 

 LKPj 

 Evaluasi 

dan 

Pelaporan 

 

2 Meningkatnya Nilai 

Ekonomi Hasil 

Panen Produk 

Hortikultura 

Jumlah kelompok  yang 

mendapatkan 

pembinaan/fasiitasi 

pengolahan hasil  tanaman 

hortikutura 

Jumlah kelompok  yang 

mendapatkan 

pembinaan/fasiitasi 

pengolahan hasil  tanaman 

hortikutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

 

Jabatan : Kepala Seksi Produksi Tanaman Hortikultura 

Tugas : - Merumuskan kebijakan teknis di bidang produksi tanaman hortikultura ; 

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

produksi tanaman hortikultura 

- Membina dan melaksanakan tugas di bidang produksi tanaman hortikultura ; 

- Memberi izin bidang usaha produksi tanaman Hortikultura ; 

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura 

sesuai dengan tugasnya. 

 

 

  

No Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ 

Formulasi perhitungan 

Sumber 

Data 

1 Peningkatan 

produksi, 

produktivitas dan 

kualitas produk 

Tanaman 

Hortikultura 

1. Meningkatnya 

produksi 

tanaman 

hortikultura 

 

Jumlah produksi Tanaman 

Hortikultura 

LPPD, 

RENJA, 

RENSTRA, 

LKPJ, 

LKJIP 

 2. Meningkatnya 

produktivitas 

tanaman 

hortikultura 

 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 
𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑡𝑖𝑘𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑡𝑖𝑘𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑥100% 

3. Peningkatan 

Indeks 

Pertanaman 

Luas Tanam dibagi Luas Lahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

 

Jabatan : Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura 

Tugas : a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman hortikultura ;  

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

perlindungan tanaman hortikultura ;  

c. Membina dan melaksanakan tugas di bidang perlindungan tanaman hortikultura ; 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura 

sesuai dengan tugasnya. 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan Sumber Data 

Peningkatan 

produksi, 

produktivitas 

dan kualitas 

produk 

tanaman 

hortikultura 

1. Jumlah Pembinaan SLPHT Tanaman 

Hortikultura 

Jumlah Kelompok Tani yang 

dibina 

 LPPD 

 Renja 

 Renstra 

 Perjanjian 

Kinerja 

 LkjIP 

 LKPj 

 Evaluasi 

dan 

Pelaporan 

 

2. Gerakan Pengendalian Organisme 

Pengganggu Tanaman Hortikultura 

Persentase Tingkat Serangan 

Organisme Pengganggu 

Tanaman 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 



 

Jabatan : Kepala Bidang Peternakan 

Tugas : Merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan membina, kegiatan bidang 

peternakan dan kesehatan hewan yang meliputi  produksi, penyebaran, 

pengembangan, usaha tani , kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 

Fungsi : h. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan ; 

i. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

peternakan dan kesehatan hewan; 

j. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 

k. Pemberian izin dan rekomendasi bidang usaha peternakan dan kesehatan hewan; 

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan Sumber Data 

Meningkatnya 

produksi hasil 

peternakan 

1. Meningkatkan populasi dan 

produksi ternak 

- Jumlah perkembangan 

populasi ternak 

- Jumlah perkembangan 

produksi ternak 

 

 

Jml populasi ternak akhir th sekarang – jml 

pupulasi ternak akhir th sebelumnya 

Jml produksi ternak akhir th sekarang – jml 

produksi ternak akhir th sebelumnya 

 

Nganjuk 

Dalam Angka 

2. Meningkatkan produktivitas 

ternak melalui inseminasi 

buatan (IB) 

- Service perconception (SC) 

- Conception Rate (CR) 

 

 

 

(Jumlah Straw yang digunakan untuk 

IB)/(jumlah IB yang berhasil bunting) 

= (Jumlah akseptor IB pertama yang 

iperiksa)/(total akseptor) 

LKPJ 

 

 

3. Meningkatnya kesehatan 

ternak 

Jumlah ternak sapi, kambing dan 

domba yang terlayani pemeliharaan 

kesehatannya dan penanganan 

gangguan reproduksi (ekor) 

LKPJ 

4. Jumlah  ternak yang 

dilakukan Pencegahan 

Penyakit Hewan menular 

Strategis dan Zoonosis 

- Pengobatan Helminthiasis 

pada sapi (ekor) 

- Vaksinasi Avian 

Influenza pada unggas 

(ekor) 

- Pemeriksaan 

Brucellosis pada sapi 

(ekor) 

- Pemeriksaan titer 

antibodi terhadap 

Avian Influenza pada 

unggas (ekor) 

 

 

 

 

 

Jumlah ternak yang dilakukan pengobatan 

helmintiasis dalam satu tahun 

Jumlah ternak unggas yang dilakukan vaksinasi 

Avian Influenza dalam satu tahun 

 

Jumlah ternak sapi yang dilakukan pemeriksaan 

Brucellosis 

 

Jumlah Sampel darah unggas yang dilakukan 

uji antibodi Avian Influenza dalam satu tahun 

Data 

Pelayanan 

Kesehatan 

 

Data 

pelayanan 

Vaksinasi AI 

 

Data 

Pelaporan 

kegiatan 

 



Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan Sumber Data 

5. Tercapainya hygiene dan 

sanitasi usaha produk hewan 

dan Pemenuhan Syarat -syarat 

kesehatan masyarakat veteriner 

dan kesejahteraan hewan 

- Pengawasan RPH, 

pasar hewan dan Unit 

pengolah produk 

peternakan (unit) 

- Pengawasan produk 

hewan (sampel) 

 

 

 

 

 

 

Jumlah RPH, pasar hewan dan Unit 

pengolah produk peternakan yang 

dilakukan pembinaan dalam satu tahun 

Jumlah sampel yang dari produk hewan yang 

diujikan kelaboratorium dalam satu tahun 

Data 

Pelaporan 

kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan : Kepala Seksi Produksi, Penyebaran dan Pengembangan Ternak 

Tugas : w. Merumuskan kebijakan teknis dibidang produksi, penyebaran dan pengembangan 

ternak  

x. Menyiapkan data perencanaan bahan kebijakan Kawasan dan Perbibitan ternak; 

y. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

produksi, penyebaran dan pengembangan ternak;; 

z. Membina dan melaksanakan tugas dibidang produksi, penyebaran dan 

pengembangan ternak meliputi produksi hasil ternak, pakan ternak, pembibitan 

dan inseminasi buatan, registrasi dan redistribusi 

aa. Menetapkan dan mengawasi kawasan Peternakan, padang penggembalaan, 

penggunaan bibit unggul,penyebaran ternak dan penyaluran ternak bibit yang 

dilakukan oleh swasta 

bb. Menerapkan teknologi peternakan yang meliputi pengelolaan air untuk usaha 

peternakan, standar mutu pakan ternak, standar mutu pembibitan dan inseminasi 

buatan 

cc. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang peternakan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan 
Sumber 

Data 

Meningkatnya 

produksi hasil 

peternakan 

1. Meningkatkanpopulasi, 

produksidanproduktivitasternak 

- Jumlah Semen beku yang 

tersedia 

- Jumlah Aseptor (IB) 

- Servis/Conception 

- Jumlah Kelahiran Ternak 

 

 

- Dihitung dari jumlah benih sapi dan kambing yang 

harus disediakan 

- Dihitung dari jumlah sapi dan kambing betina 

produktif peserta IB 

- Jumlah pelayanan IB dibagi jumlah kebuntingan 

ternak 

- Dihitung dari jumlah ternak yang dilahirkan oleh induk 

bunting 

 

 

Data 

Pelaporan 

Kegiatan 

2. Meningkatkan populasi, 

produksi dan produktivitas 

ternak 

- Jumlah peternak yang 

dibina dalam pengolahan 

limbah ternak 

- Jumlah ternak yang 

disebarkan 

 

 

 

- Dihitung dari jumlah peternak yang menerima 

pembinaan pengolahan limbah ternak 

- Jumlah ternak yang disebarkan sesuai dengan 

pengadaan kegiatan tahunan 

 

 

 

Data 

Pelaporan 

kegiatan 

 

3. Meningkatkan populasi, 

produksi dan produktivitas 

ternak 

- Jumlah produsen pakan 

ternak 

- Jumlah produksi pakan 

ternak 

- Jenis pakan ternak yang 

bersertifikat 

 

 

 

 

- Dihitung dari jumlah pabrik pakan yang didirikan oleh 

masyarakat 

- Dihitung dari jumlah produksi pakan ternak yg 

dihasilkan oleh pabrik pakan ternak 

- Diperoleh dari penghitungan jenis pakan ternak yang 

sudah mendapat sertifikat pakan yang dihasilkan oleh 

pabrik pakan ternak 

 

 

 

Data 

Pelaporan 

kegiatan 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 



Jabatan : Kepala Seksi Usaha Tani  Peternakan dan Pemasaran 

Tugas : j. Merumuskan kebijakan teknis dibidang usaha tani peternakan dan pemasaran 

k. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang usaha 

tani peternakan dan pemasaran 

l. Membina dan melasanakan tugas dibidang usaha tani peternakan dan pemasaran 

meliputi industri peternakan rakyat, pengembangan bengkel, pengrajin alat dan 

mesin peternakan, usaha agribisnis, peningkatan mutu, pengolahan dan 

pemasaran hasil peternakan, kerjassama/kemitraan usaha peternakan 

m. Menetapkan dan mengawasi kawasan industri peternakan rakyat, memberikan 

rekomendasi dan/atau melaksanakan perizinan usaha budidaya peternakan 

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang peternakan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan Sumber Data 

Meningkatnya 

produksi hasil 

peternakan 

1. Meningkatkan populasi, produksi 

dan produktivitas ternak 

- Jumlah peternak yang 

meningkat pengetahuan dan 

ketrampilannya dalam usaha 

pengembangan ternaknya 

 

 

Dihitung dari jumlah peternak yang 

menerima pembinaan pengembangan 

ternak 

Data Pelaporan 

Kegiatan 

2. Meningkatnya permodalan 

peternak 

- Jumlah peternak yang 

memanfaatkan kredit 

program dari pemerintah 

 

 

Jumlah peternak yang memanfaatkan 

kredit program pemerintah dalam satu 

tahun 

Bank BRI,BNI, Bank 

Jatim,BankMandiridan 

BPR Pemda 

3. Meningkatnya SDM peternakan 

- Jumlah kelompoktani/ ternak  

yang mengikuti pelatihan 

 

Jumlah kelompok peternak sasaran 

kegiatan pelatihan dalam satu tahun 

Data Pelaporan 

Kegiatan 

4. Terwujudnya bahan-bahan 

pembinaan kelompoktani bidang 

peternakan 

- Jumlah bahan penyuluhan 

siap pakai 

 

 

 

 

Jumlah bahan penyuluhan leaflet, brosur 

dan power point yang siap digunakan 

dalam satu tahun 

Data Pelaporan 

kegiatan 

5. Meningkatnya rekomendasi izin 

usaha peternakan 

- Jumlah rekomendasi izin 

usaha peternakan 

 

 

 

Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 

untuk penerbitan berupa surat izin usaha 

peternakan dalam satu tahun 

Data Pelaporan 

kegiatan 

6. Meningkatnya kemitraan usaha 

kelompoktani bidang peternakan 

- Jumlah kelompoktani yang 

bermitra kerja 

 

 

 

Jumlah kelompoktani yang bermitra 

dengan pihak ketiga (kelompoktani lain 

atau perusahaan) dalam satu tahun 

 

Data Pelaporan 

kegiatan 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Hewan 

Tugas : a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kesehatan hewan; 

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahandan pelayanan umum dibidang kesehatan 

hewan; 

c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan hewan 

meliputi pengamatan, penyidikan, epidemiologi, pencegahan dan pemberantasan 

penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan serta pengawasan kegiatan 

masyarakat veteriner 

d. Melaksanakan penetapan, penerapan dan pengawasan obat hewan, norma, standar 

teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta 

kesejahteraan hewan 

e. Melaksanakan pemberian bimbingan, pembangunan dan pengelolaan pasar hewan 

dan unit pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang peternakan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan 
Sumber 

Data 

Meningkatnya 

produksi hasil 

peternakan 

1. Meningkatnya kesehatan 

ternak 

- Jumlah pelayanan kesehatan 

 

 

Jumlah ternak sapi, kambing dan 

domba yang terlayani pemeliharaan 

kesehatannya dan penanganan 

gangguan reproduksi (ekor) 

 

2. Jumlah  ternak yang 

dilakukan Pencegahan 

Penyakit Hewan menular 

Strategis dan Zoonosis 

- Pengobatan Helminthiasis 

pada sapi (ekor 

- Vaksinasi Avian Influenza 

pada unggas (ekor) 

- Pemeriksaan Brucellosis 

pada sapi (ekor) 

- Pemeriksaan titer 

antibodi terhadap Avian 

Influenza pada unggas 

(ekor). 

 

 

 

 

- Jumlah ternak yang dilakukan pengobatan 

helmintiasis dalam satu tahun 

- Jumlah ternak unggas yang dilakukan 

vaksinasi Avian Influenza dalam satu tahun 

- Jumlah ternak sapi yang dilakukan 

pemeriksaan Brucellosis 

- Jumlah Sampel darah unggas yang dilakukan 

uji antibodi Avian Influenza dalam satu tahun 

 

 

 

 

Data 

Pelayanan 

Kesehatan 

Data 

pelayanan 

Vaksinasi 

AI 

Data 

Pelaporan 

kegiatan 

3. Tercapainya hygiene dan sanitasi 

usaha produk hewan dan 

Pemenuhan Syarat -syarat 

kesehatan masyarakat veteriner dan 

kesejahteraan hewan 

- Pengawasan RPH, pasar 

hewan dan Unit pengolah 

produk peternakan (unit) 

- Pengawasan produk 

hewan (sampel) 

 

 

 

 

 

- Jumlah RPH, pasar hewan dan Unit 

pengolah produk peternakan yang 

dilakukan pembinaan dalam satu 

tahun 

- Jumlah sampel yang dari produk hewan 

yang diujikan kelaboratorium dalam satu 

tahun 

Data 

Pelaporan 

Kegiatan 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

Jabatan : Kepala UPT Rumah Potong Hewan / Rumah Potong Unggas 

Tugas : Melaksanakan tugas dalam kegiatan pemotongan ternak sesuai standar teknis, 

pemeriksaan ante mortem dan post mortem, melakukan pengawasan penyakit ternak 

yang bersifat foodborne diseases 

Fungsi : a. Pelaksanaan proses perubahan dari ternak hidup menjadi karkas/daging 

b. Penyediaan daging asuh 

c. Pengendalian pemotongan ternak betina produktif 

d. Monitoring penyakit ternak menular yang bersifat zoonosis 

e. Pelaksanaan penarikan retribusi 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan 
Sumber 

Data 

Meningkatnya 

produksi hasil 

peternakan 

1. Meningkatnya pelayanan 

pemeriksaan hewan yang 

akandipotong 

- Jumlah ternak yang melalui 

pemeriksaan antemortem 

Data 

Pelaporan 

Kegiatan 

2. Pengendalian Pemotongan 

ternak sapi betina produktif 

- Jumlah ternak sapi betina yag 

dipotong 

 

3. Meningkatnya pemeriksaan 

daging setelah dipotong 

- Jumlah pemeriksaan daging setelah 

dipotong 

 

4. Meningkatnya pembinaan 

kepada mitra usaha 

pemotongan 

- Jumlah pembinaan kepada mitra 

usaha 

 

5. Laporan pertanggung jawaban 

pelaksanaan tugas 

- Jumlahlaporan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

Jabatan : Kepala UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskeswan) 

Tugas : Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner 

dan penyuluhan kesehatan hewan 

Fungsi : a. Pelaksanaan penyehatan hewan 

b. Pemberianpelayanan kesehatan masyarakat veteriner 

c. Pelaksanaan epidemiologi 

d. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah 

e. Pemberian pelayanan jasa veteriner 

f. Pelaksanaan evaluasi pelaporan kegiatan Puskeswan 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas 

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan 
Sumber 

Data 

Meningkatnya 

produksi hasil 

peternakan 

1. Meningkatnya pelayanan teknis 

kesehatan hewan kepada 

masyarakat 

Jumlah pelayanan teknis kesehatan 

hewan 

Data 

Pelaporan 

kegiatan 

2. Tercapainya surveillan sklinis 

kesehatan hewan 

Jumlah surveillan sklinis kesehatan 

hewan 

 

3. Tercapainya pembinaan dan 

penyuluhan kesehatan ternak 

pada kelompok ternak binaan 

puskeswan 

 

Jumlah kelompok yang mendapatkan 

pembinaandari petugas puskeswan 

 

4. Tercapainya pemetaan kasus 

penyakit parasite diwilayah 

puskeswan 

 

- Peta Penyakit parasiter diwilayah 

puskeswan 

 

5. Laporan pertanggung jawaban 

pelasanaan tugas 

- Jumlah laporan  

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

Jabatan : Kepala UPTD Pasar Hewan  

Tugas : Melaksanakan pengaturan tataniaga ternak dan pengamatan penyakit menular  

Fungsi : a. Pelaksanaan layanan publik idang pemasaran tata niaga ternak 

b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan pengamatan penyakit menular 

c. Pelaksanaan seleksi bibit 

d. Pelaksanaan penampungan/transit sementara ternak sebelum dikirim keluar 

kecamatan/kabupaten/provinsi/pulau 

e. Pelaksanaan penarikan  retribusi 

f. Pelaksanaan tugas  kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas 

 

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan 
Sumber 

Data 

Meningkatnya 

produksi hasil 

peternakan 

1. Terselenggaranya tataniaga 

ternak 

Jumlah ternak yang di tata niagakan 

setiap hari pasaran dalam setahun 

Data 

Pelaporan 

kegiatan 

2. Tercapainya koordinasi dengan 

dinas terkait 

Jumlah koordinasi dengan instansi 

terkait 

 

3. Pengawasan dan pengendalian 

transportasi ternak 

Jumlah kendaraan yang mengangkut 

ternak ternak 

 

4. Tercapainya bimbingan teknis 

kepada pelaku tataniaga ternak 

- Jumlah bimbingan teknis yang 

dilakukan 

 

5. Laporan pertanggung jawaban 

pelasanaan tugas 

Jumlah laporan  

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

Jabatan : Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan  

Tugas : Melaksanakan tugas dibidang laboratorium  kesehatan hewan  

Fungsi : a. Pelaksanaan diasnoktik laboratorium sederhana sebagai laboratorium tipe c 

(patologi, bakteriologi dan pelayanan lapangan) 

b. Pelaksanaan pengambilan, penanganan dan pengiriman spesimen ke laboratorium 

kesehatan hewan pemerintah tipe B dan laboratorium kesehatan pemerintah tipe A 

c. Pelaksanaansebagai sumber penyediaan botol pengumpul spesimen dan bahan 

pengawet spesimen bagi petugas lapangan 

d. Pelaksanaan pemeriksaan post mortem terhadap bangkai hewan yang mati 

e. Pemeriksaan gross patologi terhadap jaringan dan organ  dari hewan mat 

f. Pelaksanaan pengumpulan dan pengawetanjaringan dan organ untuk dikirimkan ke 

laboratoriun kesehatan hewanpemerintah tipe A (Balai penyidikan Penyakit 

Veteriner-BPPV) untuk pemerisaan histopatologis 

 

 

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan / Penghitungan 
Sumber 

Data 

Meningkatnya 

produksi hasil 

peternakan 

1. Terlaksananya Pemeriksaan 

diagnostik Laboratorium 

Jumlah pelayanan pemeriksaan 

Laboratorium 

Data 

Pelaporan 

kegiatan 

2. Tercapainya surveillance 

panyakit hewan 

Jumlah surveillan sklinis kesehatan yang 

dilakukan 

 

3. Terlaksananya pengambilan dan 

penanganan spesimen hewan 

Jumlah sampel yang yang ditangani 

dan diambil dari lapangan 

 

4. Terlaksananya pengiriman 

spesimen ke laboratorium 

laboratorium tipe B dan tipe A 

- Jumlah sampel yang dikirimkan ke 

laboratorium tipe B dan tipe A 

 

5. Laporan pertanggung jawaban 

pelasanaan tugas 

- Jumlah laporan  

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan : Penyuluh Pertanian Pertama 

Tugas : Melaksanakan tugas-tugas penyuluhan pertanian sesuai jenjang jabatan yang mengacu 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh 

Pertanian sebagaimana diuraian sebagai berikut : 

1. Melakukan rekapitulasi dan mengolah Data potensi wilayah (SDA, SDM, SDE); 

2. Melakukan rekapitulasi dan mengolah data kegiatan penyuluhan pertaniansesuai 

kebutuhan masing-masing sub sektor sebagai bahan penyusunan programa 

penyuluhan pertanian; 

3. Melakukan diseminasi informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi) sesuai 

kebutuhan; 

4. mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan Poktan; 

5. Mengumpulkan dan mengolah data peningkatan kelas kemampuan Poktan; 

6. Mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan Gapoktan; 

7. Mengumpulkan dan mengolah data pengembangan Gapoktan; 

8. Mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan KEP; 

9. Mengumpulkan dan mengolah data pengembangan KEP; 

10. Melakukan evaluasi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan KEP; 

11. Melakukan fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan 

prasarana Poktan / Gapoktan; 

12. Mengumpulkan dan mengolah data fasilitasi penerapan teknologi melalui 

kegiatan Farmer Field Day, study banding, pamerandan gelar teknologi; 

13. Mengumpulkan, mengolah dan merekapitulasi data fasilitasi peningkatan skala 

usaha tani Poktan /Gapoktan; 

14. Melakukan evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui 

demplot; 

15. Mengumpulkan, mengolah dan merekapitulasi data penumbuhan Posluhdes; 

16. Mengumpulkan, mengolah dan merekapitulasi data pengembangan Posluhdes 

17. Mengumpulkan, mengolah dan merekapitulasi data penumbuhan Penyuluh 

Swadaya 

18. Mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data pengembangan Penyuluh 

Pertanian Swadaya 

19. Melakukan tugas-tugas pengembangan profesi, dan; 

20. Melakukan tugas-tugas penunjang penyuluhan pertanian. 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan 
Sumber 

Data 

Rekapitulasi dan mengolah Data 

potensi wilayah (SDA, SDM, SDE) 

Tersusunnya rekapitulasi data Data 

potensi wilayah (SDA, SDM, SDE) 

Indentifikasi data SDA, SDM, 

SDE 

 

Rekapitulasi dan mengolah data 

kegiatan penyuluhan pertanian 

sesuai kebutuhan masing-

masing sub sektor sebagai 

bahan penyusunan programa 

penyuluhan pertanian 

Tersusunnya data kegiatan penyuluhan 

pertaniansesuai kebutuhan masing-

masing sub sektor sebagai bahan 

penyusunan programa penyuluhan 

pertanian 

 Hasil observasi 

 Rencana agribisnis petani 

 Identifikasi faktor penentu 

 Programa Penyuluhan 

Pertanian 

 

Diseminasi informasi pertanian 

(teknis, sosial dan ekonomi) 

sesuai kebutuhan 

Tersebaranya informasi pertanian 

(teknis, sosial dan ekonomi) sesuai 

kebutuhan 

 Penyusunan materi 

penyuluhan 

 Desiminasi informasi  

 Anjangsana kepada petani 

dan kelompoktani 

 



Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan 
Sumber 

Data 

Data penumbuhan Poktan Unsur-unsur penumbuhan 

kelompoktani  

Mengikuti pedoman penilaian 

kemampuan kelas 

kelompoktani 

 

Data peningkatan kelas 

kemampuan Poktan 

Indikator kelas kemampuan 

kelompoktani 

Mengikuti pedoman penilaian 

kemampuan kelas 

kelompoktani 

 

Data pengembangan Gapoktan Meningkatnya skala usaha gapoktan Jenis usahatani dan tingkatan 

usaha 

 

Data penumbuhan KEP Unsur-unsur penumbuhan KEP Mengikuti pedoman 

penumbuhan KEP 

 

Data pengembangan KEP Unsur-unsur pengembangan KEP Mengikuti pedoman 

pengembangan KEP 

 

Evaluasi peningkatan kapasitas 

Poktan, Gapoktan, dan KEP 

Meningkatnya skala usaha 

Efesiensi usahatani 

Meningkatnya keuntungan 

usahatani 

 

Fasilitasi peningkatan akses 

informasi teknologi, pasar, 

sarana dan prasarana Poktan / 

Gapoktan 

Tersedianya sarana informasi teknologi, 

pasar, sarana dan prasarana Poktan / 

Gapoktan 

Sarana dan prasarana 

informasi  ( TIK ) 

 

Data fasilitasi penerapan 

teknologi melalui kegiatan 

Farmer Field Day, study banding, 

pamerandan gelar teknologi 

Tersedianya data penerapan teknologi 

melalui kegiatan Farmer Field Day, 

study banding, pameran dan gelar 

teknologi 

Meningkatnya pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap petani 

terhadap penerapan teknologi 

 

Data fasilitasi peningkatan skala 

usaha tani Poktan /Gapoktan 

Tersedianya data fasilitasi peningkatan 

skala usaha tani Poktan /Gapoktan 

Data potensi SDA, SDM, SDE  

Fasilitasi peningkatan 

produktivitas usaha tani melalui 

demplot 

Meningkatkanya produktivitas usaha 

tani melalui demplot 

Meningkatkan keuntungan 

usahatani 

 

Data penumbuhan Posluhdes Tersedianya data penumbuhan 

Posluhdes 

Data potensi SDA, SDM  

Data pengembangan Posluhdes 

Swadaya 

Tersedianya data pengembangan 

Posluhdes  

Optimalisasi peran Posluhdes  

Data penumbuhan Penyuluh 

Swadaya 

Tersedianya data penumbuhan 

Penyuluh Swadaya 

Data potensi SDA, SDM  

Data pengembangan Penyuluh 

Pertanian Swadaya 

Tersedianya data pengembangan 

Penyuluh Pertanian Swadaya 

Meningkatkan kapasitas/ 

kemampuan penyuluh 

swadaya 

 

Tugas-tugas pengembangan 

profesi 

 Meningkatnya tingkat pendidikan 

penyuluh pertanian 

 Diklat Teknis yang diikuti oleh 

penyuluh pertanian 

 Penyusunan karya tulis / karya 

ilmiah bidang 

pertanian/penyuluhan pertanian 

 Pengembangan kompetensi 

penyuluh pertanian 

Meningkatnya 

kapasitas/kemampuan/ 

kompetensi Penyuluh 

Pertanian  

 

Tugas-tugas penunjang 

penyuluhan pertanian 

 Pengajar / Pelatih/ Pembimbing 

di bidang penyuluhan pertanian 

 Memperoleh penghargaan / 

tanda jasa 

 Perolehan Gelar Kesarjanaan 

Lainnya 

Tugas-tugas yang mendukung 

pengembangan profesi 

Penyuluhan Pertanian 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan : Penyuluh Pertanian Pertama 

Tugas : Melaksanakan tugas-tugas penyuluhan pertanian sesuai jenjang jabatan yang mengacu 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh 

Pertanian sebagaimana diuraian sebagai berikut : 

1. Melakukan analisis hasil rekapitulasi data potensi wilayah (SDA, ADM. SDE); 

2. Melakukan analisis hasil rekapitulasi data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai 

kebutuhan masing-masing sub sektor sebagai bahan penyusunan programa 

penyuluhan pertanian; 

3. Melakukan diseminasi informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi) sesuai 

kebutuhan; 

4. Melakukan evaluasi penumbuhan Poktan; 

5. Melakukan evaluasi penumbuhan Gapoktan; 

6. Melakukan evaluasi penumbuhan KEP; 

7. Melakukan evaluasi materi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan dan KEP; 

8. Melakukan fasilitasi peningkatan akses informasi pasar dan pembiayaan poktan / 

gapoktan; 

9. Melakukan evaluasi fasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan / Gapoktan melalui 

kegiatan Farmers Filed Day (FFD) dan pemeran; 

10. Melakukan analisis hasil rekapitulasi data fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan 

/ Gapoktan; 

11. Melakukan evaluasi fasilitasi peningkatan  produktivitas usaha tani melalui demfarm; 

12. Melakukan evaluasi penumbuhan Posluhdes; 

13. Melakukan evaluasi penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya; 

14. Melakukan tugas-tugas pengembangan profesi, dan; 

15. Melakukan tugas-tugas penunjang penyuluhan pertanian. 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan 
Sumber 

Data 

Analisis hasil rekapitulasi data 

potensi wilayah (SDA, ADM. 

SDE) 

Validitas dan reabilitas Data 

potensi wilayah (SDA, SDM, SDE) 

Indentifikasi data SDA, SDM, 

SDE 

 

Analisis hasil rekapitulasi data 

kegiatan penyuluhan pertanian 

sesuai kebutuhan masing-

masing sub sektor sebagai 

bahan penyusunan programa 

penyuluhan pertanian 

Tersusunnya data kegiatan 

penyuluhan pertanian sesuai 

kebutuhan masing-masing sub 

sektor sebagai bahan penyusunan 

programa penyuluhan pertanian 

 Hasil observasi 

 Rencana agribisnis 

petani 

 Identifikasi faktor 

penentu 

 Programa Penyuluhan 

Pertanian 

 

Diseminasi informasi pertanian 

(teknis, sosial dan ekonomi) 

sesuai kebutuhan 

Tersebaranya informasi pertanian 

(teknis, sosial dan ekonomi) sesuai 

kebutuhan 

 Penyusunan materi 

penyuluhan 

 Desiminasi informasi  

 Anjangsana kepada 

petani dan kelompoktani 

 

Evaluasi penumbuhan Poktan Tingkat keberhasilan penumbuhan 

kelompoktani  

Tercapainya tujuan 

penumbuhan kelompoktani 

 

Evaluasi penumbuhan Gapoktan Tingkat keberhasilan penumbuhan 

Gapoktan 

Tercapainya tujuan 

penumbuhan Gapoktan 

 

Evaluasi penumbuhan KEP Tingkat keberhasilan penumbuhan 

KEP 

Tercapainya tujuan 

penumbuhan KEP 

 

Evaluasi materi peningkatan 

kapasitas Poktan, Gapoktan dan 

KEP 

Tingkat efektifitas materi 

peningkatan kapasitas Poktan, 

Gapoktan dan KEP 

Isi materi sesuai dengan 

kebutuhan petani 

 



Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan 
Sumber 

Data 

Fasilitasi peningkatan akses 

informasi pasar dan pembiayaan 

poktan / gapoktan 

Tersedianya sarana dan prasarana 

informasi dan komunikasi  

Materi penyuluhan, media 

media penyuluhan dan 

metode penyuluhan 

pertanian  

 

Evaluasi fasilitasi penerapan 

teknologi kepada Poktan / 

Gapoktan melalui kegiatan 

Farmers Filed Day (FFD) dan 

pemeran 

Efektivitas penerapan teknologi 

kepada Poktan / Gapoktan melalui 

kegiatan Farmers Filed Day (FFD) 

dan pemeran 

Perubahan pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap petani 

 

Analisis hasil rekapitulasi data 

fasilitasi peningkatan skala usaha 

tani Poktan / Gapoktan 

Tingkat keberhasilan peningkatan 

skala usaha tani Poktan / Gapoktan 

Keuntungan usahatani  

Evaluasi fasilitasi peningkatan  

produktivitas usaha tani melalui 

demfarm 

Efektivitas fasilitasi peningkatan  

produktivitas usaha tani melalui 

demfarm 

Penerapan teknologi melalui 

demfarm 

 

Evaluasi penumbuhan Posluhdes Efektivitas penumbuhan Posluhdes Optimalisasi peran 

posluhdes 

 

Evaluasi penumbuhan Penyuluh 

Pertanian Swadaya 

Efektivitas penumbuhan Penyuluh 

Pertanian Swadaya 

Optimalisasi peran penyuluh 

pertanian swadaya 

 

Tugas-tugas pengembangan 

profesi 

 Meningkatnya tingkat 

pendidikan penyuluh 

pertanian 

 Diklat Teknis yang diikuti oleh 

penyuluh pertanian 

 Penyusunan karya tulis / 

karya ilmiah bidang 

pertanian/penyuluhan 

pertanian\ 

 Pengembangan kompetensi 

penyuluh pertanian 

Meningkatnya kapasitas/ 

kemampuan/ kompetensi 

Penyuluh Pertanian  

 

Tugas-tugas penunjang 

penyuluhan pertanian 

 Pengajar / Pelatih/ 

Pembimbing di bidang 

penyuluhan pertanian 

 Memperoleh 

penghargaan/tanda jasa 

 Perolehan Gelar Kesarjanaan 

Lainnya 

Tugas-tugas yang 

mendukung pengembangan 

profesi Penyuluhan 

Pertanian 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan : Penyuluh Pertanian Pertama 

Tugas : Melaksanakan tugas-tugas penyuluhan pertanian sesuai jenjang jabatan yang mengacu 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh 

Pertanian sebagaimana diuraian sebagai berikut : 

1. Merangcang model data potensi wilayah (SDM, SDA, SDE) sebagai bahan 

penyusunan kebijakan; 

2. Merumuskan hasil  analisis rekapitulasi dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan 

pertanian tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan 

pertanian; 

3. Melakukan evaluasi diseminasi informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi); 

4. Melakukan evaluasi peningkatan kelas kemampuan Poktan; 

5. Melakukan evaluasi pengembangan Gapoktan; 

6. Melakukan evaluasi pengembangan KEP; 

7. Melakukan evaluasi pelaksanaan kemitraan poktan, gapoktan dan KEP dengan 

pihak lain; 

8. Merancang model fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana 

dan prasarana serta pembiayaan Poktan / Gapoktan; 

9. Melakukan evaluasi faslitasi penerapan teknologi kepada Poktan/Gapoktan melalui 

studi banding dan gelar teknologi; 

10. Merumuskan hasil analisis fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan /  

Gapoktan; 

11. Melakukan evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui demarea; 

12. Melakukan evaluasi pengembangan Posluhdes; 

13. Melakukan evaluasi pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya; 

14. Melakukan tugas-tugas pengembangan profesi, dan; 

15. Melakukan tugas-tugas penunjang penyuluhan pertanian. 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan 
Sumber 

Data 

Model data potensi wilayah (SDM, 

SDA, SDE) sebagai bahan penyusunan 

kebijakan 

Rancangan data potensi 

wilayah ( SDM, SDA, SDE) 

Indentifikasi data SDA, SDM, SDE  

Analisis rekapitulasi dan mengevaluasi 

kegiatan penyuluhan pertanian tahun 

sebelumnya sebagai bahan 

penyusunan programa penyuluhan 

pertanian 

Tingkat keberhasilan 

pencapaian programa 

penyuluhan pertanian 

 

Kesesuaian program  

Evaluasi diseminasi informasi pertanian 

(teknis, sosial dan ekonomi) 

Tingkat efektivitas diseminasi 

informasi pertanian (teknis, 

sosial dan ekonomi) 

 Penyusunan materi 

penyuluhan 

 Desiminasi informasi  

 Anjangsana kepada petani 

dan kelompoktani 

 

Evaluasi peningkatan kelas 

kemampuan Poktan 

Tingkat keberhasilan 

penumbuhan kelompoktani  

Tercapainya tujuan penumbuhan 

kelompoktani 

 

Evaluasi pengembangan Gapoktan Tingkat keberhasilan 

pengembangan Gapoktan 

Tercapainya tujuan penumbuhan 

Gapoktan 

 

Evaluasi pengembangan KEP Tingkat keberhasilan 

pengembangan KEP 

Tercapainya tujuan penumbuhan 

KEP 

 

Evaluasi pelaksanaan kemitraan poktan, 

gapoktan dan KEP dengan pihak lain 

Tingkat efektifitas kemitraan 

poktan, gapoktan dan KEP 

dengan pihak lain 

Isi materi sesuai dengan 

kebutuhan petani 

 



Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan 
Sumber 

Data 

Model fasilitasi peningkatan akses 

informasi teknologi, pasar, sarana dan 

prasarana serta pembiayaan Poktan / 

Gapoktan 

Tersedianya sarana dan 

prasarana informasi dan 

komunikasi  

Materi penyuluhan, media media 

penyuluhan dan metode 

penyuluhan pertanian  

 

Evaluasi faslitasi penerapan teknologi 

kepada Poktan/Gapoktan melalui studi 

banding dan gelar teknologi 

Efektivitas penerapan teknologi 

kepada Poktan/Gapoktan 

melalui studi banding dan gelar 

teknologi 

Perubahan pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap petani 

 

Analisis fasilitasi peningkatan skala 

usaha tani Poktan /  Gapoktan 

Tingkat keberhasilan 

peningkatan skala usaha tani 

Poktan / Gapoktan 

Keuntungan usahatani  

Evaluasi fasilitasi peningkatan 

produktivitas usaha tani melalui 

demarea 

Efektivitas fasilitasi peningkatan  

produktivitas usaha tani melalui 

demarea 

Penerapan teknologi melalui 

demfarm 

 

Evaluasi pengembangan Posluhdes Efektivitas pengembangan 

Posluhdes 

Optimalisasi peran posluhdes  

Evaluasi pengembangan Penyuluh 

Pertanian Swadaya 

Efektivitas pengembanagan 

Penyuluh Pertanian Swadaya 

Optimalisasi peran penyuluh 

pertanian swadaya 

 

Tugas-tugas pengembangan profesi  Meningkatnya tingkat 

pendidikan penyuluh 

pertanian 

 Diklat Teknis yang diikuti 

oleh penyuluh pertanian 

 Penyusunan karya tulis / 

karya ilmiah bidang 

pertanian/penyuluhan 

pertanian 

 Pengembangan 

kompetensi penyuluh 

pertanian 

Meningkatnya kapasitas/ 

kemampuan/ kompetensi 

Penyuluh Pertanian  

 

Tugas-tugas penunjang penyuluhan 

pertanian 

 Pengajar/ 

Pelatih/Pembimbing di 

bidang penyuluhan 

pertanian 

 Memperoleh 

penghargaan/tanda jasa 

 Perolehan Gelar 

Kesarjanaan Lainnya 

Tugas-tugas yang mendukung 

pengembangan profesi 

Penyuluhan Pertanian 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan : Penyuluh Pertanian Pertama 

Tugas : Melaksanakan tugas-tugas penyuluhan pertanian sesuai jenjang jabatan yang 

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional 

Penyuluh Pertanian sebagaimana diuraian sebagai berikut : 

1. Merangcang model data potensi wilayah (SDM, SDA, SDE) sebagai bahan 

penyusunan kebijakan; 

2. Merancang model programa penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan wilayah 

kerja; 

3. Melakukan evaluasi diseminasi informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi); 

4. Merancang kebutuhan informasi pertanian (teknis, sosial, dan ekonomi); 

5. Merancang metode diseminasi informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi ); 

6. Merancang model penumbuhan dan peningkatan kelas kemampuan poktan; 

7. Merancang model penumbuhan dan pengembangan Gapoktan; 

8. Merancang model penumbuhan dan pengembangan KEP; 

9. Merancang model peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan dan KEP dengan 

pihak lain; 

10. Merancang model fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana 

dan prasarana serta pembiayaan Poktan / Gapoktan; 

11. Merancang model fasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan/Gapoktan; 

12. Merancang model fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan / Gapoktan; 

13. Merancang model fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani; 

14. Merancang, model penumbuhan dan pengembangan Posluhdes sesuai spesifik 

lokasi; 

15. Merancang model penumbuhan dan pengembangan Penyuluh Swadaya. 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan 
Sumber 

Data 

Model data potensi wilayah (SDM, 

SDA, SDE) sebagai bahan 

penyusunan kebijakan 

Rancangan data potensi wilayah ( 

SDM, SDA, SDE) 

Indentifikasi data SDA, SDM, SDE  

Model programa penyuluhan 

pertanian sesuai kebutuhan 

wilayah kerja 

Tersusunnya programa penyuluhan 

pertanian sesuai kebutuhan wilayah 

kerja 

Berdasarakan spesifik lokalita  

Evaluasi diseminasi informasi 

pertanian (teknis, sosial dan 

ekonomi) 

Tingkat efektivitas diseminasi 

informasi pertanian (teknis, sosial 

dan ekonomi) 

Pengukuran efektifitas materi, 

media dan metode penyuluhan 

pertanian 

 

Rancangan kebutuhan informasi 

pertanian (teknis, sosial, dan 

ekonomi) 

Tersusunnya informasi pertanian 

(teknis, sosial, dan ekonomi) sesuai 

dengan kebutuhan  

Tersedianya informasi pertanian 

(teknis, sosial, dan ekonomi) 

sesuai dengan kebutuhan 

 

Rancangan metode diseminasi 

informasi pertanian (teknis, sosial 

dan ekonomi ) 

Metode desiminasi informasi yang 

lebih efektif 

Upaya kemudahan desiminasi 

informasi 

 

Rancangan model penumbuhan 

dan peningkatan kelas 

kemampuan poktan 

Tersusunnya model penumbuhan 

dan peningkatan kelas kemampuan 

poktan 

Rancang bangun penumbuhan 

dan peningkatan kelas 

kemampuan poktan 

 

Rancangan model penumbuhan 

dan pengembangan Gapoktan 

Tersusunnya model penumbuhan 

dan pengembangan Gapoktan 

Rancang bangun penumbuhan 

dan pengembangan Gapoktan 

 

Rancangan model penumbuhan 

dan pengembangan KEP 

Tersusunnya model penumbuhan 

dan pengembangan KEP 

Rancang bangun penumbuhan 

dan pengembangan KEP 

 

Rancangan model peningkatan 

kapasitas Poktan, Gapoktan dan 

KEP dengan pihak lain 

Tersusunnya model peningkatan 

kapasitas Poktan, Gapoktan dan KEP 

dengan pihak lain 

Rancang bangun peningkatan 

kapasitas Poktan, Gapoktan dan 

KEP dengan pihak lain 

 



Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan 
Sumber 

Data 

Rancangan model fasilitasi 

peningkatan akses informasi 

teknologi, pasar, sarana dan 

prasarana serta pembiayaan 

Poktan / Gapoktan 

Tersusunnya model fasilitasi 

peningkatan akses informasi 

teknologi, pasar, sarana dan 

prasarana serta pembiayaan Poktan 

/ Gapoktan 

Rancang bangun fasilitasi 

peningkatan akses informasi 

teknologi, pasar, sarana dan 

prasarana serta pembiayaan 

Poktan / Gapoktan 

 

Rancangan model fasilitasi 

penerapan teknologi kepada 

Poktan/Gapoktan 

Tersusunnya model fasilitasi 

penerapan teknologi kepada 

Poktan/Gapoktan 

Rancang bangun fasilitasi 

penerapan teknologi kepada 

Poktan/Gapoktan 

 

Rancangan model fasilitasi 

peningkatan skala usaha tani 

Poktan / Gapoktan 

Tersusunnya model fasilitasi 

peningkatan skala usaha tani Poktan 

/ Gapoktan 

Rancang bangun fasilitasi 

peningkatan skala usaha tani 

Poktan / Gapoktan 

 

Rancangan model fasilitasi 

peningkatan produktivitas usaha 

tani 

Tersusunnya model fasilitasi 

peningkatan produktivitas usaha 

tani 

Rancang bangun fasilitasi 

peningkatan produktivitas usaha 

tani 

 

Rancangan, model penumbuhan 

dan pengembangan Posluhdes 

sesuai spesifik lokasi 

Tersusunnya model penumbuhan 

dan pengembangan Posluhdes 

sesuai spesifik lokasi 

Rancang bangun penumbuhan 

dan pengembangan Posluhdes 

sesuai spesifik lokasi 

 

Rancangan model penumbuhan 

dan pengembangan Penyuluh 

Swadaya 

Tersusunnya model penumbuhan 

dan pengembangan Penyuluh 

Swadaya 

Rancang bangun penumbuhan 

dan pengembangan Penyuluh 

Swadaya 

 

Tugas-tugas pengembangan 

profesi 

 Meningkatnya tingkat 

pendidikan penyuluh 

pertanian 

 Diklat Teknis yang diikuti oleh 

penyuluh pertanian 

 Penyusunan karya tulis / karya 

ilmiah bidang 

pertanian/penyuluhan 

pertanian\ 

 Pengembangan kompetensi 

penyuluh pertanian 

Meningkatnya kapasitas/ 

kemampuan/ kompetensi 

Penyuluh Pertanian  

 

Tugas-tugas penunjang 

penyuluhan pertanian 

 Pengajar / 

Pelatih/Pembimbing di bidang 

penyuluhan pertanian 

 Memperoleh 

penghargaan/tanda jasa 

 Perolehan Gelar Kesarjanaan 

Lainnya 

Tugas-tugas yang mendukung 

pengembangan profesi 

Penyuluhan Pertanian 

 

 

 

  



iNDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan : Penyuluh Pertanian Terampil 

Tugas : Melaksanakan tugas-tugas penyuluhan pertanian sesuai jenjang jabatan yang mengacu 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh 

Pertanian sebagaimana diuraian sebagai berikut : 

1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi data potensi wilayah; 

2. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan penyusunan 

programa penyuluhan pertanian; 

3. Melakukan penyebaran informasi pertanian melalui tatap muka kelompok; 

4. Melakukan penumbuhan Poktan; 

5. Meningkatkan kelas kemampuan Poktan dari kelas Pemula menjadi kelas lanjut; 

6. Melakukan penumbuhan Gapoktan; 

7. Meningkatkan kelas kemampuan Gapoktan dari kelas Pemula menjadi kelas lanjut; 

8. Melakukan penumbuhan KEP; 

9. Meningkatkan kelas kemampuan KEP dari kelas Pemula menjadi lanjut; 

10. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas poktan, Gapoktan dan KEP; 

11. Melakukan fasilitasi Poktan / Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap 

informasi teknologi dan pasar; 

12. Melakukan fasilitasi Poktan / Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui kegiatan 

Farmers Field Day ( FFD ); 

13. Melakukan fasilitasi Poktan / Gapoktan dalam pengumpulan dan rekalpitulasi data 

sebagai bahan penetapan dan peningkatan skala usaha tani; 

14. Melakukan fasilitasi penerapan teknologi melalui demplot; 

15. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan 

penumbuhan Posluhdes; 

16. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan 

penumbuhan Posluhdes; 

17. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan 

penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya; 

18. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan 

penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya; 

19. Melakukan tugas-tugas pengembangan profesi, dan; 

20. Melakukan tugas-tugas penunjang penyuluhan pertanian. 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan 
Sumber 

Data 

Inventarisasi dan identifikasi 

data potensi wilayah 

Tersusunnya inventarisasi dan 

identifikasi data potensi wilayah 

Indentifikasi data SDA, SDM, SDE  

Inventarisasi, identifikasi dan 

rekapitulasi data sebagai 

bahan penyusunan programa 

penyuluhan pertanian 

Tersusunnya inventarisasi, identifikasi 

dan rekapitulasi data sebagai bahan 

penyusunan programa penyuluhan 

pertanian 

 Hasil observasi 

 Rencana agribisnis petani 

 Identifikasi faktor penentu 

 Programa Penyuluhan Pertanian 

 

Penyebaran informasi 

pertanian melalui tatap muka 

kelompok 

Tersebaranya informasi pertanian 

melalui tatap muka kelompok 

 Desiminasi informasi  

 Anjangsana kepada petani dan 

kelompoktani 

 

Penumbuhan Poktan Tumbuhnya kelompok tani 

(bertambahnya jumlah kelompoktani 

dalam WKPP) 

Tumbuhnya kelembagaan petani 

(Poktan, KWT, Asosiasi komoditas) 

 

Peningkatan kelas kemampuan 

Poktan dari kelas Pemula 

menjadi kelas lanjut 

Meningkatnya kelas kemampuan 

Poktan dari kelas Pemula menjadi 

kelas lanjut 

Meningkatnya kelas kemampuan 

kelompoktani 

 

Penumbuhan Gapoktan Tumbuhnya Gapoktan Tumbuhnya kelembagaan Gapoktan  



Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan 
Sumber 

Data 

Peningkatan kelas kemampuan 

Gapoktan dari kelas Pemula 

menjadi kelas lanjut 

Meningkatnya kelas kemampuan 

Gapoktan dari kelas Pemula menjadi 

kelas lanjut 

Meningkatnya kelas kemampuan 

Gapoktan 

 

Penumbuhan KEP Tumbuhnya KEP Meningkatnya skala usaha 

kelompoktani menjadi KEP 

 

Peningkatan kelas kemampuan 

KEP dari kelas Pemula menjadi 

lanjut 

Meningkatnya kelas kemampuan KEP 

dari kelas Pemula menjadi lanjut 

Meningkatnya kelas kemampuan KEP  

Peningkatan kapasitas poktan, 

Gapoktan dan KEP 

Meningkatnya  kapasitas poktan, 

Gapoktan dan KEP 

Meningkatnya skala usaha Gapoktan 

dan KEP 

 

Fasilitasi Poktan / Gapoktan 

dalam meningkatkan 

aksesibilitas terhadap informasi 

teknologi dan pasar 

Meningkatnya aksesibilitas 

Poktan/Gapoktan terhadap informasi 

teknologi dan pasar 

Semakin mudahnya akses informasi 

teknologi dan informasi pasar 

 

Fasilitasi Poktan / Gapoktan 

dalam penerapan teknologi 

melalui kegiatan Farmers Field 

Day ( FFD ) 

Meningkatnya penerapan teknologi 

melalui kegiatan Farmers Field Day ( 

FFD ) 

Meningkatnya Pengetahuan, 

Ketrampilan dan sikap petani terhadap 

inovasi teknologi 

 

Fasilitasi Poktan / Gapoktan 

dalam pengumpulan dan 

rekalpitulasi data sebagai 

bahan penetapan dan 

Meningkatan skala usaha tani 

Tersusunnya data sebagai bahan 

penetapan dan Meningkatan skala 

usaha tani 

Data sumberdaya ekonomi  

Fasilitasi penerapan teknologi 

melalui demplot 

Terlaksananya fasilitasi penerapan 

teknologi melalui demplot 

Sarana pembelajaran bagi petani 

dalam penerapan inovasi teknologi 

 

Inventarisasi, identifikasi dan 

rekapitulasi data sebagai 

bahan penumbuhan Posluhdes 

Tersusunnya Inventarisasi, identifikasi 

dan rekapitulasi data sebagai bahan 

penumbuhan Posluhdes 

SDA, SDM pendukung tumbuhnya 

Posluhdes 

 

Inventarisasi, identifikasi dan 

rekapitulasi data sebagai 

bahan pengembangan 

Posluhdes 

Tersusunnya Inventarisasi, identifikasi 

dan rekapitulasi data sebagai bahan 

pengembangan Posluhdes 

Optimalnya peran Posluhdes  

Inventarisasi, identifikasi dan 

rekapitulasi data sebagai 

bahan penumbuhan Penyuluh 

Pertanian Swadaya 

Tersusunnya Inventarisasi, identifikasi 

dan rekapitulasi data sebagai bahan 

penumbuhan Penyuluh Pertanian 

Swadaya 

Syarat dan ketentuan penyuluh 

pertanian swadaya 

 

Inventarisasi, identifikasi dan 

rekapitulasi data sebagai 

bahan pengembangan 

Penyuluh Pertanian Swadaya 

Tersusunnya Inventarisasi, identifikasi 

dan rekapitulasi data sebagai bahan 

pengembangan Penyuluh Pertanian 

Swadaya 

Meningkatnya kapasitas kemampuan 

penyuluh swadaya 

 

Tugas-tugas pengembangan 

profesi 

 Meningkatnya tingkat 

pendidikan penyuluh pertanian 

 Diklat Teknis yang diikuti oleh 

penyuluh pertanian 

 Penyusunan karya tulis / karya 

ilmiah bidang 

pertanian/penyuluhan 

pertanian\ 

 Pengembangan kompetensi 

penyuluh pertanian 

Meningkatnya kapasitas/ kemampuan/ 

kompetensi Penyuluh Pertanian  

 

Tugas-tugas penunjang 

penyuluhan pertanian 

 Pengajar / Pelatih/ Pembimbing 

di bidang penyuluhan pertanian 

 Memperoleh penghargaan/ 

tanda jasa 

 Perolehan Gelar Kesarjanaan 

Lainnya 

Tugas-tugas yang mendukung 

pengembangan profesi Penyuluhan 

Pertanian 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan : Penyuluh Pertanian Mahir 

Tugas : Melaksanakan tugas-tugas penyuluhan pertanian sesuai jenjang jabatan yang mengacu 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian 

sebagaimana diuraian sebagai berikut : 

1. Melakukan rekapitulasi data potensi wilayah; 

2. Melakukan pengolahan data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan 

masing-masing subsektor; 

3. Melakukan penyebaran informasi pertanian secara massal; 

4. Meningkatkan kelas kemampuan Poktan dari kelas Lanjut menjadi kelas madya; 

5. Meningkatkan kelas kemampuan Gapoktan dari kelas Lanjut menjadi kelas madya; 

6. Peningkatan kelas kemampuan KEP dari kelas Lanjut menjadi kelas madya; 

7. Melakukan penyiapan materi peningkatan kapasitas Poktan,Gapoktan dan KEP; 

8. Melakukan fasilitasi Poktan / Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadapa 

informasi sarana dan prasarana; 

9. Melakukan fasilitasi Poktan / Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui studi 

banding dan pameran; 

10. Melakukan fasilitasi validsi data hasil pengumpulan data apeningkatan skala usaha tani 

Poktan, Gapoktan; 

11. Melakukan fasilitasi penerapan teknologi melalui demfarm; 

12. Melakukan pengelolaan data hasil rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan 

Posluhdes; 

13. Melakukan pengolahan data hasil rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan 

Posluhdes; 

14. Melakukan pengolahan data hasil rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan 

Penyuluh Pertanian Swadaya; 

15. Melakukan pengolahan data hasil rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan 

Penyuluh Pertania; 

16. Melakukan tugas-tugas pengembangan profesi, dan; 

17. Melakukan tugas-tugas penunjang penyuluhan pertanian. 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan 
Sumber 

Data 

Rekapitulasi data potensi 

wilayah 

Tersusunnya inventarisasi dan 

identifikasi data potensi wilayah 

Indentifikasi data SDA, SDM, SDE  

pengolahan data kegiatan 

penyuluhan pertanian sesuai 

kebutuhan masing-masing 

subsektor 

Tersusunnya inventarisasi, 

identifikasi dan rekapitulasi data 

sebagai bahan penyusunan 

programa penyuluhan pertanian 

 Hasil observasi 

 Rencana agribisnis petani 

 Identifikasi faktor penentu 

 Programa Penyuluhan Pertanian 

 

Penyebaran informasi 

pertanian secara massal 

Tersebaranya informasi pertanian 

secara massal 

 Penyusunan materi penyuluhan 

 Desiminasi informasi  

 Anjangsana kepada petani dan 

kelompoktani 

 

Peningkatan  kelas 

kemampuan Poktan dari kelas 

Lanjut menjadi kelas madya 

Meningkatnya kelas kemampuan 

Poktan dari kelas Pemula menjadi 

kelas lanjut 

Penilaian kelas kemampuan 

kelembagaan petani (Poktan, KWT, 

Asosiasi komoditas) 

 

Peningkatan  kelas 

kemampuan Gapoktan dari 

kelas Lanjut menjadi kelas 

madya 

Meningkatnya kelas kemampuan 

Gapoktan dari kelas Pemula menjadi 

kelas lanjut 

Penilaian kelas kemampuan 

Gapoktan 

 



Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan 
Sumber 

Data 

Peningkatan kelas kemampuan 

KEP dari kelas Lanjut menjadi 

kelas madya 

Meningkatnya kelas kemampuan 

KEP dari kelas Pemula menjadi 

lanjut 

Penilaian kelas kemampuan KEP  

Materi peningkatan kapasitas 

Poktan,Gapoktan dan KEP 

Tersedianya materi peningkatan 

kapasitas Poktan, Gapoktan dan KEP 

Akses informasi penerapan 

teknologi, pasar, modal dan 

kemitraan usaha 

 

Fasilitasi Poktan / Gapoktan 

dalam meningkatkan 

aksesibilitas terhadap informasi 

sarana dan prasarana 

Meningkatnya aksesibilitas 

Poktan/Gapoktan terhadap 

informasi teknologi dan pasar 

Semakin mudahnya akses informasi 

teknologi dan informasi pasar 

 

Fasilitasi Poktan / Gapoktan 

dalam penerapan teknologi 

melalui studi banding dan 

pameran 

Meningkatnya penerapan teknologi 

melalui kegiatan Farmers Field Day ( 

FFD ) 

Meningkatnya Pengetahuan, 

Ketrampilan dan Sikap petani 

terhadap inovasi teknologi 

 

Fasilitasi validasi data hasil 

pengumpulan data 

peningkatan skala usaha tani 

Poktan, Gapoktan 

Validasi data hasil pengumpulan 

data peningkatan skala usaha tani 

Poktan, Gapoktan 

Data sumberdaya ekonomi  

Fasilitasi penerapan teknologi 

melalui demfarm 

Terlaksananya fasilitasi penerapan 

teknologi melalui demfarm 

Sarana pembelajaran bagi petani 

dalam penerapan inovasi teknologi 

 

 

Pengelolaan data hasil 

rekapitulasi data sebagai 

bahan penumbuhan Posluhdes 

Tersusunnya rekapitulasi 

inventarisasi data sebagai bahan 

penumbuhan Posluhdes 

SDA, SDM pendukung tumbuhnya 

Posluhdes 

 

Pengolahan data hasil 

rekapitulasi data sebagai 

bahan penumbuhan Penyuluh 

Pertanian Swadaya 

Tersusunnya rekapitulasi data 

sebagai bahan penumbuhan 

Penyuluh Pertanian Swadaya 

Optimalnya peran Posluhdes  

Pengolahan data hasil 

rekapitulasi data sebagai 

bahan pengembangan 

Penyuluhan Pertanian 

Tersusunnya hasil rekapitulasi data 

sebagai bahan pengembangan 

Penyuluhan Pertanian 

Pengembangan skala usahatani  

Tugas-tugas pengembangan 

profesi 

 Meningkatnya tingkat 

pendidikan penyuluh 

pertanian 

 Diklat Teknis yang diikuti oleh 

penyuluh pertanian 

 Penyusunan karya tulis / karya 

ilmiah bidang 

pertanian/penyuluhan 

pertanian\ 

 Pengembangan kompetensi 

penyuluh pertanian 

Meningkatnya kapasitas/ 

kemampuan/ kompetensi Penyuluh 

Pertanian  

 

Tugas-tugas penunjang 

penyuluhan pertanian 

 Pengajar / Pelatih/ 

Pembimbing di bidang 

penyuluhan pertanian 

 Memperoleh penghargaan/ 

tanda jasa 

 Perolehan Gelar Kesarjanaan 

Lainnya 

Tugas-tugas yang mendukung 

pengembangan profesi Penyuluhan 

Pertanian 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan : Penyuluh Pertanian Penyelia 

Tugas : Melaksanakan tugas-tugas penyuluhan pertanian sesuai jenjang jabatan yang mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian 

sebagaimana diuraian sebagai berikut : 

1. Melakukan rekapitulasi data potensi wilayah; 

2. Merumuskan programa penyuluhan pertanian; 

3. Melakukan penyebaran informasi pertanian melalui penggunaan media cetak; 

4. Meningkatkan kelas kemampuan Poktan dari kelas Madya menjadi kelas Utama; 

5. Meningkatkan kelas kemampuan Gapoktan dan kelas Madya menjadi kelas Utama; 

6. Meningkatkan kelas kemampuan KEP dari kelas madya menjadi kelas Utama; 

7. Melakukan fasilitas kemitraan Poktan, Gapoktan, dan KEP dengan pihak lain; 

8. Melakukan fasilitasi Poktan/ Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap 

informasi pembiayaan; 

9. Melakukan fasilitasi Poktan / Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui gelar 

teknologi; 

10. Melakukan fasilitasi Poktan / Gapoktan dalam menerapkan dan meningkatkan skala 

usaha tani; 

11. Melakukan fasilitasi penerapan teknologi melalui demarea; 

12. Melakukan penumbuhan Posluhdes; 

13. Melakukan pengembangan Posluhdes; 

14. Melakukan penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya; 

15. Melakukan pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya; 

16. Melakukan tugas-tugas pengembangan profesi, dan; 

17. Melakukan tugas-tugas penunjang penyuluhan pertanian. 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan 
Sumber 

Data 

Rekapitulasi data potensi 

wilayah 

Tersusunnya rekapitulasi data potensi 

wilayah 

Indentifikasi data SDA, SDM, SDE  

Programa penyuluhan 

pertanian 

Tersusunnya programa penyuluhan 

pertanian 

 Hasil observasi 

 Rencana agribisnis petani 

 Identifikasi faktor penentu 

 Programa Penyuluhan Pertanian 

 

Penyebaran informasi 

pertanian melalui 

penggunaan media cetak 

Tersebaranya informasi pertanian 

melalui penggunaan media cetak 

 Penyusunan materi penyuluhan 

 Desiminasi informasi  

 Anjangsana kepada petani dan 

kelompoktani 

 

Peningkatan  kelas 

kemampuan Poktan dari 

kelas Madya menjadi 

kelas Utama 

Meningkatnya kelas kemampuan 

Poktan dari kelas Madya menjadi kelas 

Utama 

Penilaian kelas kemampuan 

kelembagaan petani (Poktan, KWT, 

Asosiasi komoditas) 

 

Peningkatan  kelas 

kemampuan Gapoktan 

dan kelas Madya menjadi 

kelas Utama 

Meningkatnya kelas kemampuan 

Gapoktan dan kelas Madya menjadi 

kelas Utama 

Penilaian kelas kemampuan Gapoktan  

Peningkatan kelas 

kemampuan KEP dari 

kelas madya menjadi 

kelas Utama 

Meningkatnya kelas kemampuan KEP 

dari kelas madya menjadi kelas Utama 

Penilaian kelas kemampuan KEP  

Fasilitas kemitraan Poktan, 

Gapoktan, dan KEP 

dengan pihak lain 

Terbentuknya kemitraan Poktan, 

Gapoktan, dan KEP dengan pihak lain 

Akses informasi penerapan teknologi, 

pasar, modal dan kemitraan usaha 

 



Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan 
Sumber 

Data 

Fasilitasi Poktan/Gapoktan 

dalam meningkatkan 

aksesibilitas terhadap 

informasi pembiayaan 

Meningkatnya aksesibilitas 

Poktan/Gapoktan terhadap informasi 

informasi pembiayaan 

Semakin mudahnya akses informasi 

teknologi dan informasi pembiayaan 

 

Fasilitasi Poktan/Gapoktan 

dalam penerapan 

teknologi melalui gelar 

teknologi 

Meningkatnya penerapan teknologi 

penerapan teknologi melalui gelar 

teknologi 

Meningkatnya Pengetahuan, 

Ketrampilan dan Sikap petani terhadap 

inovasi teknologi 

 

Fasilitasi Poktan/Gapoktan 

dalam menerapkan dan 

meningkatkan skala usaha 

tani 

Meningkatnya penerapan teknologi 

dan skala usaha 

Data sumberdaya ekonomi  

Fasilitasi penerapan 

teknologi melalui 

demarea 

Terlaksananya fasilitasi penerapan 

teknologi melalui demarea 

Sarana pembelajaran bagi petani 

dalam penerapan inovasi teknologi 

 

Penumbuhan Posluhdes Tumbuh/terbentuknya  Posluhdes Pos penyuluhan pertanian tingkat desa   

Pengembangan 

Posluhdes 

Berkembangnya Posluhdes Optimalnya peran Posluhdes  

Penumbuhan Penyuluh 

Pertanian Swadaya 

Bertambahnya jumlah Penyuluh 

Pertanian Swadaya 

Petani / kontak tani sebagai agen 

pembaharuan 

 

Pengembangan Penyuluh 

Pertanian Swadaya 

Meningkatnya kapasitas kemampuan 

penyuluh swadaya 

Meningkatnya kemampuan kontak tani 

sebagai agen pembaharuan 

 

Tugas-tugas 

pengembangan profesi 

 Meningkatnya tingkat 

pendidikan penyuluh pertanian 

 Diklat Teknis yang diikuti oleh 

penyuluh pertanian 

 Penyusunan karya tulis / karya 

ilmiah bidang 

pertanian/penyuluhan 

pertanian\ 

 Pengembangan kompetensi 

penyuluh pertanian 

Meningkatnya kapasitas/ kemampuan/ 

kompetensi Penyuluh Pertanian  

 

Tugas-tugas penunjang 

penyuluhan pertanian 

 Pengajar / Pelatih/ Pembimbing 

di bidang penyuluhan pertanian 

 Memperoleh penghargaan/ 

tanda jasa 

 Perolehan Gelar Kesarjanaan 

Lainnya 

Tugas-tugas yang mendukung 

pengembangan profesi Penyuluhan 

Pertanian 

 

 

 

 

 

 




