
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020

NO Program Indikator Target
Target Per Tri bulan

Kegiatan Indikator
I II III IV

1

     - Padi 0,89% - - - 0,89%

     - Jagung 3,49% - - - 3,49%

     - Kedelai 2,23% - - - 2,23%

70% - - - 70%

Program 
peningkatan 
produksi Tanaman 
Pangan 

Prosentase 
peningkatan produksi 
tanaman pangan :

Sekolah Lapang 
Pengendalian Hama 
Terpadu (SLPHT) 
Tanaman pangan

Jumlah kelompok 
tani/orang yang 
mendapat sekolah 
lapangan pengendalian 
hama terpadu tanaman 
pangan

 Sekolah Lapang 
Pengelolaan Tanaman 
Terpadu (SL-PTT) 
Tanaman Pangan

Jumlah kelompok yang 
diikutkan SL-PTT 
tanaman pangan

Pengembangan 
Perbenihan Tanaman 
Pangan

Luas area lahan 
Pengembangan 
Perbenihan Tanaman 
Pangan di BBI 
Balonggebang 

Pelatihan penanganan 
pasca panen dan 
pengolahan hasil 
produksi tanaman 
pangan 

Jumlah petani yang 
mendapat pelatihan 
pasca panen dan 
pengolahan hasil 
produksi tanaman 
pangan 

Fasilitasi Operasional 
Kegiatan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Bidang 
Tanaman Pangan

Tersedianya biaya 
operasional kegiatan 
sumber-sumber air dari 
Dana Alokasi Khusus 
(DAK)

Fasilitasi dan 
Sinkronisasi Kegiatan 
Bidang Tanaman Pangan

Terlaksananya 
sinkronisasi data di 
bidang tanaman pangan 

Jumlah kelompok tani 
yang menerapkan 
teknologi pertanian

Pengembangan 
Teknologi Ramah 
Lingkungan

Jumlah kelompok 
tani/petani yang 
mendapat pelatihan 
teknologi ramah 
lingkungan (burung 
hantu, refujian, pupuk 
organik dan agensi 
hayati)

Pelatihan regu 
pengendali hama (RPH) 
Pertanian

Jumlah petani yang 
mendapat pelatihan 
regu pengendali hama 
(RPH) Pertanian tingkat 
Kecamatan

Pengembangan 
Komoditas Tanaman 
Pangan Sehat/ Organik

Terlaksananya 
pengembangan padi 
sehat



NO Program Indikator Target
Target Per Tri bulan

Kegiatan Indikator
I II III IV

2

2,0% - - - 2,0%

   merah 

2,0% - - - 2,0%

- Apokat (Phn) 87.934 - - - 87.934

- Jeruk (Phn) 159.902 - - - 159.902

Intensifikasi Pekarangan

Pengembangan 
Komoditas Tanaman 
Pangan Sehat/ Organik

Pelatihan Manajemen 
Pengelolaan dan Monev 
Brigade Alsintan

Terlaksananya pelatihan 
manajemen 
pengelolaan dan monev 
brigade alsintan

Program 
Peningkatan 
Produksi Tanaman 
Hortikultura

Prosentase 
peningkatan produksi 
tanaman hortikultura

Pengembangan 
Budidaya Bawang 
Merah Ramah 
Lingkungan

terlaksananya 
pemasangan aplikasi 
light trapp guna 
mendukung produksi 
hortikultura (bawang 
merah) sehat, 
pemberdayaan potensi 
sumberdaya dalam 
rangka budaya usaha 
tani dan Gerppas

-  Bawang 

-  Cabe rawit 

Peningkatan jumlah 
tanaman buah 
(pohon)

Jumlah kelompok tani/ 
petani yang mendapat 
sosialisasi pemanfaatan 
pekaraangan

Pengembangan Fasilitasi 
Terpadu Investasi 
Hortikultura (FATIH)

Jumlah petani yang 
mendapat fasilitasi 
dalam raangka 
mendukung terciptanya 
iklim usaha agribisnis 
hortikultura yang 
bergairah

Pengembangan 
Budidaya Tanaman 
Hortikultura Pada Lahan 
Non Sawah

Jumlah luasan lahan 
non sawah yang 
mendapat fasilitasi kaji 
terap budidaya 
tanaman hortikultura

Pengembangan kebun 
bibit hortikultura

Jenis bibit tanaman 
hortikultura yang 
dikembangkan

Sekolah Lapang 
Pengendalian Hama 
Terpadu (SLPHT) 
Tanaman Hortikultura

Jumlah kelompok/petani 
yang mendapat sekolah 
lapang pengendalian 
hama terpadu

Pelatihan dan 
Pembinaan Petani 
Pelaku Agribisnis 
Hortikultura Melalui 
Sekolah Lapang Good 
Agricultural Practice 
(SLGAP)

Jumlah kelompok tani 
pelaku agribisnis 
hortikultura yang 
menerapkan teknik 
budidaya pertanian 
yang baik (GAP) 
tanaman hortikultura

Pembinaan penanganan 
pasca panen tanaman 
hortikultura

Jumlah kelompok 
tani/petani/pelaku 
usaha agribisnis yang 
mendapatkan 
pembinaan pasca 
panen hasil tanaman 
hortikultura



NO Program Indikator Target
Target Per Tri bulan

Kegiatan Indikator
I II III IV

3 86.55 - - - 86.55

Pembinaan penanganan 
pasca panen tanaman 
hortikultura

Jumlah kelompok 
tani/petani/pelaku 
usaha agribisnis yang 
mendapatkan 
pembinaan pasca 
panen hasil tanaman 
hortikultura

Pembinaan pengolahan 
hasil tanaman 
hortikultura

Jumlah kelompok 
tani/petani/pelaku 
usaha agribisnis yang 
mendapatkan 
Pembinaan pengolahan 
hasil tanaman 
hortikultura

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran

Hasil Survei Kepuasan 
Masyarakat (SKM)

Penyediaan jasa surat 
menyurat

Terlaksanya penyediaan 
perangko, materai dan 
benda pos

Penyediaan jasa 
komunikasi, sumber 
daya air dan listrik

Terealisasinya 
pembanyaran rekening 
telp, air, internet dan 
listrik Dinas Pertanian, 
UPTD dan BPPK

Penyediaan jasa 
kebersihan kantor

Terbayarnya jasa 
tenaga kebersihan/ 
cleaning service

Penyediaan alat tulis 
kantor

Terlaksananya 
penyediaan alat tulis 
kantor di Dinas 
Pertanian, 5 UPTD dan 
20 BPPK

Penyediaan barang 
cetakan dan 
penggandaan

Terlaksanya belanja 
Barang cetakan (Karcis 
pasar hewan) dan 
penggandaan

Penyediaan komponen 
instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor

Terlaksananya 
penyediaan komponen 
listrik/penerangan 
kantor 

Penyediaan bahan 
bacaan dan peraturan 
perundang-undangan

Tersediannya bahan 
bacaan dan peraturan 
perundang - undangan 
pertanian 

Penyediaan makanan 
dan minuman

Tersedianya kebutuhan 
konsumsi rapat, harian 
karyawan, dan tamu 
Dinas Pertanian

Rapat-rapat koordinasi 
dan konsultasi ke luar 
daerah

Terlaksanya 
pelaksanaan Perjalanan 
Dinas ke Luar Daerah 
dalam rangka rappat-
rapat koordinasi dan 
konsultasi



NO Program Indikator Target
Target Per Tri bulan

Kegiatan Indikator
I II III IV

4 81% - - - 81%

Rapat-rapat koordinasi 
dan konsultasi ke luar 
daerah

Terlaksanya 
pelaksanaan Perjalanan 
Dinas ke Luar Daerah 
dalam rangka rappat-
rapat koordinasi dan 
konsultasi

Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan

Terlaksananya 
perjalanan dinas dalam 
daerah yang akan 
dilaksanakan 

Pengadaan peralatan 
dan bahan pembersih

Terlaksanya pengadaan 
alat kebersihan

Pengelolaan dan 
Pendokumentasian Arsip 
Perangkat Daerah

Terlaksananya 
pengadaan rak arsip 
kantor

Program 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur

Persentase sarana dan 
prasarana aparatur 
yang layak fungsi

Pengadaan kendaraan 
dinas/ operasional

pengadaan kendaraan 
roda 4 untuk mobil 
klinik pertanian terpadu

Pemeliharaan 
rutin/berkala fasilitas 
umum

Terlaksananya 
pemeliharaan bangunan 
pasar hewan dan 
terbayarnya tenaga 
kebersihan pasar, RPH 
dan penjaga malam

Pemeliharaan 
rutin/berkala gedung 
kantor

Terlaksananya 
pemeliharaan gedung 
kantor dan terbayarnya 
tenaga kontrak (16 
tenaga kontrak) di 
Dinas Pertanian.

Pemeliharaan 
rutin/berkala kendaraan 
dinas/ operasional

Jumlah kendaraan 
dinas/operasional yang 
dipelihara

Pemeliharaan 
rutin/berkala 
perlengkapan gedung 
kantor

Terlaksananya 
pemeliharaan 
perlengkapan kantor 



NO Program Indikator Target
Target Per Tri bulan

Kegiatan Indikator
I II III IV

5 Tingkat kehadiran ASN 92% - - - 92%

6 95% - - - 95%

7 79,50 - - - 79,50

8

-  Tebu 0,85% - - - 0,85%

Pemeliharaan 
rutin/berkala peralatan 
gedung kantor

Terlaksananya 
pemeliharaan rutin 
peralatan komputer dan 
mesin ketik

Pemeliharaan 
rutin/berkala meubelair

Terlaksananya 
pemeliharaan rutin 
mebeleur

Program 
Peningkatan Disiplin 
Aparatur

Pelaksanaan senam 
kesegaran jasmani

Jumlah bulan diadakan 
senam 

Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem Pelaporan, 
Capaian Kinerja dan 
Keuangan

Persentase laporan 
kinerja dan laporan 
keuangan yang 
disusun tepat waktu

Penyusunan laporan 
Capaian Kinerja dan 
ikhtisar realisasi knerja 
Dinas Pendidikan

Jumlah dokumen 
perencanaan dan 
laporan capaian kinerja 
yang disusun

Penyusunan Pelaporan 
Keuangan Semesteran

Tersusunnya laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar keuangan 
semesteran

Penyusunan Pelaporan 
Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya laporan 
prognosis dan laporan 
akhir tahun

Program 
Perencanaan, 
penyusunan data, 
monitoring dan 
evaluasi pertanian

Nilai Evaluasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan dan 
Kinerja

Jumlah dokumen 
perencanaan dan 
pelaporan capaian 
kinerja

Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan 
Berkelanjutan

Terlaksananya digitasi 
lahan pertanian pangan 
berkelanjutan

Evaluasi dan Pelaporan 
Kegiatan Dinas 
Pertanian

terlaksananya 
monitoring kegiatan 
yang ada di dinas 
pertanian

Pemutakhiran Data 
Statistik Pertanian

terlaksananya 
sinkronisasi data dan 
aplikasi data statistik

Program 
Peningkatan 
produksi tanaman 
perkebunan

Prosentase 
peningkatan produksi

Pelatihan Petani Pelaku 
Agribisnis (Sekolah 
Lapang Pengendalian 
Hama Terpadu/ SLPHT) 
Tanaman Perkebunan

Jumlah kelompok 
tani/orang yang 
mendapat pelatihan 
pengendalian hama 
tanaman perkebunan



NO Program Indikator Target
Target Per Tri bulan

Kegiatan Indikator
I II III IV

-  Kopi 1,8% - - - 1,8%

-  Cengkeh 2% - - - 2%

-  Kelapa 1,9% - - - 1,9%

-  Wijen 1,9% - - - 1,9%

9 - Produksi 411 - - - 411

   tanaman

   tembakau (Ton)

- Produktivitas 839 - - - 839

  tanaman 

 tembakau (kg/ha)

10

- Brucella 0,18 - - - 0,18

- Antrax 0,07 - - - 0,07

- Helinthiasi 0,36 - - - 0,36
- Avian Influensa 7,02 - - - 7,02

11 1. Produksi Hasil Inseminasi Buatan

    peternakan

6.856.610 - - - 6.856.610

20,73 - - - 20,73

Program 
Peningkatan 
produksi tanaman 
perkebunan

Pelatihan Petani Pelaku 
Agribisnis (Sekolah 
Lapang Pengendalian 
Hama Terpadu/ SLPHT) 
Tanaman Perkebunan

Jumlah kelompok 
tani/orang yang 
mendapat pelatihan 
pengendalian hama 
tanaman perkebunan

Pelatihan pasca panen 
tanaman perkebunan

Jumlah kelompok 
tani/orang yang 
mendapat pelatihan 
pasca panen

Program 
Peningkatan kualitas 
bahan baku 
(DBHCHT)

Penumbuhan dan 
Penguatan 
Kelembagaan Melalui 
Pelatihan Budidaya 
Tembakau/SL-PTT 
Tembakau (DBHCHT)

Jumlah kelompok tani 
yang mendapatkan 
pelatihan penumbuhan 
dan penguatan 
kelembagaan budidaya 
tembakau

Dukungan Sarana dan 
Prasarana Usaha tani 
Tembakau/Pembanguna
n sumur dalam, 
pengadaan hand 
traktor, rotary, 
kultivator (DBHCHT)

Pembangunan sumur 
dalam (2 unit), 
Pengadaan handtraktor 
rorati (7 unit) dan 
cultivator (4 unit)

Penanganan Panen, 
Pasca Panen bahan baku 
(DBHC-HT)

Terlaksananya 
peningkatan 
penanganan pasca 
panen tanaman 
tembakau

Program Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Penyakit Ternak

Deteksi penyakit 
menular ternak

Pemeliharaan Kesehatan 
dan Pencegahan 
Penyakit Menular Ternak

Jumlah ternak yang 
mendapatkan 
pelayanan kesehatan

Pemeliharaan Kesehatan 
Masyarakat Veteriner

Terlaksananya 
pengawasan (unit 
bahan hewan, obat 
hewan, RPH/TPH, unit 
penjualan hewan 
kurban), pengambilan 
dan pemeriksaan 
sampel, dan 
penanganan gangguan 
reproduksi

Pembelian dan 
Pendistribusian Vaksin 
Pencegahan Penyakit 
Viral

Jumlah ternak yang 
mendapatkan 
pelayanan vaksinasi AI

Koordinasi Pengawasan 
Peredaran Produk Asal 
Hewan

Terlaksananya 
koordinasi antara dinas, 
pelaku penghasil produk 
asal hewan dan 
penegak hukum

Pelatihan Juru Sembelih 
Halal

Jumlah juru sembelih 
yang dilatih

Program 
Peningkatan 
Produksi Hasil 
Peternakan

Terlaksananya kegiatan 
inseminasi buatan

    -  Telur (ton)

    -  Susu (ton)



NO Program Indikator Target
Target Per Tri bulan

Kegiatan Indikator
I II III IV

2. Jumlah 

Inseminasi Buatan

  populasi ternak - - -

    - Ternak besar 149.849 - - - 149.849

    - Ternak Kecil 209.323 - - - 209.323

    - Unggas 4.954.755 - - - 4.954.755

    - Aneka Ternak 37.469 - - - 37.469

Program 
Peningkatan 
Produksi Hasil 
Peternakan

Terlaksananya kegiatan 
inseminasi buatan

Peningkatan 
Ketrampilan Budidaya 

Ternak Besar

Terlaksananya 
sosialisasi budidaya 
ternak sapi

Peningkatan 
Ketrampilan Budidaya 
Ternak Kecil

Terlaksananya 
sosialisasi budidaya 
ternak kambing/domba

Sosialisasi Pengolahan 
Hasil Peternakan

Terlaksananya 
sosialisasi Pengolahan 
Hasil Peternakan

Sosialisasi 
Pengembangan 
Budidaya Peternakan 
dan Asuransi Ternak

Terlaksananya 
Sosialisasi 
Pengembangan 
Budidaya Peternakan 
dan Asuransi Ternak

Updating data 
peternakan

Terlaksananya 
pendataan ternak

Temu Usaha Bidang 
Peternakan

Jumlah petani/PNS yang 
ikut study banding 

Promosi Produk Hasil 
Peternakan

Terlaksananya kontes 
ternak kambing PE

Pelatihan Pembuatan 
Pakan Ternak

Jumlah peternak yang 
mendapat pelatihan 
pembuatan pakan 
ternak

Pelatihan Pengolahan 
Limbah Peternakan

Jumlah peternak yang 
mendapat pelatihan 
Pembuatan Biogas



NO Program Indikator Target
Target Per Tri bulan

Kegiatan Indikator
I II III IV

12 8% - - - 8%

37 Kelp. Tani - - - 37 Kelp. Tani

Pelatihan Pengolahan 
Limbah Peternakan

Jumlah peternak yang 
mendapat pelatihan 
Pembuatan Biogas

Program 
Peningkatan 
Kesejahteraan Petani

Prosentase 
Pengurangan biaya 
produksi

Penyuluhan (Temu 
Wicara) dan 
Pendampingan Petani 
Pelaku Agribisnis

Terlaksananya temu 
wicara Kontak Tani, 
Pendampingan Petani 
dan Pelaku Agribisnis 
tingkat kabupaten

Pendampingan 
Pengembangan Usaha 
Agribisnis Pedesaan 
(PUAP/FPPS)

Jumlah Gapoktan yang 
didampingi dan 
terbayarnya honor 
tenaga pendampingan 
PUAP

Pendampingan Kegiatan 
Asuransi Usaha Tani 

jumlah wilayah 
kecamatan yang 
dilakukan Sosialisasi 
Asuransi Usaha Tani 
Padi (AUTP)

Penguatan Komisi 
Pengawasan Pupuk dan 
Pestisida (KPPP) 
Kabupaten Nganjuk

Jumlah kelompok tani 
yang dilakukan 
pengawasan pupuk dan 
pestisida 

Fasilitasi Penyusunan 
Rencana Definitif  
Kebutuhan Kelompok 
(RDKK) Pupuk 
Bersubsidi

Tersusunnya dokumen 
RDKK pupuk bersubsidi

Jumlah kelompok tani 
yang sudah MOU 
dengan pengusaha 
hasil bumi

Jumlah Kegiatan 
pameran, apresiasi dan 
temu usaha produksi 
unggulan pertanian di 
Kabupaten Nganjuk, 
propinsi dan promosi 
bawang merah tingkat 
nasional

Terlaksananya promosi, 
apresiasi dan temu 
usaha produksi 
unggulan pertanian 
Kabupaten Nganjuk, 
propinsi dan nasional

Fasilitasi Sarana Dan 
Prasarana Pertanian

Terlaksananya 
workshop teknologi 
terapan terbaru bidang 
pertanian terpadu

Pelatihan Teknik Analisa 
Usaha Pertanian dan 
Nilai Tukar Petani

Terlaksananya pelatihan 
analisa usaha pertanian 
dan Nilai Tukar Petani

Pengiriman Peserta 
PEDA/PENAS

Pengiriman KTNA 
sebagai peserta PEDA 
dan Pekan Nasional 
(PENAS) Petani Nelayan 
Indonesia 



NO Program Indikator Target
Target Per Tri bulan

Kegiatan Indikator
I II III IV

50% - - - 50%

7% - - - 7%

Pengiriman KTNA 
sebagai peserta PEDA 
dan Pekan Nasional 
(PENAS) Petani Nelayan 
Indonesia 

Prosentase penyuluh 
pertanian/ 
perkebunan yang 
terlatih

Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Kinerja 
Penyuluh Pertanian

Peningkatan kinerja 
pelayanan, 
profesionalisme 
penyuluh pertanian

Fasilitasi Operasional 
Kegiatan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Bidang 
Bina Usaha dan 
Penyuluhan

Terlaksananya 
pendampinganl 
kegiatan perbaikan BPP 
dan penyediaan sarana 
dan prasarana 
pendukung BPP di 
kecamatan dari Dana 
Alokasi Khusus (DAK) 

Fasilitasi Penghargaan 
Agribisnis

Terlaksananya 
pemberian 
penghargaan lomba 
agribisnis 

Prosentase Kelompok 
tani yang menerapkan 
sistem pertanian 
terpadu

Fasilitasi Pengembangan 
Teknologi Pertanian 
Terpadu

Terlaksananya 
pengembangan 
pertanian terpadu 

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pengujian 
Bidang Pertanian

Tersedianya sarana dan 
prasarana alat 
laboratorium pertanian



Lampiran II KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020
NOMOR 
TANGGAL

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020

Target
Target Per Tri bulan

Aksi
I II III IV I II III

1 kel/6 kali 1 kel/6 kali - Melakukan persiapan kegiatan √

√ √

√ √

Evaluasi kegiatan √ √

1 kel/5 kali 1 kel/5 kali Melakukan persiapan kegiatan √

√ √

√ √

Evaluasi kegiatan √ √

7 Ha 7 Ha Melakukan persiapan kegiatan √

√ √ √

Monitoring kegiatan √ √ √

Evaluasi kegiatan 

Melakukan persiapan kegiatan √

Rapat koordinasi √

√ √

Evaluasi kegiatan √

11 unit 11 unit Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan rapat koordinasi rencana kegiatan √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √

4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali Melakukan persiapan kegiatan √

Pengadaan pestisida √

Monitoring OPT dan gerakan pengendalian akibat iklim ekstrim √ √ √

Evaluasi kegiatan 

150 orang 50 orang 100 orang Melakukan persiapan kegiatan √

Pengadaan pestisida √

Monitoring OPT dan gerakan pengendalian akibat iklim ekstrim √ √ √

100 petani 50 petani 50 petani Melakukan persiapan kegiatan √

Pembuatan buku panduan pengendalian OPT √

Pelaksanaan pelatihan regu pengendalian hama √

Pelaksanaan praktek di lapangan √ √

Monitoring kegiatan Gerdal √

100 ha 100 ha Melakukan persiapan kegiatan √

√ √ √

Jadwal 
Pelaksanaan 

(Triwulan)
2 kelompok 
tani Pelaksanaan pembukaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama 

Terpadu (SLPHT) Tanaman Pangan

Pelaksanaan SLPHT di lapangan dari tanam sampai panen 6 kali 
pertemuan per kelompok tani

2 kelompok 
tani Pelaksanaan pembukaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman 

Terpadu (SLPTT) Tanaman Pangan

Pelaksanaan  SL-PTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman 
Terpadu) Padi sebanyak 5 kali pertemuan per kelompok tani

Pelaksanaan budidaya tanaman padi untuk menghasilkan benih di 
BBI Balonggebang

100 orang/2 
Gapoktan

100 orang/2 
Gapoktan

Pelaksanaan pelatihan pasca panen dan pengolahan tanaman pajale 
(pengeringan, penggilingan, dan packing tanaman pajale)

Pelaksanaan budidaya tanaman padi untuk menghasilkan benih di 
BBI Balonggebang



Target
Target Per Tri bulan

Aksi
I II III IV I II III

Jadwal 
Pelaksanaan 

(Triwulan)
Monitoring OPT dan gerakan pengendalian akibat iklim ekstrim √ √ √

Evaluasi kegiatan 

Melakukan persiapan kegiatan √

Pengadaan juknis brigade alsintan √

Rapat koordinasi dan monitoring pemanfaatan alsintan √ √

Evaluasi kegiatan 

100Ha 100Ha Melakukan persiapan kegiatan √

Melakukan pemasangan aplikasi light trapp √ √

Melakukan Gerppas √

Evaluasi kegiatan √ √

200 orang 200 orang Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan pelatihan intensifikasi pekarangan √

Evaluasi kegiatan 

120 orang 120 orang Melakukan persiapan kegiatan √

Melakukan pertemuan rencana investasi agribisnis hortikultura √ √

Melakukan studi lapang ke perusahaan pelaku agribisnis hortikultura √

Monitoring dan evaluasi √

0,5 ha 0,5 ha Melakukan persiapan kegiatan √

Melakukan study lapang bawang putih √

Melakukan kaji terap budidaya pertanian bawang putih √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Pengadaan bibit tanaman buah √ √

Pengadaan benih tanaman sayuran sesaat √

Pengadaan bibit tanaman obat √

Pengadaan peralatan dan perlengkapan √

Melakukan perawatan kebun bibit √ √

Evaluasi kegiatan 

Melakukan persiapan kegiatan √

√ √

Evaluasi kegiatan

Melakukan persiapan kegiatan √

Melakukan sekolah lapang good agricultural practises (SLGAP) √ √

Melakukan percontohan budidaya pertanian bawang merah √

Evaluasi kegiatan √ √ √

130 orang 130 orang Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan study lapang √

30 orang/5 
kali

30 orang/2 
kali

30 orang/2 
kali

30 orang/1 
kali

1 jenis 
(tanaman 
buah-buahan)

1 jenis 
(tanaman 
buah-buahan)

4 kelompok 
tani

4 kelompok 
tani Pelaksanaan  pelatihan  Pelaku Agribisnis (Sekolah Lapang 

Pengendalian Hama Terpadu/SLPHT) Tanaman Hortikultura

2 kelompok 
tani

2 kelompok 
tani



Target
Target Per Tri bulan

Aksi
I II III IV I II III

Jadwal 
Pelaksanaan 

(Triwulan)
Pelaksanaan pelatihan penanganan pasca panen bawang merah √

Evaluasi kegiatan

180 orang 180 orang Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan pelatihan pengolahan bawang merah dan buah naga √

Pelaksanaan workshop √

Pelaksanaan Magang √

Evaluasi kegiatan

12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Pembelian perlengkapan surat menyurat (Materai) √ √ √

Penggunaan Materai untuk SPJ √ √ √

Penggunaan jasa pengiriman surat √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √

12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Penerimaan Tagihan listrik, air dan telp √ √ √

Pembayaran Tagihan listrik, air dan telp √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √

12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Persiapan kegiatan √

Melakukan MOU dengan pihak ke tiga √

Pelaksanaan kegiatan √

evaluasi kegiatan √ √ √

12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan √ √ √

Pembelian ATK √ √ √

Pendistribusian ATK kepada bidang-bidang, UPTD dan BPPK √ √ √

evaluasi kegiatan √ √ √

12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan √ √ √

Proses cetak dan penggandaan √ √ √

√ √ √

evaluasi kegiatan √ √ √

12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan √ √ √

Pembelian komponen instalasi listrik √ √ √

Perbaikan atas kerusakan √ √ √

evaluasi kegiatan √ √ √

12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Pemilihan bahan bacaan berlangganan √ √ √

Penerimaan surat kabar √ √ √

Pendistribusian surat kabar per bidang teknis √ √ √

evaluasi kegiatan √ √ √

12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Pemilihan penyedia makan dan minum berlangganan √ √ √

Penerimaan makan dan minum √ √ √

Pendistribusian minum ke bidang-bidang, UPTD dan BPPK √ √ √

Pendistribusian makan dan minum pada saat rapat dinas √ √ √

Pendistribusian makan dan minum pada saat ada tamu dinas √ √ √

evaluasi kegiatan √ √ √

12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Membuatkan surat tugas √ √ √

Melaksanakan perjalanan dinas luar daerah √ √ √

Menyusun laporan hasil perjalanan dinas luar daerah √ √ √

evaluasi kegiatan √ √ √

Menginventarisir kebutuhan barang yang akan dibeli pada setiap 
tribulan

Menginventarisir kebutuhan barang yang akan dicetak dan 
digandakan

Pendistribusian barang dicetak kepada bidang-bidang dan pasar 
hewan

Melaksanakan pendataan komponen listrik yang mengalami 
kerusakan



Target
Target Per Tri bulan

Aksi
I II III IV I II III

Jadwal 
Pelaksanaan 

(Triwulan)

12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Membuatkan surat tugas kegiatan monitoring dan evaluasi √ √ √

Melaksanakan monitoring target sasaran kegiatan √ √ √

Menyusun hasil evaluasi kegiatan √ √ √

12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Menginventarisir kebutuhan peralatan dan bahan pembersih √ √ √

Pembelian peralatan dan bahan pembersih √ √ √

Pendistribusian peralatan dan bahan pembersih √ √ √

evaluasi kegiatan √ √ √

12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Persiapan Kegiatan √

Menentukan pihak tiga √

Pelaksanaan kegiatan √

evaluasi kegiatan √

1 unit 1 unit Melapsanakan persiapan kegiatan

Melaksanakan pengadaan melalui ecatalog

Penandatanganan SPK

Pelaksanaan kegiatan

Pemeriksaan barang

evaluasi kegiatan

12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Menginventarisir fasilitas umum yang membutuhkan pemeliharaan √ √ √

Menghubungi tukang untuk memperbaiki fasilitas umum √ √ √

Pemberian Jasa Kepada Tenaga Kebersihan Pasar Hewan dan RPH √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √

12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan √ √ √

Menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan perbaikan √ √ √

Pembelian bahan bangunan √ √ √

pelaksanaan perbaikan ringan sarana fisik kantor (pemeliharaan) √ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

Pemberian Jasa Kepada Tenaga Honorer, Sopir, Penjaga Malam √ √ √

Pelaksanaan jasa kebersihan √ √ √

evaluasi kegiatan √ √ √

9 unit 9 unit √ √ √

Menunjuk salah satu staf untuk memfasilitasi √ √ √

√ √ √

Menerima klaim BMM dari Bidang tekis √ √ √

Memfasilitasi heregistrasi STNK Kendaraan √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √

12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan √ √ √

Pemanggilan tukang service atau pergantian suku cadang √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √

Melaksanakan pendataan tentang komponen gedung yang 
mengalami kerusakan

Pendistribusian peralatan gedung kantor kepada bidang teknis yang 
membutuhkan

Penyusunan perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian Kabupaten 
Nganjuk dengan pihak ketiga

Penyusunan perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian Kabupaten 
Nganjuk dengan tenaga honorer dinas

Melaksanakan pendataan tentang kendaraan dinas yang perlu 
service, pergantian suku cadang, BBM ataupun heregistrasi STNK

Membawa Kendaraan dinas ke bengkel untuk service atau 
pergantian suku cadang

Melaksanakan pendataan tentang perlengkapan kantor yang 
membutuhkan pemeliharaan



Target
Target Per Tri bulan

Aksi
I II III IV I II III

Jadwal 
Pelaksanaan 

(Triwulan)
12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan √ √ √

Pemanggilan tukang service atau pergantian suku cadang √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √

12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Menginventarisir meubelair yang membutuhkan pemeliharaan √ √

Menghubungi tukang mebel untuk memperbaiki √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √

11 bulan 3 bulan 2 bulan 3 bulan 3 bulan Survei lokasi √

Menyiapkan sarana dan prasana untuk bimbingan dan fasilitasi √ √

Melakukan kontrak dengan pihak tiga √ √

Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan fasilitasi √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √

Melaksanakan pemetaan indikator kinerja √ √ √

Melaksanaan pendataan data √

√

Menginterpretasikan hasil analisa data √

Menyusun bentuk dokumen laporan kinerja Dinas √

12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Rekapitulasi serapan anggaran bidang teknis semester 1 √

Analisa antara rencana, realisasi dan capaian anggaran semester 1 √

Interpretasi serapan anggaran semester 1 √

Menyusun bentuk dokumen laporan keuangan semester 2 √

12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Rekapitulasi serapan anggaran bidang teknis semester 2

Analisa antara rencana, realisasi dan capaian anggaran semester 2

Interpretasi serapan anggaran semester 2

Menyusun bentuk dokumen laporan keuangan semester 2

Menyusun laporan akhir tahun dinas pertanian

3 dokumen 3 dokumen Melaksanakan persiapan pekerjaan √

Menyiapkan dokumen renja dan kelengkapan SAKIB √ √

Memverifikasi kegiatan dari usulan √ √

Menyiapkan usulan di eproposal dan e-krisna √ √

Menyiapkan dokumen renja perubahan √

Evaluasi kegiatan √ √ √

4.400 Ha 4.400 Ha Melakukan MOU dengan Universitas Brawijaya √

Penyusunan KAK digitasi LP2B √

Penyusunan tim pelaksana kegiatan LP2B √

Menetapkan kontrak kerja dengan penyedia swakelola √

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait bersama tim √

Pelaksanaan pendataan digitasi LP2B √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √

12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Membuatkan surat tugas kegiatan monitoring dan evaluasi √ √ √

Melaksanakan monitoring target sasaran kegiatan √ √ √

Menyusun hasil evaluasi kegiatan √ √ √

1 kali Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan pelatihan √ √

Evaluasi kegiatan

Melakukan persiapan kegiatan √

√ √

Melaksanakan pendataan tentang perlengkapan kantor yang 
membutuhkan pemeliharaan

1 Dokumen 
dan 3 
Laporan

1 Dokumen 
dan 3 
Laporan

Menganalisa data tersebut sebagai capaian indikator kinerja utama 
(Pencapaian sasaran Dinas)

2 kali, 1 
aplikasi

1 kali, 1 
aplikasi

2 kelompok 
tani

2 kelompok 
tani Pelaksanaan  pelatihan  Pelaku Agribisnis (Sekolah Lapang 

Pengendalian Hama Terpadu/SLPHT) Tanaman Perkebunan



Target
Target Per Tri bulan

Aksi
I II III IV I II III

Jadwal 
Pelaksanaan 

(Triwulan)
Evaluasi kegiatan

Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan pelatihan penanganan pasca panen tembakau √ √

Pelaksanaan percontohan √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Identifikasi lokasi √

pelaksanaan sosialisasi dan Sinkronisasi √

Pelaksanaan SLPTT √ √

Evaluasi Rencana tindak lanjut (RTL)

13 unit 13 unit Melakukan persiapan kegiatan √

Identifikasi lokasi √

pelaksanaan pengadaan barang √

Evaluasi kegiatan

Melakukan persiapan kegiatan √

Identifikasi lokasi √

pelaksanaan sosialisasi dan Sinkronisasi √

Pelaksanaan SLPTT √ √

Evaluasi Rencana tindak lanjut (RTL)

1500 ekor 1500 ekor Persiapan Kegiatan √

Pangadaan Alat Kesehatan √

Pengadaan Bahan Obat-obatan √

Penyelenggaraan pertemuan paramedik √ √

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan √ √ √

Evaluasi kegiatan

Persiapan Kegiatan √

Pengadaan Alat Kesehatan √

Pengadaan Bahan Obat-obatan √

Pengadaan kebutuhan percontohan √

Penyelenggaraan Jasa pengujian laboratorium Rujukan √ √

Pengawasan unit penghasil BAH √ √

Pemeriksaan daging √ √

pemeriksaan hewan qurban √ √

Evaluasi kegiatan

Persiapan Kegiatan

Pengadaan Bahan Obat-obatan

Penyelenggaraan Jasa pengujian laboratorium Rujukan

Pengiriman spesimen ke lab rujukan

Evaluasi Kegiatan

30 orang 30 orang Persiapan Kegiatan √

Koordinasi dengan instansi lain √ √

Pelaksanaan sosialisasi √

Evaluasi Kegiatan

20 orang 20 orang Persiapan Kegiatan √

Pelaksanaan pelatihan √

Evaluasi Kegiatan

45.000 dosis 45.000 dosis Persiapan Kegiatan √

Cetak leafleat √

Koordinasi dengan petugas IB √ √ √

Pelaksanaan penyaluran strow dan sitglove √ √ √

2 kelompok 
tani

3 kelompok 
tani

3 kelompok 
tani

5 kelompok 
tani

3 kelompok 
tani

2 kelompok 
tani

8 kelompok 
tani

8 kelompok 
tani

20 unit, 800 
sampel, 200 
ekor

20 unit, 800 
sampel, 200 

ekor

7000 ekor 
200 spesimen

7000 ekor 
200 
spesimen



Target
Target Per Tri bulan

Aksi
I II III IV I II III

Jadwal 
Pelaksanaan 

(Triwulan)

45.000 dosis

Pencatatan dan pelaporan straw √ √ √

Koordinasi dengan dinas peternakan propinsi jawa timur √ √ √

Evaluasi Upsus siwab √ √ √

40 RTP 40 RTP Melakukan persiapan kegiatan √

Cetak leafleat √

Pengadaan peralatan pelatihan dan bahan percontohan √

Pelaksanaan pelatihan √

Pelaksanaan percontohan di lapangan √

Evaluasi kegiatan √ √

40 RTP 40 RTP Melakukan persiapan kegiatan √

Cetak leafleat √

Pengadaan peralatan pelatihan dan bahan percontohan √

Pelaksanaan pelatihan √

Pelaksanaan percontohan di lapangan √

30 RTP 30 RTP Melakukan persiapan kegiatan √

Cetak leafleat √

Pengadaan peralatan pelatihan dan bahan percontohan √

Pelaksanaan pelatihan √

Monev kegiatan di lapangan √

Evaluasi kegiatan √

60 RTP 60 RTP Melakukan persiapan kegiatan √

MOU antara petani dengan pihak ketiga (Penyedia asuransi) √

Cetak leaflet √

Pelaksanaan sosialisasi AUTS √ √

Pelaksanaan Klaim AUTP dari petani ke penyedia asuransi √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √

12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Persiapan Kegiatan √

Rapat koordinasi dengan petugas di kecamatan √ √ √

Pengawasan kegiatan di kecamatan √ √ √

√ √ √

Evaluasi Kegiatan

45 orang 45 orang Melakukan persiapan kegiatan √

Survei tempat √

Rapat persiapan √

Pelaksanaan study banding temu usaha

Evaluasi kegiatan

100 ternak 100 ternak Melakukan persiapan kegiatan √

Rapat persiapan √

Seleksi ternak hasil IB yang akan diikutkan kontes √

Mengundang peternak yang ikut kontes √

Pengadaan peralatan persiapan kontes ternak sapi √

Pelaksanaan kontes ternak sapi hasil IB √

Penilaian ternak kontes sesuai kriteria yang ditentukan √

40 orang 40 orang Melakukan persiapan kegiatan √

Cetak leafleat √

Pengadaan peralatan pelatihan dan bahan percontohan √

Pelaksanaan pelatihan √

Monev kegiatan di lapangan √

Evaluasi kegiatan √

40 RTP 40 RTP Melakukan persiapan kegiatan √

Cetak leafleat √

Pengadaan peralatan pelatihan dan bahan percontohan √

Pelaksanaan pelatihan √

Monev kegiatan di lapangan √

Koordinasi dan pelaporan data di Dinas peternakan Propinsi Jawa 
Timur



Target
Target Per Tri bulan

Aksi
I II III IV I II III

Jadwal 
Pelaksanaan 

(Triwulan)
Evaluasi kegiatan √

12 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali Melakukan persiapan kegiatan √ √ √

Melakukan temu wicara √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √

280 Gapoktan 280 Gapoktan Melakukan persiapan kegiatan √

Rapat koordinasi pembinaan kelembagaan √

√

Pembayaran honor tenaga penyelian mitra tani (PMT) √ √ √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

MOU antara petani dengan pihak ketiga (Penyedia asuransi) √

Pengadaan blanko form AUTP √

Pelaksanaan sosialisasi AUTP √ √

Pelaksanaan Klaim AUTP dari petani ke penyedia asuransi √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √

Melakukan persiapan kegiatan √

Sosialisasi UU tentang pupuk dan pestisida √

Pelaksanaan rapat koordinasi rencana kegiatan √ √

Pelaksanaan pemeriksaan ke kios-kios √ √

Pelaksanaan pengawasan ke kios-kios √ √ √

√ √ √

Pelaksanaan pengawasan pestisida dan pupuk yang beredar √ √ √

Evaluasi kegiatan

Melakukan persiapan kegiatan √

Rapat koordinasi √

Pengisian e-RDKK √ √ √

Verifikasi pendistribusian pupuk √ √ √

Monitoring dan evaluasi pendistribusian pupuk √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √

4 kali 4 kali Melakukan persiapan kegiatan √

Rapat periapan pameran √

Pelaksanaan pameran tingkat kabupaten √ √

Pelaksanaan pameran tingkat nasional √

Rapat koordinasi persiapan Hari Krida √

Pelaksanaan pameran pada Hari Krida √

Evaluasi kegiatan

Melakukan persiapan kegiatan √

Melakukan Verifikasi data penerima bantuan √ √

Melakukan kerjasama dengan bank Jatim √ √

Evaluasi kegiatan

Melakukan persiapan kegiatan √

Rapat koordinasi rencana pelaksanaan 

Pelaksanaan pelatihan √ √

Evaluasi kegiatan

15 orang 15 orang Melakukan persiapan kegiatan √

Rapat koordinasi rencana pelaksanaan √

Pelaksanaan pengiriman peserta PEDA √

Evaluasi kegiatan √ √

Pelaksanaan pelatihan peserta penerima dana puap menuju LKMA 
(lembaga Keuangan Mikro Agribisnis)

20 
kecamatan

20 
kecamatan

1275 
kelompok tani

1275 
kelompok tani

Pelaksanaan pengawasan pendistribusian pupuk di distributor dan 
kios

1275 
kelompok tani

1275 
kelompok tani

200 orang/2 
kali

200 orang/1 
kali

200 orang/1 
kali

50 penyuluh 
pertanian/2 
kali

50 penyuluh 
pertanian/1 
kali

50 penyuluh 
pertanian/1 
kali



Target
Target Per Tri bulan

Aksi
I II III IV I II III

Jadwal 
Pelaksanaan 

(Triwulan)

5 kecamatan 5 kecamatan 5 kecamatan 5 kecamatan Melakukan persiapan kegiatan √

Pelatihan penyuluh pertanian di BPP setiap minggu ke 2 per bulan √ √ √

Penilaian angka kredit penyuluh pertanian √

Penyusunan Programan tingkat kecamatan dan kabupaten √

Pembayaran honor THL-TBPP 1 bulan yang di bebankan APBD

Evaluasi kegiatan

5 BPPK 5 BPPK Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan rapat koordinasi rencana kegiatan √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √

Persiapan Kegiatan √

Rapat koordinasi penjaringan peserta lomba √

Pelaksanaan seleksi lomba √

Pemberian Piagam Penghargaan √

Evaluasi kegiatan

3 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan kegiatan √ √

Evaluasi kegiatan

1 paket 1 paket Pemilihan tenaga konsultan perecanaan dan pengawasan √

Pemilihan penyedia melalui pejabat pengadaan /ULP √

Pembuatan SPK oleh penyedia kegiatan √

Pelaksanaan kegiatan √

√ √

√ √

Evaluasi kegiatan

20 
kecamatan

2 komoditas, 
UPJA, 1 
Gapoktan

2 komoditas, 
UPJA, 1 
Gapoktan

Konsultan pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan 
yang dilaksanakan oleh penyedia

Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas 
kegiatan yang dilaksanakan dengan spesifikasi yang direncanakan



KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020

:  520/            /411.316/2020
:           JANUARI  2020

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020

Anggaran
 Target Per Tri bulan 

IV  I  II  III  IV 
           53,566,800         16,512,800         16,916,000         13,316,000         6,822,000 

√

           55,200,000         14,954,000         15,024,000         15,704,000         9,518,000 

√

         185,000,000         46,016,000         69,496,000         36,246,000       33,242,000 

√

√

           60,000,000                        -           23,378,500         22,840,000       13,781,500 

           54,511,400           3,200,000         24,281,400         27,030,000                      -   

√

√

           62,000,000         10,500,000         21,450,000         20,950,000         9,100,000 

√

√

         130,000,000           1,000,000         65,300,000         63,700,000                      -   

√

           50,000,000           3,500,000         17,330,000         25,670,000         3,500,000 

         104,900,000                        -             5,950,000         97,450,000         1,500,000 

Jadwal 
Pelaksanaan 

(Triwulan)



Anggaran
 Target Per Tri bulan 

IV  I  II  III  IV 

Jadwal 
Pelaksanaan 

(Triwulan)
√

√

           25,000,000           1,425,000           8,150,000         11,100,000         4,325,000 

√

         310,000,000           4,375,000       276,475,000         15,400,000       13,750,000 

√

           84,355,000         77,605,000           6,750,000                        -                        -   

√

           50,000,000         11,344,000         24,088,000         12,918,000         1,650,000 

           50,000,000           9,836,500         40,163,500                        -                        -   

         240,000,000         36,790,000       179,310,000         19,550,000         4,350,000 

√

√

           64,600,000           1,335,000         58,665,000           4,600,000                      -   

√

           72,260,000                        -           71,260,000              750,000            250,000 

√

           77,000,000         20,317,000         23,019,000         27,664,000         6,000,000 



Anggaran
 Target Per Tri bulan 

IV  I  II  III  IV 

Jadwal 
Pelaksanaan 

(Triwulan)

√

           65,000,000         13,110,000         45,190,000           4,975,000         1,725,000 

√

√              3,000,000              750,000              750,000              750,000            750,000 

√

√

√

√          170,000,000         42,550,000         42,450,000         42,550,000       42,450,000 

√

√

           48,000,000         12,000,000         12,000,000         12,000,000       12,000,000 

√

√            25,000,000           6,100,000           6,300,000           6,300,000         6,300,000 

√

√

√

√            24,300,000           6,075,000           6,075,000           6,075,000         6,075,000 

√

√

√

√              4,600,000           1,160,000           1,140,000           1,160,000         1,140,000 

√

√

√

√              5,810,000           1,460,000           1,440,000           1,460,000         1,450,000 

√

√

√

√            89,940,000         22,507,500         22,477,500         22,477,500       22,477,500 

√

√

√

√

√

√          225,000,000         56,250,000         56,250,000         56,250,000       56,250,000 

√

√

√



Anggaran
 Target Per Tri bulan 

IV  I  II  III  IV 

Jadwal 
Pelaksanaan 

(Triwulan)

√            20,000,000           4,950,000           5,050,000           5,050,000         4,950,000 

√

√

√              2,500,000           2,500,000                        -                          -                        -   

√

√

√

           10,000,000           2,500,000           2,500,000           2,500,000         2,500,000 

         350,000,000                        -         350,000,000                        -                        -   

√          137,200,000         36,570,000         32,380,000         35,880,000       32,370,000 

√

√

√

√          139,400,000         36,351,000         33,351,000         36,351,000       33,347,000 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√          159,030,000         40,953,000         38,863,000         40,953,000       38,261,000 

√

√

√

√

√

√              6,000,000           3,000,000                        -             3,000,000                      -   

√

√



Anggaran
 Target Per Tri bulan 

IV  I  II  III  IV 

Jadwal 
Pelaksanaan 

(Triwulan)
√            13,500,000           3,375,000           3,375,000           3,375,000         3,375,000 

√

√

             5,000,000           1,251,000           1,251,000           1,251,000         1,247,000 

             6,000,000           1,500,000           1,500,000           1,500,000         1,500,000 

           10,000,000           5,611,000           4,389,000                        -                        -   

             2,500,000                        -                          -             2,500,000                      -   

√              2,500,000                        -                          -                          -           2,500,000 

√

√

√

√

           30,686,000         14,198,000           9,744,000           5,544,000         1,200,000 

√

         244,734,800         13,235,300         13,098,000       218,401,500                      -   

√

√

√

√            20,000,000           7,396,000           9,200,000           3,404,000                      -   

√

√

           70,525,000           5,825,000         53,050,000           6,750,000         4,900,000 

√

           71,517,500         61,017,500           1,500,000           4,500,000         4,500,000 



Anggaran
 Target Per Tri bulan 

IV  I  II  III  IV 

Jadwal 
Pelaksanaan 

(Triwulan)
√

           58,300,000           7,800,000         49,500,000           1,000,000                      -   

         405,003,000           9,550,500       284,857,500       110,595,000                      -   

√

         796,530,000           9,081,250         23,200,000       764,248,750                      -   

√

         348,400,000           1,650,000           4,650,000       339,700,000         2,400,000 

√

           40,925,000         25,586,600           8,338,400           4,225,000         2,775,000 

√

√

           60,000,000           9,610,200         32,014,800         18,375,000                      -   

√

√

√

√

√

           70,505,000           7,953,550           1,957,300         60,594,150                      -   

           20,000,000              865,000           4,785,000           9,895,000         4,455,000 

√

           30,000,000           1,168,800         25,551,200           2,050,000         1,230,000 

√

           53,890,000         11,540,000         16,500,000         15,450,000       10,400,000 

√

√



Anggaran
 Target Per Tri bulan 

IV  I  II  III  IV 

Jadwal 
Pelaksanaan 

(Triwulan)
√

√

√

           20,000,000         18,590,000           1,410,000                        -                        -   

           20,000,000                        -             5,014,800         13,575,200         1,410,000 

           25,000,000         22,740,000           2,260,000                        -                        -   

           25,000,000                        -           18,300,000           6,700,000                      -   

√

√

           20,000,000           4,262,200           5,922,800           5,150,000         4,665,000 

√

√

√

√

           39,850,200                        -           11,079,200         28,771,000                      -   

√

√

         150,000,000           3,950,000       144,900,000           1,150,000 

           50,000,000           5,052,400         41,737,600           3,210,000                      -   

           50,000,000                        -           14,531,600         33,468,400         2,000,000 



Anggaran
 Target Per Tri bulan 

IV  I  II  III  IV 

Jadwal 
Pelaksanaan 

(Triwulan)

√          325,200,000         88,390,000       104,720,000         75,720,000       56,370,000 

√

√

           73,975,000         18,215,000         21,610,000         17,000,000       17,150,000 

√

√

           20,000,000           8,970,000           9,480,000           1,550,000                      -   

√

√

           53,973,500         26,806,500           7,917,000         14,675,000         4,575,000 

√

√

√

√

           44,770,000         11,835,500         16,036,500           9,576,000         7,322,000 

√

√

√

√

         298,045,000           3,220,000       238,150,000         56,675,000                      -   

√

√

           65,891,000         21,065,500         18,275,500         15,775,000       10,775,000 

√

           25,000,000           8,450,000         11,150,000           3,450,000         1,950,000 

√

         332,675,000           7,990,000       324,685,000                        -                        -   



Anggaran
 Target Per Tri bulan 

IV  I  II  III  IV 

Jadwal 
Pelaksanaan 

(Triwulan)

         170,000,000         48,839,000         48,789,000         38,439,000       33,933,000 

√

√

√

√

           73,335,000           5,399,000         32,614,000         14,664,000       20,658,000 

√

√

           30,000,000           2,876,000         21,626,000           4,251,000         1,247,000 

√

         750,000,000         51,056,000       154,476,000       516,136,000       28,332,000 

√

           50,000,000              298,000         49,702,000                        -                        -   

√

KEPALA DINAS PERTANIAN

KABUPATEN NGANJUK
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Lampiran II KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019
NOMOR : 188 /          /K/411.316/2019
TANGGAL :                             2019

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019

NO Program Indikator Target

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 86.5



NO Program Indikator Target

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78%Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak 
fungsi



NO Program Indikator Target

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Nilai Rata-rata SKP 82.2

90%

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 10%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian 
Kinerja dan Keuangan

Prosentase jumlah laporan keuangan dan semesteran 
OPD yang tepat waktu

Prosentase Pengurangan biaya produksi



NO Program Indikator Target



NO Program Indikator Target

Program peningkatan pemasaran hasil produksi 
pertanian/perkebunan

Jumlah kelompok tani yang sudah MOU dengan 
pengusaha hasil bumi

35 Gapoktan, 30 Kelp. 
tani



NO Program Indikator Target

Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian 65%

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Jumlah kelompok tani yang menerapkan 
teknologi pertanian



NO Program Indikator Target

35%Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan 
Lapangan

Prosentase peningkatan kapasitas penyuluh 
pertanian/ perkebunan



NO Program Indikator Target

Deteksi penyakit menular ternak

 Brucella 0.14

 Antrax 0.03

 Helinthiasi 0.36

 Avian Influensa 4.39

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 
Ternak



NO Program Indikator Target



NO Program Indikator Target



KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

: 188 /          /K/411.316/2019
:                             2019

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019

Kegiatan Indikator Target

Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat dengan baik 12 bulan

12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan ATK kantor 12 bulan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

12 bulan

12 bulan

Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

12 bulan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12 bulan

Pengadaan peralatan dan bahan pembersih 12 bulan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 
listrik

Terealisasinya pembanyaran rekening telp, air, internet dan 
listrik Dinas Pertanian, UPTD dan BPPK

Terlaksananya penyediaan  kebutuhan barang  cetakan : 
amplop surat  dinas dan UPTD 

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik lampu 
TL/pijar, kabel, stop kontak 

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 
perundang-undangan

Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang - 
undangan pertanian 

Tersediannya  kebutuhan  konsumsi rapat, harian karyawan  
dan tamu dinas pertanian

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 
daerah

Terlaksannya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ke 
Jakarta, ke kota lain (JATIM) dan propinsi lain 

Terlaksananya pelaksanaan kegiatan koordinasi, monitoring 
dan evaluasi  sesuai dengan program yang direncanakan 

Terlaksananya penyediaan peralatan dan bahan pembersih 
untuk Dinas



Kegiatan Indikator Target

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan

12 bulan

12 bulan

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Terlaksananya pemeliharaan rutin mebeleur 12 bulan

Pemeliharaan rutin/berkala fasilitas umum 12 bulan

Rehabilitasi sedang/berat gedung arsip Terlaksananya rehab gedung arsib dan paving 1 Paket

Pembangunan Kamar Mandi Terlaksananya pembangunan kamar mandi  BPPK Sukomoro 5 m2

Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor dinas, 
UPTD, BPPK dan terbayarkan honor penjaga malam, tenaga 
administrasi, tenaga sopir dan kebersihan kantor dinas

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional

Terlaksananya perawatan dan perbaikan kendaraan roda 4   
sebanyak 9 unit

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 
kantor

Terlaksanannya pemeliharaan rutin perlengkapan AC gedung 
kantor

Terlaksananya pemeliharaan bangunan pasar hewan dan 
terbayarnya tenaga kebersihan pasar hewan, RPH dan 
penjaga malam



Kegiatan Indikator Target

100 ASN

12 bulan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12 bulan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan prognosis dan laporan akhir tahun 12 bulan

Penyusunan Profil Dinas Pertanian Terlaksananya pendataan LP2B 1 dokumen  LP2B

Terlaksananya pengembangan profil OPD

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 15 P4S

26 kali

60 orang

Bimbingan dan fasilitasi Pembinaan disiplin bagi 
ASN

Terlaksananya bimbingan dan fasilitasi pembinaan disiplin 
ASN

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar 
realisasi knerja Dinas Pendidikan

Tersusunnya Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan 
capaian kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar keuangan 
semesteran

1 dokumen profil 
OPD

Terlaksananya pembinaan  dan fasilitasi permagangan bagi 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Petani Swadaya (P4S) 

Penyuluhan (Temu Wicara) dan Pendampingan 
Petani dan Pelaku Agribisnis

Terlaksananya temu wicara Kontak Tani  dan Pendampingan 
Petani dan Pelaku Agribisnis tingkat kabupaten

Pelatihan dan pembinaan petani pelaku agribisnis 
hortikultura melalui sekolah lapang good 
agricultural practises (SLGAP)

Tumbuhnya kelompok tani pelaku agribisnis hortikultura 
yang menerapkan teknik budidaya petani yang baik (GAP) 
tanaman bawang merah



Kegiatan Indikator Target

60 orang

280 Gapoktan

Tersusunnya dokumen RDKK pupuk bersubsidi 1.216 kelompok tani

Terlaksananya sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 20 kecamatan

Pelatihan pasca panen tanaman perkebunan 3 kelompok 

Pengembangan Jamur Tiram 5 kelompok tani

100 orang

Pengembangan Fasilitasi Terpadu Investasi 
Hortikultura (FATIH)

Terlaksananya upaya fasilitasi dalam rangka mendukung 
terciptanya iklim usaha agribisnis hortikultura yang 
bergairah di Kab. Nganjuk 

Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis 
Pedesaan (PUAP)

Terlaksananya pendampingan kepada Gapoktan penerima 
dana penguatan modal Pengembangan Usaha Agribisnis 
Pedesaan (PUAP)

Fasilitasi penyusunan rencana definitif  kebutuhan 
kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi

Pendampingan Kegiatan Asuransi Usaha Tani 
(AUTP)

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu 
(SLPHT) Jagung

Terlaksananya SLPHT Jagung (Sekolah Lapang Pengendalian 
Hama Terpadu) Dan demplot di kabupaten nganjuk

60 orang dan 1 
kabupaten

Terlaksananya pelatihan pasca panen tanaman perkebunan 
bagi petani

Fasilitasi monitoring dan evaluasi sarana prasarana budidaya 
jamur tiram 

Pembinaan penanganan pasca panen tanaman 
hortikultura

Terlaksananya pembinaan penanganan pasca panen 
tanaman hortikultura



Kegiatan Indikator Target

75orang

100 orang/2 Gapoktan

87 kelompok tani

35 orang

5 kelompok tani

4 kali

Pasar lelang dan temu usaha agribisnis 4 kali

1.216 Kelompok Tani

Pembinaan pengolahan hasil tanaman 
hortikultura

Terlaksananya pembinaan pengolahan hasil tanaman 
hortikultura

Pelatihan penanganan pasca panen dan 
pengolahan hasil produksi pangan (pajale)

Terlaksananya pelatihan pasca panen dan pengolahan 
tanaman pangan pajale

Pelatihan penguatan administrasi bagi kelompok 
tani (PIK)

Terlaksananya Pelatihan penguatan administrasi bagi 
kelompok tani

 SL-PTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman 
Terpadu) Padi (PIK)

Terlaksananya SL-PTT (Sekolah Lapang pengelolaan 
Tanaman Terpadu) padi (PIK)

Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis (Sekolah 
Lapang Pengendalian Hama Terpadu/SLPHT) 
Tanaman Perkebunan

Terlaksananya pelatihan petani pelaku agribisnis bagi 
kelompok tani

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan 
Daerah

Terlaksananya promosi, apresiasi dan temu usaha produksi 
unggulan pertanian Kabupaten Nganjuk, propinsi dan 
nasional

Terlaksananya pasar lelang hasil pertanian dan temu usaha 
agribisnis

Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan 
Pestisida (KPPP) Kabupaten Nganjuk

Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida kepada 
Kelompok Tani



Kegiatan Indikator Target

Pelatihan regu pengendali hama (RPH) Pertanian Terlaksananya  pelatihan regu pengendalian hama pertanian 200 orang

Sosialisasi Standart Mutu Produk Pertanian 10 kecamatan

200 orang/2 kali

Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik (PIK) Terlaksananya pelatihan  pembuatan pupuk 160 orang

30 orang/5 kali

Pengembangan kebun bibit hortikultura

1500 ha/3 jenis obat

Intensifikasi Pekarangan 300 orang

Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan 1 unit/7 Ha

Pengembangan Padi Organik

Terlaksananya sosialisasi standar mutu produk tanaman 
pangan, hortikultura dan perkebunan kepada petani

Workshop Teknologi terapan terbaru bidang 
pertanian terpadu

Terlaksananya workshop teknologi terapan terbaru bidang 
pertanian terpadu

Pelatihan manajemen pengolahan dan monev 
brigade alsintan

Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan dan 
monev brigade alsintan

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana kebun bibit 
hortikultura dinas

3 jenis bibit tanaman 
pertanian (buah, sayur, 
obat),1 paket bibit

Pengamanan Produksi Pertanian dalam 
menghadapi kondisi Iklim Ekstrim

Terlaksananya penyediaan obat-obatan untuk antisipasi dan 
respon cepet pengendalian hama penyakit

Terlaksananya pelatihan intensifikasi pekarangan disertai 
bahan percontohan bibit tanaman

Terlaksananya Pengembangan Perbenihan pertanian di BBI 
Balonggebang 

Terlaksananya pengembangan benih padi organik dan  
demplot di kabupaten nganjuk

50 orang dan 1 
kabupaten



Kegiatan Indikator Target

3 kelompok tani

Fasilitasi pembenihan tanaman hortikultura 2 kelompok tani 

Pemutakhiran Data Statistik Pertanian Terlaksananya Pemutakhiran Data Statistik Pertanian 50 Orang

1 tahun

Pengembangan budidaya toga 60 orang

Pemberian Penghargaan Agribisnis 4 jenis komoditas

Rehabilitasi Gedung BPPK/UPTD Terlaksananya rehab prasarana fisik di BPPK Lengkong 1 paket

20 kecamatan

Pembangunan pagar UPTD/BPP Terlaksananya pembangunan pagar  BPPK Kertosono 1 paket

Pengendalian OPT ramah lingkungan 
menggunakan sheding net

Terlaksananya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan 
pendapatan petani

Terlaksananya upaya fasilitasi perbenihan tanaman 
hortikultura

BOP kegiatan Pengembangan Sumber-sumber air 
untuk irigasi

Tersedianya BOP kegiatan pengembangan sumber-sumber 
air untuk irigasi

terlaksananya pelatihan budidaya tanaman toga disertai 
bahan percontohan bibit tanaman toga dalam media tanam 

Terlaksananya pemberian penghargaan agribisnis pada 
pelaku agribisnis

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kinerja 
Penyuluh Pertanian

Terlaksananya peningkatan kinerja pelayanan dan 
profesionalisme penyuluh pertanian



Kegiatan Indikator Target

Pengadaan Alat Ubinan Dan Alat Uji PH Tanah 40 unit

340 buku

1.000 ekor ternak

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Veteriner 30 unit, 740 sampel

Pengadaan Peralatan Kesehatan Hewan 1 paket

15 orang

Inseminasi Buatan Terlaksananya pendampingan upsus siwab 20 kecamatan

Pengembangan budidaya ternak itik Terlaksananya pengembangan ternak itik 1 kabupaten

Terlaksananya pengadaan alat ubinan dan alat uji PH tanah 
untuk 20 kecamatan

Peningkatan Metodologi Penyuluhan melalui 
penyusunan buku saku penyuluh

Terlaksananya pembuatan buku saku bagi penyuluh 
pertanian

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan 
Penyakit Menular Ternak

Terlaksananya Pelayanan Pengobatan untuk pencegahan 
penyakit ternak pemberantasan Penyakit parasiter

Pembelian dan Pendistribusian Vaksin Pencegahan 
Penyakit Viral

Terwujudnya pelayanan vaksinasi AI pada ternak unggas dan 
pengambilan spesimen darah ayam 

75.000 ekor, 250 
spesimen 

Terlaksananya pengawasan penyakit zoonosis, pengambilan, 
pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan

Pengadaan peralatan Kesehatan hewan, PH meter, alat uji 
kandungan, kadar air daging, kandungan babi dan uji 
metritis

Koordinasi Pengawasan Peredaran Produk Asal 
Hewan

Terlaksananya koordinasi antara dinas, pelaku penghasil 
produk asal hewan dan penegak hukum



Kegiatan Indikator Target

Updating data peternakan Terlaksananya pendataan ternak 12 bulan

Pengembangan budidaya sapi kereman 1 kabupaten

90 RTP

Peningkatan ketrampilan budidaya ternak kelinci Terlaksananya pelatihan budidaya ternak kelinci 40 RTP

Peningkatan Ketrampilan Peternak Kambing PE Terlaksananya pelatihan bagi peternak Kambing PE 40 RTP

Temu Usaha Bidang Peternakan Terlaksananya study banding peternakan sapi potong 45 orang

Terlaksananya pengembangan budidaya sapi kereman di 
kabupaten nganjuk

Sosialisasi Pengembangan Budidaya Peternakan 
dan Asuransi Ternak

Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Budidaya 
Peternakan dan Asuransi Ternak



Kegiatan Indikator Target

Rehabilitasi Pasar Hewan Warujayeng 238,4 m3

Promosi Produk Hasil Peternakan Terlaksananya lomba agribisnis ternak sapi hasil IB 60 ternak sapi

Sosialisasi Pengolahan Hasil Peternakan 40 RTP

Peningkatan penerapan teknologi Terlaksananya pelatihan teknologi peternakan 45 RTP

7 kelompok tani

3 kecamatan

Nganjuk,     Januari  2019

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN NGANJUK
KEPALA BAPENDA

Terlaksananya rabat lantai pasar hewan dan urugan pasar 
hewan Warujayeng

Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil peternakan bagi 
peternak

Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan 
melalui Pelatihan Budidaya Tembakau (SLPTT) 
Tembakau (DBHCHT)

Terlaksananya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan 
kelembagaan kelompok petani/petani tembakau

Penanganan Panen, Pasca Panen bahan baku 
(DBHC-HT)

Terlaksananya peningkatan penanganan pasca panen bahan 
baku



Aksi

I II III IV
Pembelian perlengkapan surat menyurat (. Materai) √ √ √ √

Penggunaan Materai untuk SPJ √ √ √ √

Penggunaan jasa pengiriman surat √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √ √

Penerimaan Tagihan listrik, air dan telp √ √ √ √

Pembayaran Tagihan listrik, air dan telp √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √ √

√ √ √ √

Pembelian ATK √ √ √ √

Pendistribusian ATK kepada bidang-bidang, UPTD dan BPPK √ √ √ √

evaluasi kegiatan √ √ √ √

√ √ √ √

Proses cetak dan penggandaan √ √ √ √

√ √ √ √

evaluasi kegiatan √ √ √ √

√ √ √ √

Pembelian komponen instalasi listrik √ √ √ √

Perbaikan atas kerusakan √ √ √ √

evaluasi kegiatan √ √ √ √

Pemilihan bahan bacaan berlangganan √ √ √ √

Penerimaan surat kabar √ √ √ √

Pendistribusian surat kabar per bidang teknis √ √ √ √

evaluasi kegiatan √ √ √ √

Pemilihan penyedia makan dan minum berlangganan √ √ √ √

Penerimaan makan dan minum √ √ √ √

Pendistribusian minum ke bidang-bidang, UPTD dan BPPK √ √ √ √

Pendistribusian makan dan minum pada saat rapat dinas √ √ √ √

Pendistribusian makan dan minum pada saat ada tamu dinas √ √ √ √

evaluasi kegiatan √ √ √ √

Membuatkan surat tugas √ √ √ √

Melaksanakan perjalanan dinas luar daerah √ √ √ √

Menyusun laporan hasil perjalanan dinas luar daerah √ √ √ √

evaluasi kegiatan √ √ √ √

Membuatkan surat tugas kegiatan monitoring dan evaluasi √ √ √ √

Melaksanakan monitoring target sasaran kegiatan √ √ √ √

Menyusun hasil evaluasi kegiatan √ √ √ √

Menginventarisir kebutuhan peralatan dan bahan pembersih √ √ √ √

Pembelian peralatan dan bahan pembersih √ √ √ √

Jadwal Pelaksanaan 
(Triwulan)

Menginventarisir kebutuhan barang yang akan dibeli pada setiap 
tribulan

Menginventarisir kebutuhan barang yang akan dicetak dan 
digandakan

Pendistribusian barang dicetak kepada bidang-bidang dan pasar 
hewan

Melaksanakan pendataan komponen listrik yang mengalami 
kerusakan



Aksi

I II III IV

Jadwal Pelaksanaan 
(Triwulan)

Pendistribusian peralatan dan bahan pembersih √ √ √ √

evaluasi kegiatan √ √ √ √

√ √ √ √

Menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan perbaikan √ √ √ √

Pembelian bahan bangunan √ √ √ √

pelaksanaan perbaikan ringan sarana fisik kantor (pemeliharaan) √ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

Pemberian Jasa Kepada Tenaga Honorer, Sopir, Penjaga Malam √ √ √ √

Pelaksanaan jasa kebersihan √ √ √ √

evaluasi kegiatan √ √ √ √

√ √ √ √

Menunjuk salah satu staf untuk memfasilitasi √ √ √ √

√ √ √ √

Menerima klaim BMM dari Bidang tekis √ √ √ √

Memfasilitasi heregistrasi STNK Kendaraan √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √ √

√ √ √ √

Pemanggilan tukang service atau pergantian suku cadang √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √ √

Menginventarisir meubelair yang membutuhkan pemeliharaan √ √

Menghubungi tukang mebel untuk memperbaiki √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √

Menginventarisir fasilitas umum yang membutuhkan pemeliharaan √ √ √ √

Menghubungi tukang untuk memperbaiki fasilitas umum √ √ √ √

Pemberian Jasa Kepada Tenaga Kebersihan Pasar Hewan dan RPH √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √ √

Pemilihan tenaga konsultan perecanaan dan pengawasan √

Perencana menyusun RAB dan gambar √ √

Pemilihan penyedia melalui pejabat pengadaan /ULP √ √

Pembuatan SPK oleh penyedia kegiatan fisik √ √

√ √

√ √

Pemilihan tenaga konsultan perecanaan dan pengawasan √

Perencana menyusun RAB dan gambar √ √

Pemilihan penyedia melalui pejabat pengadaan /ULP √ √

Pembuatan SPK oleh penyedia kegiatan fisik √

Melaksanakan pendataan tentang komponen gedung yang 
mengalami kerusakan

Pendistribusian peralatan gedung kantor kepada bidang teknis yang 
membutuhkan

Penyusunan perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian Kabupaten 
Nganjuk dengan pihak ketiga

Penyusunan perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian Kabupaten 
Nganjuk dengan tenaga honorer dinas

Melaksanakan pendataan tentang kendaraan dinas yang perlu 
service, pergantian suku cadang, BBM ataupun heregistrasi STNK

Membawa Kendaraan dinas ke bengkel untuk service atau 
pergantian suku cadang

Melaksanakan pendataan tentang perlengkapan kantor yang 
membutuhkan pemeliharaan

Konsultan pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan 
yang dilaksanakan oleh penyedia

Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas 
kegiatan fisik yang dilaksanakan dengan spesifikasi yang 
direncanakan



Aksi

I II III IV

Jadwal Pelaksanaan 
(Triwulan)

√ √

√ √

Survei lokasi √

Menyiapkan sarana dan prasana untuk bimbingan dan fasilitasi √ √

Melakukan kontrak dengan pihak tiga √ √

Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan fasilitasi √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √

Melaksanakan pemetaan indikator kinerja √ √ √

Melaksanaan pendataan data √

√

Menginterpretasikan hasil analisa data √

Menyusun bentuk dokumen laporan kinerja Dinas √

Rekapitulasi serapan anggaran bidang teknis semester 1 √

Analisa antara rencana, realisasi dan capaian anggaran semester 1 √

Interpretasi serapan anggaran semester 1 √

Menyusun bentuk dokumen laporan keuangan semester 2 √

Rekapitulasi serapan anggaran bidang teknis semester 2 √

Analisa antara rencana, realisasi dan capaian anggaran semester 2 √

Interpretasi serapan anggaran semester 2 √

Menyusun bentuk dokumen laporan keuangan semester 2 √

Menyusun laporan akhir tahun dinas pertanian √

Melakukan MOU dengan Universitas Brawijaya √

√

Penyusunan tim pelaksana kegiatan LP2B √ √

Menetapkan kontrak kerja dengan penyedia swakelola √

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait bersama tim √ √

Melakukan sosialisasi LP2B √ √

Pelaksanaan pendataan digitasi LP2B √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √ √

Melakukan persiapan kegiatan √

Melakukan pelatihan bagi tempat magang P4S √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √ √ √ √

Melakukan temu wicara √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √ √

Melakukan persiapan kegiatan √

Melakukan sekolah lapang good agricultural practises (SLGAP) √ √

Melakukan percontohan budidaya pertanian bawang merah √

Konsultan pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan 
yang dilaksanakan oleh penyedia

Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas 
kegiatan fisik yang dilaksanakan dengan spesifikasi yang 
direncanakan

Menganalisa data tersebut sebagai capaian indikator kinerja utama 
(Pencapaian sasaran Dinas)

Penyusunan KAK penyusunan profil, Naskah akademis dan 
pendataan LP2B



Aksi

I II III IV

Jadwal Pelaksanaan 
(Triwulan)

Evaluasi kegiatan √ √ √ √

Melakukan persiapan kegiatan √

Melakukan study banding ke pertanian bawang putih √

Melakukan study lapang bawang putih √ √

Melakukan kaji terap budidaya pertanian bawang putih √

Evaluasi kegiatan √ √ √

Melakukan persiapan kegiatan √

Rapat koordinasi pembinaan kelembaggan √

√

Pembayaran honor tenaga penyelian mitra tani (PMT) √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √

Melakukan persiapan kegiatan √

Rapat koordinasi √

Pengisian e-RDKK √ √ √ √

Verifikasi pendistribusian pupuk √ √ √ √

Monitoring dan evaluasi pendistribusian pupuk √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √ √

Melakukan persiapan kegiatan √

MOU antara petani dengan pihak ketiga (Penyedia asuransi) √

Pengadaan blanko form AUTP √

Pelaksanaan sosialisasi AUTP √ √

Pelaksanaan Klaim AUTP dari petani ke penyedia asuransi √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √ √

Melakukan persiapan kegiatan √

√ √

√ √

Pelaksanaan kegiatan farming center √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan pelatihan penanganan pasca panen tembakau √ √

Pelaksanaan percontohan √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

√

Pelaksanaan pertemuan pelatihan budidaya jamur tiram √

Pelaksanaan percontohan √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan study lapang √

Pelaksanaan pelatihan penanganan pasca panen bawang merah √

Evaluasi kegiatan √

Pelaksanaan pelatihan peserta penerima dana puap menuju LKMA 
(lembaga Keuangan Mikro Agribisnis)

Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) 
Jagung

Pelaksanaan SLPHT jagung di lapangan dari tanam sampai panen 7 
kali pertemuan

Pelaksanaan pertemuan monev sarana dan prasarana budidaya 
jamur tiram



Aksi

I II III IV

Jadwal Pelaksanaan 
(Triwulan)

Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan pelatihan pengolahan bawang merah dan buah naga √

Pelaksanaan workshop √

Pelaksanaan Magang √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Rapat koordinasi √

√ √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

√

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

√ √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

√ √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Rapat periapan pameran √

Pelaksanaan pameran tingkat kabupaten √ √ √

Pelaksanaan pameran tingkat nasional √

Rapat koordinasi persiapan Hari Krida √

Pelaksanaan pameran pada Hari Krida √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Rapat koordinasi rencana pelaksanaan lelang

Pelaksanaan pasar lelang tingkat kabupaten √ √

Pelaksanaan pameran tingkat propinsi √ √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Sosialisasi UU tentang pupuk dan pestisida √

Pelaksanaan rapat koordinasi rencana kegiatan √ √

Pelaksanaan pemeriksaan ke kios-kios √ √

Pelaksanaan pengawasan ke kios-kios √ √ √ √

√ √ √ √

Pelaksanaan pengawasan pestisida dan pupuk yang beredar √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √

Pelaksanaan pelatihan pasca panen dan pengolahan tanaman pajale 
(pengeringan, penggilingan, dan packing tanaman pajale)

Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan administrasi bagi 
pengurus kelompok tani

Pelaksanaan  SL-PTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman 
Terpadu) Padi sebanyak 7 kali pertemuan

Pelaksanaan  pelatihan  Pelaku Agribisnis (Sekolah Lapang 
Pengendalian Hama Terpadu/SLPHT) Tanaman Perkebunan

Pelaksanaan pengawasan pendistribusian pupuk di distributor dan 
kios



Aksi

I II III IV

Jadwal Pelaksanaan 
(Triwulan)

Melakukan persiapan kegiatan √

Pembuatan buku panduan pengendalian OPT √

Pelaksanaan pelatihan regu pengendalian hama √

Pelaksanaan praktek di lapangan √ √

Monitoring kegiatan Gerdal √

Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan sosialisasi standart mutu produk pertanian √ √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan Workshop bagi penyuluh pertanian √ √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Pelatihan pembuatan pupuk organik √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Pengadaan juknis brigade alsintan √

Rapat koordinasi dan monitoring pemanfaatan alsintan √ √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Pengadaan bibit tanaman buah √ √

Pengadaan benih tanaman sayuran sesaat √

Pengadaan bibit tanaman obat √

Pengadaan peralatan dan perlengkapan √

Melakukan perawatan kebun bibit √ √ √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Pengadaan pestisida √

Monitoring OPT dan gerakan pengendalian akibat iklim ekstrim √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan pelatihan intensifikasi pekarangan √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

√ √ √

Monitoring OPT dan gerakan pengendalian akibat iklim ekstrim √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

√ √ √

Monitoring OPT dan gerakan pengendalian akibat iklim ekstrim √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √

Pelaksanaan budidaya tanaman padi untuk menghasilkan benih di 
BBI Balonggebang

Pelaksanaan budidaya tanaman padi untuk menghasilkan benih di 
BBI Balonggebang



Aksi

I II III IV

Jadwal Pelaksanaan 
(Triwulan)

Melakukan persiapan kegiatan √

Survei lokasi fildtrip √

Pelaksanaan fildtrip ke Probolinggo √

Pengadaan bahan percontohan sheding net √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Pengadaan percontohan fasilitasi pembenihan tanaman hortikultura √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan pelatihan √ √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan rapat koordinasi rencana kegiatan √ √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Pengadaan bahan percontohan tanaman toga √ √

Pelaksanaan pelatihan budidaya tanaman toga √

Evaluasi kegiatan √

Persiapan Kegiatan √

Rapat koordinasi penjaringan peserta lomba √

Pelaksanaan seleksi lomba √

Pemberian Piagam Penghargaan √

Evaluasi kegiatan √

Pemilihan tenaga konsultan perecanaan dan pengawasan √

Perencana menyusun RAB dan gambar √

Pemilihan penyedia melalui pejabat pengadaan /ULP √

Pembuatan SPK oleh penyedia kegiatan fisik √

Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung BPPK/UPTD √

√ √

√ √

Melakukan persiapan kegiatan √

Pelatihan penyuluh pertanian di BPP setiap minggu ke 2 per bulan √ √ √ √

Penilaian angka kredit penyuluh pertanian √ √

Penyusunan Programan tingkat kecamatan dan kabuppaten √

Pembayaran honor THL-TBPP 1 bulan yang di bebankan APBD √

Evaluasi kegiatan √

Pemilihan tenaga konsultan perecanaan dan pengawasan √

Perencana menyusun RAB dan gambar √

Pemilihan penyedia melalui pejabat pengadaan /ULP √

Pembuatan SPK oleh penyedia kegiatan fisik √

Pelaksanaan Pembangunan pagar UPTD/BPP √

√ √

Konsultan pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan 
yang dilaksanakan oleh penyedia

Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas 
kegiatan fisik yang dilaksanakan dengan spesifikasi yang 
direncanakan

Konsultan pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan 
yang dilaksanakan oleh penyedia



Aksi

I II III IV

Jadwal Pelaksanaan 
(Triwulan)

√ √

Pemilihan penyedia melalui pejabat pengadaan /ULP √

Pengadaan alat ubinan dan alat uji PH tanah √

√

Persiapan kegiatan √

Rapat koordinasi rencana isian buku saku √

Pengadaan buku saku √

Evaluasi kegiatan √

Persiapan Kegiatan √

Pangadaan Alat Kesehatan √

Pengadaan Bahan Obat-obatan √

Penyelenggaraan pertemuan paramedik √ √

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √

Persiapan Kegiatan

Pengadaan Bahan Obat-obatan

Penyelenggaraan Jasa pengujian laboratorium Rujukan

Pengiriman spesimen ke lab rujukan

Persiapan Kegiatan √

Pengadaan Alat Kesehatan √

Pengadaan Bahan Obat-obatan √

Pengadaan kebutuhan percontohan √

Penyelenggaraan Jasa pengujian laboratorium Rujukan √ √ √

Pengawasan unit penghasil BAH √ √ √

Pemeriksaan daging √ √ √

pemeriksaan hewan qurban √ √ √

Evaluasi kegiatan √

Persiapan Kegiatan √

Pengadaan peralatan kesehatan hewan √

Evaluasi Kegiatan √

Persiapan Kegiatan √

Koordinasi dengan instansi lain √ √

Pelaksanaan sosialisasi √

Evaluasi Kegiatan √

Persiapan Kegiatan √

Cetak leafleat √

Koordinasi dengan petugas IB √ √ √ √

Pelaksanaan penyaluran strow dan sitglove √ √ √ √

Pencatatan dan pelaporan straw √ √ √ √

Koordinasi dengan dinas peternakan propinsi jawa timur √ √ √ √

Evaluasi Upsus siwab √ √ √ √

Persiapan Kegiatan √

Cetak leaflet √

Pemilihan penyedia melalui pejabat pengadaan /ULP √

Pengadaan kandang ternak √

Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas 
kegiatan fisik yang dilaksanakan dengan spesifikasi yang 
direncanakan

Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas 
kegiatan fisik yang dilaksanakan dengan spesifikasi yang 
direncanakan



Aksi

I II III IV

Jadwal Pelaksanaan 
(Triwulan)

Pengadaan peralatan kandang ternak √

Pengadaan ternak kelinci √

Pengadaan pakan ternak √

√

Evaluasi kegiatan √

Persiapan Kegiatan √

Rapat koordinasi dengan petugas di kecamatan √ √ √ √

Pengawasan kegiatan di kecamatan √ √ √ √

√ √ √ √

Evaluasi Kegiatan √

Persiapan Kegiatan √

Cetak leaflet √

Pemilihan penyedia melalui pejabat pengadaan /ULP √

Pengadaan kandang ternak √

Pengadaan peralatan kandang ternak √

Pengadaan ternak sapi √

Pengadaan pakan ternak √

Pengadaan pompa √

Pengadaan alat pengolah jerami dan kotoran ternak √

Honorarium tenaga ahli √ √ √ √

Honorarium jasa anak kandang √ √ √ √

√

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

MOU antara petani dengan pihak ketiga (Penyedia asuransi) √

Cetak leaflet √

Pelaksanaan sosialisasi AUTS √ √

Pelaksanaan Klaim AUTP dari petani ke penyedia asuransi √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √ √

Melakukan persiapan kegiatan √

Cetak leafleat √

Pengadaan peralatan pelatihan dan bahan percontohan √

Pelaksanaan pelatihan √

Pelaksanaan percontohan di lapangan √

Evaluasi kegiatan √ √

Melakukan persiapan kegiatan √

Cetak leafleat √

Pengadaan peralatan pelatihan dan bahan percontohan √

Pelaksanaan pelatihan √

Pelaksanaan percontohan di lapangan √

Evaluasi kegiatan √ √

Melakukan persiapan kegiatan √

Survei tempat √

Rapat persiapan √

Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas 
kegiatan fisik yang dilaksanakan dengan spesifikasi yang 
direncanakan

Koordinasi dan pelaporan data di Dinas peternakan Propinsi Jawa 
Timur

Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas 
kegiatan fisik yang dilaksanakan dengan spesifikasi yang 
direncanakan



Aksi

I II III IV

Jadwal Pelaksanaan 
(Triwulan)

Pelaksanaan study banding temu usaha √

Evaluasi kegiatan √

Pemilihan tenaga konsultan perecanaan dan pengawasan √

Perencana menyusun RAB dan gambar √

Pemilihan penyedia melalui pejabat pengadaan /ULP √

Pembuatan SPK oleh penyedia kegiatan fisik √

Pelaksanaan Rehabilitasi pasar hewan warujayeng √

√ √

√ √

Melakukan persiapan kegiatan √

Rapat persiapan √

Seleksi ternak hasil IB yang akan diikutkan kontes √

Mengundang peternak yang ikut kontes √

Pengadaan peralatan persiapan kontes ternak sapi √

Pelaksanaan kontes ternak sapi hasil IB √

Penilaian ternak kontes sesuai kriteria yang ditentukan √

Pemberian hadiah/juara √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Cetak leafleat √

Pengadaan peralatan pelatihan dan bahan percontohan √

Pelaksanaan pelatihan √

Monev kegiatan di lapangan √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Cetak leafleat √

Pengadaan peralatan pelatihan dan bahan percontohan √

Pelaksanaan pelatihan √

Monev kegiatan di lapangan √

Evaluasi kegiatan √

Melakukan persiapan kegiatan √

Identifikasi lokasi √

pelaksanaan sosialisasi dan Sinkronisasi √

Pelaksanaan SLPTT √ √

Evaluasi Rencana tindak lanjut (RTL) √

Melakukan persiapan kegiatan √

Konsultan pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan 
yang dilaksanakan oleh penyedia

Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas 
kegiatan fisik yang dilaksanakan dengan spesifikasi yang 
direncanakan



Lampiran I :

SASARAN STRATEGIS PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 2 3



KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019
NOMOR : 188 /          /K/411.301/2019
TANGGAL :             Januari 2019

SASARAN STRATEGIS PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2019

Indikator Kinerja Target Keterangan

3 4 5

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK

Nganjuk,  3 Januari  2019



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020

NO Program Indikator

1 Program peningkatan produksi Tanaman Pangan Prosentase peningkatan produksi tanaman pangan :

     - Padi

     - Jagung

     - Kedelai

2 Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura

Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi 
pertanian

Prosentase peningkatan produksi tanaman 
hortikultura

-  Bawang merah 

-  Cabe rawit 



4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang 
layak fungsi



6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Nilai Rata-rata SKP

7

8 Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

9
Program Peningkatan produksi tanaman perkebunan

-  Tebu

10
Program Peningkatan kualitas bahan baku (DBHCHT)

- Produksi tanaman tembakau (Ton)

- Produktivitas tanaman tembakau (kg/ha)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase jumlah laporan keuangan dan 
semesteran PD yang tepat waktu

Program Perencanaan, penyusunan data, monitoring 
dan evaluasi pertanian

Prosentase peningkatan produksi tanaman 
perkebunan



11 Deteksi penyakit menular ternak

- Brucella

- Antrax

- Helinthiasi

- Avian Influensa

12 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1. Produksi Hasil peternakan

2. Jumlah populasi ternak
    - Ternak besar
    - Ternak Kecil
    - Unggas
    - Aneka Ternak

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 
Ternak

    -  Telur (ton)
    -  Susu (ton)



13 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Prosentase Pengurangan biaya produksi



14

15

Program peningkatan pemasaran hasil produksi 
pertanian/perkebunan

Jumlah kelompok tani yang sudah MOU dengan 
pengusaha hasil bumi

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ 
Perkebunan Lapangan

Prosentase peningkatan kapasitas penyuluh 
pertanian/ perkebunan





Lampiran II KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020
NOMOR 
TANGGAL

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020

Target Kegiatan Indikator

0.89%

3.41%

2.20%

Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan

65% Pelatihan regu pengendali hama (RPH) Pertanian

Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik (PIK) Terlaksananya pelatihan  pembuatan pupuk 

Pengembangan Padi Organik

2.04%

0.50%

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu 
(SLPHT) Jagung

Terlaksananya SLPHT Jagung (Sekolah Lapang 
Pengendalian Hama Terpadu) Dan demplot di 
kabupaten nganjuk

Pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan 
hasil produksi pangan (pajale)

Terlaksananya pelatihan pasca panen dan pengolahan 
tanaman pangan pajale

 SL-PTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman 
Terpadu) Padi (PIK)

Terlaksananya SL-PTT (Sekolah Lapang pengelolaan 
Tanaman Terpadu) padi (PIK)

Pengamanan Produksi Pertanian dalam menghadapi 
kondisi Iklim Ekstrim

Terlaksananya penyediaan obat-obatan untuk antisipasi 
dan respon cepet pengendalian hama penyakit

Terlaksananya Pengembangan Perbenihan pertanian di 
BBI Balonggebang 

BOP kegiatan Pengembangan Sumber-sumber air 
untuk irigasi

Tersedianya BOP kegiatan pengembangan sumber-
sumber air untuk irigasi

Terlaksananya  pelatihan regu pengendalian hama 
pertanian

Pelatihan manajemen pengolahan dan monev 
brigade alsintan

Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan dan 
monev brigade alsintan

Terlaksananya pengembangan benih padi organik dan  
demplot di kabupaten nganjuk

Pelatihan dan pembinaan petani pelaku agribisnis 
hortikultura melalui sekolah lapang good agricultural 
practises (SLGAP)

Tumbuhnya kelompok tani pelaku agribisnis hortikultura 
yang menerapkan teknik budidaya petani yang baik 
(GAP) tanaman bawang merah



Pengembangan Jamur Tiram 

Pembinaan pengolahan hasil tanaman hortikultura

Pengembangan kebun bibit hortikultura

Intensifikasi Pekarangan

Fasilitasi pembenihan tanaman hortikultura

Pengembangan budidaya toga

86.5 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat dengan baik

Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan ATK kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pengembangan Fasilitasi Terpadu Investasi 
Hortikultura (FATIH)

Terlaksananya upaya fasilitasi dalam rangka 
mendukung terciptanya iklim usaha agribisnis 
hortikultura yang bergairah di Kab. Nganjuk 

Fasilitasi monitoring dan evaluasi sarana prasarana 
budidaya jamur tiram 

Pembinaan penanganan pasca panen tanaman 
hortikultura

Terlaksananya pembinaan penanganan pasca panen 
tanaman hortikultura

Terlaksananya pembinaan pengolahan hasil tanaman 
hortikultura

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana kebun 
bibit hortikultura dinas

Terlaksananya pelatihan intensifikasi pekarangan 
disertai bahan percontohan bibit tanaman

Pengendalian OPT ramah lingkungan menggunakan 
sheding net

Terlaksananya peningkatan pengetahuan, ketrampilan 
dan pendapatan petani

Terlaksananya upaya fasilitasi perbenihan tanaman 
hortikultura

terlaksananya pelatihan budidaya tanaman toga 
disertai bahan percontohan bibit tanaman toga dalam 
media tanam 

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 
listrik

Terealisasinya pembanyaran rekening telp, air, internet 
dan listrik Dinas Pertanian, UPTD dan BPPK

Terlaksananya penyediaan  kebutuhan barang  
cetakan : amplop surat  dinas dan UPTD 

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik 
lampu TL/pijar, kabel, stop kontak 

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 
perundang-undangan

Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang - 
undangan pertanian 



Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pengadaan peralatan dan bahan pembersih

78% Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Terlaksananya pemeliharaan rutin mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala fasilitas umum

Rehabilitasi sedang/berat gedung arsip Terlaksananya rehab gedung arsib dan paving

Pembangunan Kamar Mandi

Tersediannya  kebutuhan  konsumsi rapat, harian 
karyawan  dan tamu dinas pertanian

Terlaksannya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 
ke Jakarta, ke kota lain (JATIM) dan propinsi lain 

Terlaksananya penyediaan peralatan dan bahan 
pembersih untuk Dinas

Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor dinas, 
UPTD, BPPK dan terbayarkan honor penjaga malam, 
tenaga administrasi, tenaga sopir dan kebersihan 
kantor dinas

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional

Terlaksananya perawatan dan perbaikan kendaraan 
roda 4   sebanyak 9 unit

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 
kantor

Terlaksanannya pemeliharaan rutin perlengkapan AC 
gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan bangunan pasar hewan 
dan terbayarnya tenaga kebersihan pasar hewan, RPH 
dan penjaga malam

Terlaksananya pembangunan kamar mandi  BPPK 
Sukomoro



82.2 Bimbingan dan fasilitasi Pembinaan disiplin bagi ASN

90% Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan prognosis dan laporan akhir tahun

77.50

Penyusunan Profil Dinas Pertanian Terlaksananya pendataan LP2B
Terlaksananya pengembangan profil OPD

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pemutakhiran Data Statistik Pertanian Terlaksananya Pemutakhiran Data Statistik Pertanian

Pengadaan Alat Ubinan Dan Alat Uji PH Tanah

0.70%

Pelatihan pasca panen tanaman perkebunan

392

740

Terlaksananya bimbingan dan fasilitasi pembinaan 
disiplin ASN

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar 
keuangan semesteran

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar 
realisasi knerja Dinas Pendidikan

Tersusunnya Perencanaan Program Kegiatan dan 
Laporan capaian kinerja SKPD

Terlaksananya pelaksanaan kegiatan koordinasi, 
monitoring dan evaluasi  sesuai dengan program yang 
direncanakan 

Terlaksananya pengadaan alat ubinan dan alat uji PH 
tanah untuk 20 kecamatan

Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis (Sekolah Lapang 
Pengendalian Hama Terpadu/SLPHT) Tanaman 
Perkebunan

Terlaksananya pelatihan petani pelaku agribisnis bagi 
kelompok tani

Terlaksananya pelatihan pasca panen tanaman 
perkebunan bagi petani

Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan melalui 
Pelatihan Budidaya Tembakau (SLPTT) Tembakau 
(DBHCHT)

Terlaksananya peningkatan pengetahuan, ketrampilan 
dan kelembagaan kelompok petani/petani tembakau

Penanganan Panen, Pasca Panen bahan baku 
(DBHC-HT)

Terlaksananya peningkatan penanganan pasca panen 
bahan baku



0.14%

0.03%

0.36%

4.39%

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pengadaan Peralatan Kesehatan Hewan

Inseminasi Buatan Terlaksananya pendampingan upsus siwab 
6,755,281

20.68

                               146,220 
                               201,931 

4,905,698
37,098 Pengembangan budidaya ternak itik Terlaksananya pengembangan ternak itik

Updating data peternakan Terlaksananya pendataan ternak

Pengembangan budidaya sapi kereman

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 
Menular Ternak

Terlaksananya Pelayanan Pengobatan untuk 
pencegahan penyakit ternak pemberantasan Penyakit 
parasiter

Pembelian dan Pendistribusian Vaksin Pencegahan 
Penyakit Viral

Terwujudnya pelayanan vaksinasi AI pada ternak 
unggas dan pengambilan spesimen darah ayam 

Terlaksananya pengawasan penyakit zoonosis, 
pengambilan, pemeriksaan laboratorium kesehatan 
hewan

Pengadaan peralatan Kesehatan hewan, PH meter, alat 
uji kandungan, kadar air daging, kandungan babi dan uji 
metritis

Koordinasi Pengawasan Peredaran Produk Asal 
Hewan

Terlaksananya koordinasi antara dinas, pelaku penghasil 
produk asal hewan dan penegak hukum

Terlaksananya pengembangan budidaya sapi kereman 
di kabupaten nganjuk

Sosialisasi Pengembangan Budidaya Peternakan dan 
Asuransi Ternak

Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Budidaya 
Peternakan dan Asuransi Ternak



Peningkatan ketrampilan budidaya ternak kelinci Terlaksananya pelatihan budidaya ternak kelinci

Peningkatan Ketrampilan Peternak Kambing PE Terlaksananya pelatihan bagi peternak Kambing PE

Temu Usaha Bidang Peternakan Terlaksananya study banding peternakan sapi potong 

Rehabilitasi Pasar Hewan Warujayeng

Promosi Produk Hasil Peternakan Terlaksananya lomba agribisnis ternak sapi hasil IB

Sosialisasi Pengolahan Hasil Peternakan

Peningkatan penerapan teknologi Terlaksananya pelatihan teknologi peternakan 

13% Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 

Tersusunnya dokumen RDKK pupuk bersubsidi

Pendampingan Kegiatan Asuransi Usaha Tani (AUTP)

Terlaksananya rabat lantai pasar hewan dan urugan 
pasar hewan Warujayeng

Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil peternakan 
bagi peternak

Terlaksananya pembinaan  dan fasilitasi permagangan 
bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Petani Swadaya 
(P4S) 

Penyuluhan (Temu Wicara) dan Pendampingan 
Petani dan Pelaku Agribisnis

Terlaksananya temu wicara Kontak Tani  dan 
Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis tingkat 
kabupaten

Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis 
Pedesaan (PUAP)

Terlaksananya pendampingan kepada Gapoktan 
penerima dana penguatan modal Pengembangan Usaha 
Agribisnis Pedesaan (PUAP)

Fasilitasi penyusunan rencana definitif  kebutuhan 
kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi

Terlaksananya sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi 
(AUTP)



Pendampingan Kegiatan Asuransi Usaha Tani (AUTP)

35 Gapoktan, 30 Kelp. tani

Pasar lelang dan temu usaha agribisnis

Sosialisasi Standart Mutu Produk Pertanian

Pemberian Penghargaan Agribisnis

35% Rehabilitasi Gedung BPPK/UPTD Terlaksananya rehab prasarana fisik di BPPK Lengkong 

Pembangunan pagar UPTD/BPP Terlaksananya pembangunan pagar  BPPK Kertosono 

Terlaksananya sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi 
(AUTP)

Pelatihan penguatan administrasi bagi kelompok 
tani (PIK)

Terlaksananya Pelatihan penguatan administrasi bagi 
kelompok tani

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan 
Daerah

Terlaksananya promosi, apresiasi dan temu usaha 
produksi unggulan pertanian Kabupaten Nganjuk, 
propinsi dan nasional

Terlaksananya pasar lelang hasil pertanian dan temu 
usaha agribisnis

Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida 
(KPPP) Kabupaten Nganjuk

Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida kepada 
Kelompok Tani

Terlaksananya sosialisasi standar mutu produk tanaman 
pangan, hortikultura dan perkebunan kepada petani

Terlaksananya pemberian penghargaan agribisnis pada 
pelaku agribisnis

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kinerja Penyuluh 
Pertanian

Terlaksananya peningkatan kinerja pelayanan dan 
profesionalisme penyuluh pertanian

Peningkatan Metodologi Penyuluhan melalui 
penyusunan buku saku penyuluh

Terlaksananya pembuatan buku saku bagi penyuluh 
pertanian



Peningkatan Metodologi Penyuluhan melalui 
penyusunan buku saku penyuluh

Terlaksananya pembuatan buku saku bagi penyuluh 
pertanian

Workshop Teknologi terapan terbaru bidang 
pertanian terpadu

Terlaksananya workshop teknologi terapan terbaru 
bidang pertanian terpadu



KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020

: 188 /       /411.316/2020
:  6  JANUARI  2020

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020

Target Aksi
I II III IV

Melakukan persiapan kegiatan √

√ √

√ √

Pelaksanaan kegiatan farming center √

Evaluasi kegiatan √

100 orang/2 Gapoktan Melakukan persiapan kegiatan √

Rapat koordinasi √

√ √

Evaluasi kegiatan √

35 orang Melakukan persiapan kegiatan √

√ √

Evaluasi kegiatan √

1500 ha/3 jenis obat Melakukan persiapan kegiatan √
Pengadaan pestisida √
Monitoring OPT dan gerakan pengendalian akibat iklim ekstrim √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √
1 unit/7 Ha Melakukan persiapan kegiatan √

√ √ √

Monitoring OPT dan gerakan pengendalian akibat iklim ekstrim √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √
1 tahun Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan rapat koordinasi rencana kegiatan √ √
Evaluasi kegiatan √

200 orang Melakukan persiapan kegiatan √
Pembuatan buku panduan pengendalian OPT √
Pelaksanaan pelatihan regu pengendalian hama √
Pelaksanaan praktek di lapangan √ √
Monitoring kegiatan Gerdal √

160 orang Melakukan persiapan kegiatan √

Pelatihan pembuatan pupuk organik √
Evaluasi kegiatan √

30 orang/5 kali Melakukan persiapan kegiatan √
Pengadaan juknis brigade alsintan √
Rapat koordinasi dan monitoring pemanfaatan alsintan √ √
Evaluasi kegiatan √
Melakukan persiapan kegiatan √

√ √ √

Monitoring OPT dan gerakan pengendalian akibat iklim ekstrim √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √
60 orang Melakukan persiapan kegiatan √

Melakukan sekolah lapang good agricultural practises (SLGAP) √ √

Melakukan percontohan budidaya pertanian bawang merah √

Evaluasi kegiatan √ √ √ √

Jadwal Pelaksanaan 
(Triwulan)

60 orang dan 1 
kabupaten

Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) 
Jagung
Pelaksanaan SLPHT jagung di lapangan dari tanam sampai panen 7 
kali pertemuan

Pelaksanaan pelatihan pasca panen dan pengolahan tanaman pajale 
(pengeringan, penggilingan, dan packing tanaman pajale)

Pelaksanaan  SL-PTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman 
Terpadu) Padi sebanyak 7 kali pertemuan

Pelaksanaan budidaya tanaman padi untuk menghasilkan benih di 
BBI Balonggebang

50 orang dan 1 
kabupaten Pelaksanaan budidaya tanaman padi untuk menghasilkan benih di 

BBI Balonggebang



60 orang Melakukan persiapan kegiatan √

Melakukan study banding ke pertanian bawang putih √

Melakukan study lapang bawang putih √ √

Melakukan kaji terap budidaya pertanian bawang putih √
Evaluasi kegiatan √ √ √

5 kelompok tani Melakukan persiapan kegiatan √
√

Pelaksanaan pertemuan pelatihan budidaya jamur tiram √

Pelaksanaan percontohan √
Evaluasi kegiatan √

100 orang Melakukan persiapan kegiatan √
Pelaksanaan study lapang √
Pelaksanaan pelatihan penanganan pasca panen bawang merah √

Evaluasi kegiatan √
75orang Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan pelatihan pengolahan bawang merah dan buah naga √

Pelaksanaan workshop √
Pelaksanaan Magang √
Evaluasi kegiatan √
Melakukan persiapan kegiatan √
Pengadaan bibit tanaman buah √ √
Pengadaan benih tanaman sayuran sesaat √
Pengadaan bibit tanaman obat √
Pengadaan peralatan dan perlengkapan √
Melakukan perawatan kebun bibit √ √ √
Evaluasi kegiatan √

300 orang Melakukan persiapan kegiatan √
Pelaksanaan pelatihan intensifikasi pekarangan √
Evaluasi kegiatan √

3 kelompok tani Melakukan persiapan kegiatan √
Survei lokasi fildtrip √
Pelaksanaan fildtrip ke Probolinggo √
Pengadaan bahan percontohan sheding net √
Evaluasi kegiatan √

2 kelompok tani Melakukan persiapan kegiatan √
Pengadaan percontohan fasilitasi pembenihan tanaman hortikultura √

Evaluasi kegiatan √
60 orang Melakukan persiapan kegiatan √

Pengadaan bahan percontohan tanaman toga √ √
Pelaksanaan pelatihan budidaya tanaman toga √
Evaluasi kegiatan √

12 bulan Pembelian perlengkapan surat menyurat (. Materai) √ √ √ √
Penggunaan Materai untuk SPJ √ √ √ √
Penggunaan jasa pengiriman surat √ √ √ √
Evaluasi kegiatan √ √ √ √

12 bulan Penerimaan Tagihan listrik, air dan telp √ √ √ √
Pembayaran Tagihan listrik, air dan telp √ √ √ √
Evaluasi kegiatan √ √ √ √

12 bulan √ √ √ √

Pembelian ATK √ √ √ √
Pendistribusian ATK kepada bidang-bidang, UPTD dan BPPK √ √ √ √

evaluasi kegiatan √ √ √ √
12 bulan √ √ √ √

Proses cetak dan penggandaan √ √ √ √
√ √ √ √

evaluasi kegiatan √ √ √ √
12 bulan √ √ √ √

Pembelian komponen instalasi listrik √ √ √ √
Perbaikan atas kerusakan √ √ √ √
evaluasi kegiatan √ √ √ √

12 bulan Pemilihan bahan bacaan berlangganan √ √ √ √
Penerimaan surat kabar √ √ √ √

Pelaksanaan pertemuan monev sarana dan prasarana budidaya 
jamur tiram

3 jenis bibit tanaman 
pertanian (buah, sayur, 
obat),1 paket bibit

Menginventarisir kebutuhan barang yang akan dibeli pada setiap 
tribulan

Menginventarisir kebutuhan barang yang akan dicetak dan 
digandakan

Pendistribusian barang dicetak kepada bidang-bidang dan pasar 
hewan

Melaksanakan pendataan komponen listrik yang mengalami 
kerusakan



Pendistribusian surat kabar per bidang teknis √ √ √ √
evaluasi kegiatan √ √ √ √

12 bulan Pemilihan penyedia makan dan minum berlangganan √ √ √ √
Penerimaan makan dan minum √ √ √ √
Pendistribusian minum ke bidang-bidang, UPTD dan BPPK √ √ √ √

Pendistribusian makan dan minum pada saat rapat dinas √ √ √ √

Pendistribusian makan dan minum pada saat ada tamu dinas √ √ √ √

evaluasi kegiatan √ √ √ √
12 bulan Membuatkan surat tugas √ √ √ √

Melaksanakan perjalanan dinas luar daerah √ √ √ √
Menyusun laporan hasil perjalanan dinas luar daerah √ √ √ √
evaluasi kegiatan √ √ √ √

12 bulan Menginventarisir kebutuhan peralatan dan bahan pembersih √ √ √ √

Pembelian peralatan dan bahan pembersih √ √ √ √
Pendistribusian peralatan dan bahan pembersih √ √ √ √
evaluasi kegiatan √ √ √ √

12 bulan √ √ √ √

Menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan perbaikan √ √ √ √
Pembelian bahan bangunan √ √ √ √
pelaksanaan perbaikan ringan sarana fisik kantor (pemeliharaan) √ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

Pemberian Jasa Kepada Tenaga Honorer, Sopir, Penjaga Malam √ √ √ √

Pelaksanaan jasa kebersihan √ √ √ √
evaluasi kegiatan √ √ √ √

12 bulan √ √ √ √

Menunjuk salah satu staf untuk memfasilitasi √ √ √ √
√ √ √ √

Menerima klaim BMM dari Bidang tekis √ √ √ √
Memfasilitasi heregistrasi STNK Kendaraan √ √ √ √
Evaluasi kegiatan √ √ √ √

12 bulan √ √ √ √

Pemanggilan tukang service atau pergantian suku cadang √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √ √
12 bulan Menginventarisir meubelair yang membutuhkan pemeliharaan √ √

Menghubungi tukang mebel untuk memperbaiki √ √
Evaluasi kegiatan √ √ √

12 bulan Menginventarisir fasilitas umum yang membutuhkan pemeliharaan √ √ √ √

Menghubungi tukang untuk memperbaiki fasilitas umum √ √ √ √
Pemberian Jasa Kepada Tenaga Kebersihan Pasar Hewan dan RPH √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √ √
1 Paket Pemilihan tenaga konsultan perecanaan dan pengawasan √

Perencana menyusun RAB dan gambar √ √

Pemilihan penyedia melalui pejabat pengadaan /ULP √ √

Pembuatan SPK oleh penyedia kegiatan fisik √ √

√ √

√ √

5 m2 Pemilihan tenaga konsultan perecanaan dan pengawasan √

Perencana menyusun RAB dan gambar √ √

Melaksanakan pendataan tentang komponen gedung yang 
mengalami kerusakan

Pendistribusian peralatan gedung kantor kepada bidang teknis yang 
membutuhkan
Penyusunan perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian Kabupaten 
Nganjuk dengan pihak ketiga
Penyusunan perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian Kabupaten 
Nganjuk dengan tenaga honorer dinas

Melaksanakan pendataan tentang kendaraan dinas yang perlu 
service, pergantian suku cadang, BBM ataupun heregistrasi STNK

Membawa Kendaraan dinas ke bengkel untuk service atau 
pergantian suku cadang

Melaksanakan pendataan tentang perlengkapan kantor yang 
membutuhkan pemeliharaan

Konsultan pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan 
yang dilaksanakan oleh penyedia
Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas 
kegiatan fisik yang dilaksanakan dengan spesifikasi yang 
direncanakan



Pemilihan penyedia melalui pejabat pengadaan /ULP √ √
Pembuatan SPK oleh penyedia kegiatan fisik √

√ √

√ √

100 ASN Survei lokasi √
Menyiapkan sarana dan prasana untuk bimbingan dan fasilitasi √ √

Melakukan kontrak dengan pihak tiga √ √
Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan fasilitasi √ √
Evaluasi kegiatan √ √ √

12 bulan Rekapitulasi serapan anggaran bidang teknis semester 1 √
Analisa antara rencana, realisasi dan capaian anggaran semester 1 √

Interpretasi serapan anggaran semester 1 √
Menyusun bentuk dokumen laporan keuangan semester 2 √

12 bulan Rekapitulasi serapan anggaran bidang teknis semester 2 √
Analisa antara rencana, realisasi dan capaian anggaran semester 2 √

Interpretasi serapan anggaran semester 2 √
Menyusun bentuk dokumen laporan keuangan semester 2 √

Menyusun laporan akhir tahun dinas pertanian √
12 bulan Melaksanakan pemetaan indikator kinerja √ √ √

Melaksanaan pendataan data √
√

Menginterpretasikan hasil analisa data √
Menyusun bentuk dokumen laporan kinerja Dinas √

1 dokumen  LP2B Melakukan MOU dengan Universitas Brawijaya √
1 dokumen profil OPD √

Penyusunan tim pelaksana kegiatan LP2B √ √
Menetapkan kontrak kerja dengan penyedia swakelola √
Melakukan koordinasi dengan pihak terkait bersama tim √ √
Melakukan sosialisasi LP2B √ √
Pelaksanaan pendataan digitasi LP2B √ √ √
Evaluasi kegiatan √ √ √ √

12 bulan Membuatkan surat tugas kegiatan monitoring dan evaluasi √ √ √ √

Melaksanakan monitoring target sasaran kegiatan √ √ √ √
Menyusun hasil evaluasi kegiatan √ √ √ √

50 Orang Melakukan persiapan kegiatan √
Pelaksanaan pelatihan √ √
Evaluasi kegiatan √

40 unit Pemilihan penyedia melalui pejabat pengadaan /ULP √

Pengadaan alat ubinan dan alat uji PH tanah √
√

5 kelompok tani Melakukan persiapan kegiatan √

√ √

Evaluasi kegiatan √

3 kelompok Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan pelatihan penanganan pasca panen tembakau √ √

Pelaksanaan percontohan √

Evaluasi kegiatan √

7 kelompok tani Melakukan persiapan kegiatan √

Identifikasi lokasi √
pelaksanaan sosialisasi dan Sinkronisasi √
Pelaksanaan SLPTT √ √
Evaluasi Rencana tindak lanjut (RTL) √

3 kecamatan Melakukan persiapan kegiatan √
Identifikasi lokasi √

Konsultan pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan 
yang dilaksanakan oleh penyedia
Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas 
kegiatan fisik yang dilaksanakan dengan spesifikasi yang 
direncanakan

Menganalisa data tersebut sebagai capaian indikator kinerja utama 
(Pencapaian sasaran Dinas)

Penyusunan KAK penyusunan profil, Naskah akademis dan 
pendataan LP2B

Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas 
kegiatan fisik yang dilaksanakan dengan spesifikasi yang 
direncanakan

Pelaksanaan  pelatihan  Pelaku Agribisnis (Sekolah Lapang 
Pengendalian Hama Terpadu/SLPHT) Tanaman Perkebunan



pelaksanaan sosialisasi dan Sinkronisasi √
Pelaksanaan SLPTT √ √
Evaluasi Rencana tindak lanjut (RTL) √

1.000 ekor ternak Persiapan Kegiatan √

Pangadaan Alat Kesehatan √

Pengadaan Bahan Obat-obatan √

Penyelenggaraan pertemuan paramedik √ √

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √
Persiapan Kegiatan
Pengadaan Bahan Obat-obatan
Penyelenggaraan Jasa pengujian laboratorium Rujukan

Pengiriman spesimen ke lab rujukan

30 unit, 740 sampel Persiapan Kegiatan √

Pengadaan Alat Kesehatan √

Pengadaan Bahan Obat-obatan √
Pengadaan kebutuhan percontohan √
Penyelenggaraan Jasa pengujian laboratorium Rujukan √ √ √
Pengawasan unit penghasil BAH √ √ √
Pemeriksaan daging √ √ √
pemeriksaan hewan qurban √ √ √
Evaluasi kegiatan √

1 paket Persiapan Kegiatan √

Pengadaan peralatan kesehatan hewan √
Evaluasi Kegiatan √

15 orang Persiapan Kegiatan √
Koordinasi dengan instansi lain √ √
Pelaksanaan sosialisasi √
Evaluasi Kegiatan √

20 kecamatan Persiapan Kegiatan √
Cetak leafleat √
Koordinasi dengan petugas IB √ √ √ √
Pelaksanaan penyaluran strow dan sitglove √ √ √ √
Pencatatan dan pelaporan straw √ √ √ √
Koordinasi dengan dinas peternakan propinsi jawa timur √ √ √ √
Evaluasi Upsus siwab √ √ √ √

1 kabupaten Persiapan Kegiatan √
Cetak leaflet √
Pemilihan penyedia melalui pejabat pengadaan /ULP √
Pengadaan kandang ternak √
Pengadaan peralatan kandang ternak √
Pengadaan ternak kelinci √
Pengadaan pakan ternak √

√

Evaluasi kegiatan √
12 bulan Persiapan Kegiatan √

Rapat koordinasi dengan petugas di kecamatan √ √ √ √
Pengawasan kegiatan di kecamatan √ √ √ √

√ √ √ √

Evaluasi Kegiatan √
1 kabupaten Persiapan Kegiatan √

Cetak leaflet √
Pemilihan penyedia melalui pejabat pengadaan /ULP √
Pengadaan kandang ternak √
Pengadaan peralatan kandang ternak √
Pengadaan ternak sapi √
Pengadaan pakan ternak √
Pengadaan pompa √
Pengadaan alat pengolah jerami dan kotoran ternak √
Honorarium tenaga ahli √ √ √ √
Honorarium jasa anak kandang √ √ √ √

√

Evaluasi kegiatan √
90 RTP Melakukan persiapan kegiatan √

MOU antara petani dengan pihak ketiga (Penyedia asuransi) √

Cetak leaflet √

75.000 ekor, 250 
spesimen 

Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas 
kegiatan fisik yang dilaksanakan dengan spesifikasi yang 
direncanakan

Koordinasi dan pelaporan data di Dinas peternakan Propinsi Jawa 
Timur

Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas 
kegiatan fisik yang dilaksanakan dengan spesifikasi yang 
direncanakan



Pelaksanaan sosialisasi AUTS √ √
Pelaksanaan Klaim AUTP dari petani ke penyedia asuransi √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √ √
40 RTP Melakukan persiapan kegiatan √

Cetak leafleat √
Pengadaan peralatan pelatihan dan bahan percontohan √
Pelaksanaan pelatihan √
Pelaksanaan percontohan di lapangan √
Evaluasi kegiatan √ √

40 RTP Melakukan persiapan kegiatan √
Cetak leafleat √
Pengadaan peralatan pelatihan dan bahan percontohan √
Pelaksanaan pelatihan √
Pelaksanaan percontohan di lapangan √
Evaluasi kegiatan √ √

45 orang Melakukan persiapan kegiatan √
Survei tempat √
Rapat persiapan √
Pelaksanaan study banding temu usaha √
Evaluasi kegiatan √

238,4 m3 Pemilihan tenaga konsultan perecanaan dan pengawasan √

Perencana menyusun RAB dan gambar √

Pemilihan penyedia melalui pejabat pengadaan /ULP √
Pembuatan SPK oleh penyedia kegiatan fisik √
Pelaksanaan Rehabilitasi pasar hewan warujayeng √

√ √

√ √

60 ternak sapi Melakukan persiapan kegiatan √
Rapat persiapan √
Seleksi ternak hasil IB yang akan diikutkan kontes √
Mengundang peternak yang ikut kontes √
Pengadaan peralatan persiapan kontes ternak sapi √
Pelaksanaan kontes ternak sapi hasil IB √
Penilaian ternak kontes sesuai kriteria yang ditentukan √
Pemberian hadiah/juara √
Evaluasi kegiatan √

40 RTP Melakukan persiapan kegiatan √
Cetak leafleat √
Pengadaan peralatan pelatihan dan bahan percontohan √
Pelaksanaan pelatihan √
Monev kegiatan di lapangan √
Evaluasi kegiatan √

45 RTP Melakukan persiapan kegiatan √
Cetak leafleat √
Pengadaan peralatan pelatihan dan bahan percontohan √
Pelaksanaan pelatihan √
Monev kegiatan di lapangan √
Evaluasi kegiatan √

15 P4S Melakukan persiapan kegiatan √

Melakukan pelatihan bagi tempat magang P4S √

Evaluasi kegiatan √

26 kali Melakukan persiapan kegiatan √ √ √ √
Melakukan temu wicara √ √ √ √
Evaluasi kegiatan √ √ √ √

280 Gapoktan Melakukan persiapan kegiatan √
Rapat koordinasi pembinaan kelembaggan √

√

Pembayaran honor tenaga penyelian mitra tani (PMT) √ √ √ √
Evaluasi kegiatan √ √

1.216 kelompok tani Melakukan persiapan kegiatan √

Rapat koordinasi √
Pengisian e-RDKK √ √ √ √
Verifikasi pendistribusian pupuk √ √ √ √
Monitoring dan evaluasi pendistribusian pupuk √ √ √ √
Evaluasi kegiatan √ √ √ √

20 kecamatan Melakukan persiapan kegiatan √

Konsultan pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan 
yang dilaksanakan oleh penyedia
Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas 
kegiatan fisik yang dilaksanakan dengan spesifikasi yang 
direncanakan

Pelaksanaan pelatihan peserta penerima dana puap menuju LKMA 
(lembaga Keuangan Mikro Agribisnis)



MOU antara petani dengan pihak ketiga (Penyedia asuransi) √

Pengadaan blanko form AUTP √
Pelaksanaan sosialisasi AUTP √ √
Pelaksanaan Klaim AUTP dari petani ke penyedia asuransi √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √ √ √ √
87 kelompok tani Melakukan persiapan kegiatan √

√

Evaluasi kegiatan √
4 kali Melakukan persiapan kegiatan √

Rapat periapan pameran √
Pelaksanaan pameran tingkat kabupaten √ √ √
Pelaksanaan pameran tingkat nasional √
Rapat koordinasi persiapan Hari Krida √
Pelaksanaan pameran pada Hari Krida √
Evaluasi kegiatan √

4 kali Melakukan persiapan kegiatan √
Rapat koordinasi rencana pelaksanaan lelang
Pelaksanaan pasar lelang tingkat kabupaten √ √
Pelaksanaan pameran tingkat propinsi √ √
Evaluasi kegiatan √

1.216 Kelompok Tani Melakukan persiapan kegiatan √
Sosialisasi UU tentang pupuk dan pestisida √
Pelaksanaan rapat koordinasi rencana kegiatan √ √
Pelaksanaan pemeriksaan ke kios-kios √ √
Pelaksanaan pengawasan ke kios-kios √ √ √ √

√ √ √ √

Pelaksanaan pengawasan pestisida dan pupuk yang beredar √ √ √ √

Evaluasi kegiatan √
10 kecamatan Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan sosialisasi standart mutu produk pertanian √ √
Evaluasi kegiatan √

4 jenis komoditas Persiapan Kegiatan √
Rapat koordinasi penjaringan peserta lomba √
Pelaksanaan seleksi lomba √
Pemberian Piagam Penghargaan √
Evaluasi kegiatan √

1 paket Pemilihan tenaga konsultan perecanaan dan pengawasan √

Perencana menyusun RAB dan gambar √

Pemilihan penyedia melalui pejabat pengadaan /ULP √
Pembuatan SPK oleh penyedia kegiatan fisik √
Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung BPPK/UPTD √

√ √

√ √

20 kecamatan Melakukan persiapan kegiatan √
Pelatihan penyuluh pertanian di BPP setiap minggu ke 2 per bulan √ √ √ √

Penilaian angka kredit penyuluh pertanian √ √
Penyusunan Programan tingkat kecamatan dan kabupaten √

Pembayaran honor THL-TBPP 1 bulan yang di bebankan APBD √

Evaluasi kegiatan √
1 paket Pemilihan tenaga konsultan perecanaan dan pengawasan √

Perencana menyusun RAB dan gambar √

Pemilihan penyedia melalui pejabat pengadaan /ULP √

Pembuatan SPK oleh penyedia kegiatan fisik √

Pelaksanaan Pembangunan pagar UPTD/BPP √

√ √

√ √

340 buku Persiapan kegiatan √

Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan administrasi bagi 
pengurus kelompok tani

Pelaksanaan pengawasan pendistribusian pupuk di distributor dan 
kios

Konsultan pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan 
yang dilaksanakan oleh penyedia
Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas 
kegiatan fisik yang dilaksanakan dengan spesifikasi yang 
direncanakan

Konsultan pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan 
yang dilaksanakan oleh penyedia

Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas 
kegiatan fisik yang dilaksanakan dengan spesifikasi yang 
direncanakan



Rapat koordinasi rencana isian buku saku √

Pengadaan buku saku √

Evaluasi kegiatan √

200 orang/2 kali Melakukan persiapan kegiatan √

Pelaksanaan Workshop bagi penyuluh pertanian √ √

Evaluasi kegiatan √

Nganjuk,  8  Januari  2019

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN NGANJUK
KEPALA BAPENDA

Ir. ISTANTO WINOTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.  19600406 199303 1 004











RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK

SASARAN PROGRAM

URAIAN INDIKATOR SASARAN TARGET URAIAN

1 1

- Padi (ton) 628.680
- Jagung (ton) 202.072
- Kedelai (ton) 21.651

Meningkatnya 
produksi Tanaman 
Pangan dan Tanaman 
Hortikultura

Produksi Tan. Pangan  Program 
peningkatan 
produksi 
Tanaman 
Pangan 

b. Jumlah 
kelompok tani 
yang 
menerapkan 
teknologi 
pertanian



SASARAN PROGRAM

URAIAN INDIKATOR SASARAN TARGET URAIAN

2

- Bawang Merah (ton) 149.430
- Cabe rawit (ton) 5.755

b. Jumlah 
kelompok tani 
yang 
menerapkan 
teknologi 
pertanian

Produksi Tan. 
Hortikultura

Program 
Peningkatan 
Produksi 
Tanaman 
Hortikultura



PROGRAM KEGIATAN

TARGET URAIAN TARGET

1

- Padi (ton) 0,89%
- Jagung (ton) 3,41%
- Kedelai (ton) 2,20%

2

3 35 orang

4

5 1 unit/7 Ha

6 1 tahun

65% 1 200 orang

2 160 orang

INDIKATOR 
SASARAN

INDIKATOR 
KEGIATAN

a. Prosentase 
peningkatan 
produksi tanaman 
pangan :

Sekolah Lapang 
Pengendalian Hama 
Terpadu (SLPHT) 
Jagung

Terlaksananya SLPHT 
Jagung (Sekolah 
Lapang Pengendalian 
Hama Terpadu) Dan 
demplot di kabupaten 
Nganjuk

60 orang dan 
1 demplot

Pelatihan 
penanganan pasca 
panen dan 
pengolahan hasil 
produksi pangan 
(pajale)

Terlaksananya 
pelatihan pasca panen 
dan pengolahan 
tanaman pangan 
pajale

100 orang/2 
Gapoktan

 SL-PTT (Sekolah 
Lapang Pengelolaan 
Tanaman Terpadu) 
Padi (PIK)

Terlaksananya SL-PTT 
(Sekolah Lapang 
pengelolaan Tanaman 
Terpadu) padi (PIK)

Pengamanan 
Produksi Pertanian 
dalam menghadapi 
kondisi Iklim Ekstrim

Terlaksananya 
penyediaan obat-
obatan untuk antisipasi 
dan respon cepet 
pengendalian hama 
penyakit

1500 ha/3 
jenis obat

Pengembangan 
Perbenihan Tanaman 
Pangan

Terlaksananya 
Pengembangan 
Perbenihan pertanian 
di BBI Balonggebang 

BOP kegiatan 
Pengembangan 
Sumber-sumber air 
untuk irigasi

Tersedianya BOP 
kegiatan 
pengembangan 
sumber-sumber air 
untuk irigasi

Pelatihan regu 
pengendali hama 
(RPH) Pertanian

Terlaksananya  
pelatihan regu 
pengendalian hama 
pertanian

Pelatihan Pembuatan 
Pupuk Organik (PIK)

Terlaksananya 
pelatihan  pembuatan 
pupuk 



3

4

PROGRAM KEGIATAN

TARGET URAIAN TARGET

1 60 orang

2.04%
0.50%

2 60 orang
- Apokat (Phn) 87.184

- Jeruk (Phn) 158.902

3

4 100 orang

Pelatihan 
manajemen 
pengolahan dan 
monev brigade 
alsintan

Terlaksananya 
pelatihan manajemen 
pengelolaan dan 
monev brigade 
alsintan

30 orang/5 
kali

Pengembangan Padi 
Organik

Terlaksananya 
pengembangan benih 
padi organik dan  
demplot di kabupaten 
nganjuk

50 orang dan 
1 demplot

INDIKATOR 
SASARAN

INDIKATOR 
KEGIATAN

a. Prosentase 
peningkatan 
produksi tanaman 
hortikultura

Pelatihan dan 
pembinaan petani 
pelaku agribisnis 
hortikultura melalui 
sekolah lapang good 
agricultural practises 
(SLGAP)

Pelatihan dan 
pembinaan petani 
pelaku agribisnis 
hortikultura melalui 
sekolah lapang good 
agricultural practises 
(SLGAP)

'-  Bawang merah 
'-  Cabe rawit 
b. Peningkatan 
jumlah tanaman 
buah Pengembangan 

Fasilitasi Terpadu 
Investasi Hortikultura 
(FATIH)

Terlaksananya upaya 
fasilitasi dalam rangka 
mendukung 
terciptanya iklim usaha 
agribisnis hortikultura 
yang bergairah di Kab. 
Nganjuk 

Pengembangan 
Jamur Tiram 

Fasilitasi monitoring 
dan evaluasi sarana 
prasarana budidaya 
jamur tiram 

5 kelompok 
tani

Pembinaan 
penanganan pasca 
panen tanaman 
hortikultura

Terlaksananya 
pembinaan 
penanganan pasca 
panen tanaman 
hortikultura



KEGIATAN

            92,159,000 0,89%

3,41%

2,20%

            60,000,000 

            35,000,000 

          100,000,000 

          185,000,000 

            34,274,000 

            60,000,000 

            70,000,000 

 ANGGARAAN 
(Rp) 



            30,000,000 

          301,917,000 

KEGIATAN

            80,000,000 

            68,000,000 

            30,000,000 

            50,000,000 

 ANGGARAAN 
(Rp) 



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019

NO Program Indikator Target
REALISASI
I II

1

     - Padi 0.89%

     - Jagung 3.41%

     - Kedelai 2.20%

65%

3

2.04%

0.50%

Peningkatan jumlah tanaman buah (pohon)

- Apokat (Phn) 87.184

- Jeruk (Phn) 158.902

Program peningkatan produksi 
Tanaman Pangan 

Prosentase peningkatan produksi tanaman 
pangan :

Jumlah kelompok tani yang menerapkan 
teknologi pertanian

Program Peningkatan Produksi 
Tanaman Hortikultura

Prosentase peningkatan produksi tanaman 
hortikultura
-  Bawang merah 

-  Cabe rawit 



4 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 86.5Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran



5 78%Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur 
yang layak fungsi



6 Nilai Rata-rata SKP 82.2

7 90%

8 Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 77.50

9

-  Tebu 0.70%

-  Tembakau

10 - Produksi tanaman tembakau (Ton) 392

- Produktivitas tanaman tembakau (kg/ha) 740

11 Deteksi penyakit menular ternak

Program Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan 
Keuangan

Prosentase jumlah laporan keuangan dan 
semesteran PD yang tepat waktu

Program Perencanaan, penyusunan 
data, monitoring dan evaluasi 
pertanian

Program Peningkatan produksi 
tanaman perkebunan

Prosentase peningkatan produksi tanaman 
perkebunan

Program Peningkatan kualitas bahan 
baku (DBHCHT)

Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit Ternak



- Brucella 0.14%

- Antrax 0.03%

- Helinthiasi 0.36%

- Avian Influensa 4.39%

12 1. Produksi Hasil peternakan
6,755,281

20.68
2. Jumlah populasi ternak
    - Ternak besar                  146,220 
    - Ternak Kecil                  201,931 
    - Unggas 4,905,698
    - Aneka Ternak 37,098

Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Peningkatan Produksi Hasil 
Peternakan     -  Telur (ton)

    -  Susu (ton)



13 13%Program Peningkatan Kesejahteraan 
Petani

Prosentase Pengurangan biaya produksi



14

15 35%

Program peningkatan pemasaran hasil 
produksi pertanian/perkebunan

Jumlah kelompok tani yang sudah MOU 
dengan pengusaha hasil bumi

35 Gapoktan, 30 
Kelp. tani

Program Pemberdayaan Penyuluh 
Pertanian/ Perkebunan Lapangan

Prosentase peningkatan kapasitas penyuluh 
pertanian/ perkebunan





Lampiran II KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019
NOMOR : 188 / 53 /K/411.316/2019
TANGGAL :  8  JANUARI  2019

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019

Kegiatan Indikator Target

100 orang/2 Gapoktan

35 orang

1500 ha/3 jenis obat

Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan 1 unit/7 Ha

1 tahun

Pelatihan regu pengendali hama (RPH) Pertanian 200 orang

Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik (PIK) Terlaksananya pelatihan  pembuatan pupuk 160 orang

30 orang/5 kali

Pengembangan Padi Organik

60 orang

60 orang

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu 
(SLPHT) Jagung

Terlaksananya SLPHT Jagung (Sekolah Lapang 
Pengendalian Hama Terpadu) Dan demplot di 
kabupaten Nganjuk

60 orang dan 1 
kabupaten

Pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan 
hasil produksi pangan (pajale)

Terlaksananya pelatihan pasca panen dan pengolahan 
tanaman pangan pajale

 SL-PTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman 
Terpadu) Padi (PIK)

Terlaksananya SL-PTT (Sekolah Lapang pengelolaan 
Tanaman Terpadu) padi (PIK)

Pengamanan Produksi Pertanian dalam menghadapi 
kondisi Iklim Ekstrim

Terlaksananya penyediaan obat-obatan untuk antisipasi 
dan respon cepet pengendalian hama penyakit

Terlaksananya Pengembangan Perbenihan pertanian di 
BBI Balonggebang 

BOP kegiatan Pengembangan Sumber-sumber air 
untuk irigasi

Tersedianya BOP kegiatan pengembangan sumber-
sumber air untuk irigasi

Terlaksananya  pelatihan regu pengendalian hama 
pertanian

Pelatihan manajemen pengolahan dan monev 
brigade alsintan

Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan dan 
monev brigade alsintan

Terlaksananya pengembangan benih padi organik dan  
demplot di kabupaten nganjuk

50 orang dan 1 
kabupaten

Pelatihan dan pembinaan petani pelaku agribisnis 
hortikultura melalui sekolah lapang good agricultural 
practises (SLGAP)

Tumbuhnya kelompok tani pelaku agribisnis hortikultura 
yang menerapkan teknik budidaya petani yang baik 
(GAP) tanaman bawang merah

Pengembangan Fasilitasi Terpadu Investasi 
Hortikultura (FATIH)

Terlaksananya upaya fasilitasi dalam rangka 
mendukung terciptanya iklim usaha agribisnis 
hortikultura yang bergairah di Kab. Nganjuk 



Pengembangan Jamur Tiram 5 kelompok tani

100 orang

Pembinaan pengolahan hasil tanaman hortikultura 75orang

Pengembangan kebun bibit hortikultura

Intensifikasi Pekarangan 300 orang

3 kelompok tani

Fasilitasi pembenihan tanaman hortikultura 2 kelompok tani 

Pengembangan budidaya toga 60 orang

Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat dengan baik 12 bulan

12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan ATK kantor 12 bulan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

12 bulan

12 bulan

Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

Terlaksananya upaya fasilitasi dalam rangka 
mendukung terciptanya iklim usaha agribisnis 
hortikultura yang bergairah di Kab. Nganjuk 

Fasilitasi monitoring dan evaluasi sarana prasarana 
budidaya jamur tiram 

Pembinaan penanganan pasca panen tanaman 
hortikultura

Terlaksananya pembinaan penanganan pasca panen 
tanaman hortikultura

Terlaksananya pembinaan pengolahan hasil tanaman 
hortikultura

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana kebun 
bibit hortikultura dinas

3 jenis bibit tanaman 
pertanian (buah, sayur, 
obat),1 paket bibit

Terlaksananya pelatihan intensifikasi pekarangan 
disertai bahan percontohan bibit tanaman

Pengendalian OPT ramah lingkungan menggunakan 
sheding net

Terlaksananya peningkatan pengetahuan, ketrampilan 
dan pendapatan petani

Terlaksananya upaya fasilitasi perbenihan tanaman 
hortikultura

terlaksananya pelatihan budidaya tanaman toga 
disertai bahan percontohan bibit tanaman toga dalam 
media tanam 

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 
listrik

Terealisasinya pembanyaran rekening telp, air, internet 
dan listrik Dinas Pertanian, UPTD dan BPPK

Terlaksananya penyediaan  kebutuhan barang  
cetakan : amplop surat  dinas dan UPTD 

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik 
lampu TL/pijar, kabel, stop kontak 

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 
perundang-undangan

Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang - 
undangan pertanian 

Tersediannya  kebutuhan  konsumsi rapat, harian 



Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan

Pengadaan peralatan dan bahan pembersih 12 bulan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan

12 bulan

12 bulan

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Terlaksananya pemeliharaan rutin mebeleur 12 bulan

Pemeliharaan rutin/berkala fasilitas umum 12 bulan

Rehabilitasi sedang/berat gedung arsip Terlaksananya rehab gedung arsib dan paving 1 Paket

Pembangunan Kamar Mandi 5 m2

Tersediannya  kebutuhan  konsumsi rapat, harian 
karyawan  dan tamu dinas pertanian

Terlaksannya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 
ke Jakarta, ke kota lain (JATIM) dan propinsi lain 

Terlaksananya penyediaan peralatan dan bahan 
pembersih untuk Dinas

Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor dinas, 
UPTD, BPPK dan terbayarkan honor penjaga malam, 
tenaga administrasi, tenaga sopir dan kebersihan 
kantor dinas

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional

Terlaksananya perawatan dan perbaikan kendaraan 
roda 4   sebanyak 9 unit

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 
kantor

Terlaksanannya pemeliharaan rutin perlengkapan AC 
gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan bangunan pasar hewan 
dan terbayarnya tenaga kebersihan pasar hewan, RPH 
dan penjaga malam

Terlaksananya pembangunan kamar mandi  BPPK 
Sukomoro



Bimbingan dan fasilitasi Pembinaan disiplin bagi ASN 100 ASN

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12 bulan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan prognosis dan laporan akhir tahun 12 bulan

12 bulan

Penyusunan Profil Dinas Pertanian Terlaksananya pendataan LP2B 1 dokumen  LP2B
Terlaksananya pengembangan profil OPD 1 dokumen profil OPD

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12 bulan

Pemutakhiran Data Statistik Pertanian Terlaksananya Pemutakhiran Data Statistik Pertanian 50 Orang

Pengadaan Alat Ubinan Dan Alat Uji PH Tanah 40 unit

5 kelompok tani

Pelatihan pasca panen tanaman perkebunan 3 kelompok 

7 kelompok tani

3 kecamatan

1.000 ekor ternak

Terlaksananya bimbingan dan fasilitasi pembinaan 
disiplin ASN

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar 
keuangan semesteran

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar 
realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Perencanaan Program Kegiatan dan 
Laporan capaian kinerja SKPD

Terlaksananya pelaksanaan kegiatan koordinasi, 
monitoring dan evaluasi  sesuai dengan program yang 
direncanakan 

Terlaksananya pengadaan alat ubinan dan alat uji PH 
tanah untuk 20 kecamatan

Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis (Sekolah Lapang 
Pengendalian Hama Terpadu/SLPHT) Tanaman 
Perkebunan

Terlaksananya pelatihan petani pelaku agribisnis bagi 
kelompok tani

Terlaksananya pelatihan pasca panen tanaman 
perkebunan bagi petani

Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan melalui 
Pelatihan Budidaya Tembakau (SLPTT) Tembakau 
(DBHCHT)

Terlaksananya peningkatan pengetahuan, ketrampilan 
dan kelembagaan kelompok petani/petani tembakau

Penanganan Panen, Pasca Panen bahan baku 
(DBHC-HT)

Terlaksananya peningkatan penanganan pasca panen 
bahan baku

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 
Menular Ternak

Terlaksananya Pelayanan Pengobatan untuk 
pencegahan penyakit ternak pemberantasan Penyakit 
parasiter



Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Veteriner 30 unit, 740 sampel

Pengadaan Peralatan Kesehatan Hewan 1 paket

15 orang

Inseminasi Buatan Terlaksananya pendampingan upsus siwab 20 kecamatan

Pengembangan budidaya ternak itik Terlaksananya pengembangan ternak itik 1 kabupaten

Updating data peternakan Terlaksananya pendataan ternak 12 bulan

Pengembangan budidaya sapi kereman 1 kabupaten

90 RTP

Peningkatan ketrampilan budidaya ternak kelinci Terlaksananya pelatihan budidaya ternak kelinci 40 RTP

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 
Menular Ternak

Terlaksananya Pelayanan Pengobatan untuk 
pencegahan penyakit ternak pemberantasan Penyakit 
parasiter

Pembelian dan Pendistribusian Vaksin Pencegahan 
Penyakit Viral

Terwujudnya pelayanan vaksinasi AI pada ternak 
unggas dan pengambilan spesimen darah ayam 

75.000 ekor, 250 
spesimen 

Terlaksananya pengawasan penyakit zoonosis, 
pengambilan, pemeriksaan laboratorium kesehatan 
hewan

Pengadaan peralatan Kesehatan hewan, PH meter, alat 
uji kandungan, kadar air daging, kandungan babi dan uji 
metritis

Koordinasi Pengawasan Peredaran Produk Asal 
Hewan

Terlaksananya koordinasi antara dinas, pelaku penghasil 
produk asal hewan dan penegak hukum

Terlaksananya pengembangan budidaya sapi kereman 
di kabupaten nganjuk

Sosialisasi Pengembangan Budidaya Peternakan dan 
Asuransi Ternak

Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Budidaya 
Peternakan dan Asuransi Ternak



Peningkatan ketrampilan budidaya ternak kelinci Terlaksananya pelatihan budidaya ternak kelinci

Peningkatan Ketrampilan Peternak Kambing PE Terlaksananya pelatihan bagi peternak Kambing PE 40 RTP

Temu Usaha Bidang Peternakan Terlaksananya study banding peternakan sapi potong 45 orang

Rehabilitasi Pasar Hewan Warujayeng 238,4 m3

Promosi Produk Hasil Peternakan Terlaksananya lomba agribisnis ternak sapi hasil IB 60 ternak sapi

Sosialisasi Pengolahan Hasil Peternakan 40 RTP

Peningkatan penerapan teknologi Terlaksananya pelatihan teknologi peternakan 45 RTP

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 15 P4S

26 kali

280 Gapoktan

Tersusunnya dokumen RDKK pupuk bersubsidi 1.216 kelompok tani

Pendampingan Kegiatan Asuransi Usaha Tani (AUTP) 20 kecamatan

Terlaksananya rabat lantai pasar hewan dan urugan 
pasar hewan Warujayeng

Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil peternakan 
bagi peternak

Terlaksananya pembinaan  dan fasilitasi permagangan 
bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Petani Swadaya 
(P4S) 

Penyuluhan (Temu Wicara) dan Pendampingan 
Petani dan Pelaku Agribisnis

Terlaksananya temu wicara Kontak Tani  dan 
Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis tingkat 
kabupaten

Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis 
Pedesaan (PUAP)

Terlaksananya pendampingan kepada Gapoktan 
penerima dana penguatan modal Pengembangan Usaha 
Agribisnis Pedesaan (PUAP)

Fasilitasi penyusunan rencana definitif  kebutuhan 
kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi

Terlaksananya sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi 
(AUTP)



87 kelompok tani

4 kali

Pasar lelang dan temu usaha agribisnis 4 kali

1.216 Kelompok Tani

Sosialisasi Standart Mutu Produk Pertanian 10 kecamatan

Pemberian Penghargaan Agribisnis 4 jenis komoditas

Rehabilitasi Gedung BPPK/UPTD Terlaksananya rehab prasarana fisik di BPPK Lengkong 1 paket

20 kecamatan

Pembangunan pagar UPTD/BPP Terlaksananya pembangunan pagar  BPPK Kertosono 1 paket

340 buku

200 orang/2 kali

Pelatihan penguatan administrasi bagi kelompok 
tani (PIK)

Terlaksananya Pelatihan penguatan administrasi bagi 
kelompok tani

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan 
Daerah

Terlaksananya promosi, apresiasi dan temu usaha 
produksi unggulan pertanian Kabupaten Nganjuk, 
propinsi dan nasional

Terlaksananya pasar lelang hasil pertanian dan temu 
usaha agribisnis

Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida 
(KPPP) Kabupaten Nganjuk

Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida kepada 
Kelompok Tani

Terlaksananya sosialisasi standar mutu produk tanaman 
pangan, hortikultura dan perkebunan kepada petani

Terlaksananya pemberian penghargaan agribisnis pada 
pelaku agribisnis

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kinerja Penyuluh 
Pertanian

Terlaksananya peningkatan kinerja pelayanan dan 
profesionalisme penyuluh pertanian

Peningkatan Metodologi Penyuluhan melalui 
penyusunan buku saku penyuluh

Terlaksananya pembuatan buku saku bagi penyuluh 
pertanian

Workshop Teknologi terapan terbaru bidang 
pertanian terpadu

Terlaksananya workshop teknologi terapan terbaru 
bidang pertanian terpadu



Plt.



KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

: 188 / 53 /K/411.316/2019
:  8  JANUARI  2019

REALISASI REALISASI ANGGARAN
I II  I  II 
0 0                      92,159,000                                   -                                            -   

0 0                      60,000,000                                   -                             21,618,000 

0 35                      35,000,000                                   -                               5,515,000 

0 0                    100,000,000                                   -                                            -   

7 ha 7 ha                    185,000,000                    17,085,000                           36,986,750 

0 3 bln                      34,274,000                      2,100,000                             6,600,000 

0 0                      60,000,000                                   -                               2,229,000 

0 0                      70,000,000                      1,995,000                             1,995,000 

0 35                      30,000,000                                   -                               9,461,000 

0 0                    301,917,000                                   -                                            -   

0 30                      80,000,000                                   -                                            -   

0 60 org                      68,000,000                    13,366,800                           16,616,000 

 Target 
Anggaran 



0 5 kelp                      30,000,000                                   -                             26,298,000 

0 100 org                      50,000,000                      3,351,250                             3,351,250 

0 50 org                      75,000,000                                   -                               5,700,000 

0 0                      58,760,000                                   -                               3,300,000 

0 300 org                    110,000,000                                   -                             38,011,000 

0 0                    150,000,000                                   -                                            -   

0 0                      50,000,000                                   -                                            -   

0 60 org                      50,000,000                                   -                               8,411,600 

3 bln 3 bln                        3,000,000                                   -                                  900,000 

3 bln 3 bln                    150,000,000                    34,212,158                           56,602,281 

3 bln 3 bln                      41,800,000                    11,378,000                           14,281,000 

3 bln 3 bln                      30,000,000                      8,365,000                           15,080,000 

3 bln 3 bln                        4,600,000                      2,295,000                             2,295,000 

3 bln 3 bln                        5,810,000                      1,015,000                             1,560,000 

3 bln 3 bln                    142,745,000                    19,645,705                           30,084,470 



3 bln 3 bln                    156,000,000                    54,453,202                           75,123,202 

3 bln 3 bln                        2,300,000                         422,400                             1,075,200 

3 bln 3 bln                    207,200,000                    43,638,400                           80,617,800 

3 bln 3 bln                    159,030,000                    24,150,790                           37,690,790 

3 bln 3 bln                        6,000,000                      1,975,000                             2,974,000 

3 bln 3 bln                        5,000,000                      3,793,000                             4,995,500 

3 bln 3 bln                    150,000,000                    33,000,000                           55,800,000 

1 paket 0                    203,150,000                                   -                                            -   

5 m2 0                      25,000,000                                   -                                            -   



0 0                      84,900,000                                   -                                            -   

3 bln 3 bln                        2,500,000                                   -                                            -   

3 bln 3 bln                        2,500,000                                -                                        -   

3 bln 3 bln                      15,000,000                      7,458,600                           13,760,000 

0 0                    450,000,000                      5,184,000                           15,756,700 

3 bln 3 bln                      20,000,000                                   -                               2,970,000 

0 50                      30,000,000                                   -                                            -   

0 0                      95,000,000                                   -                                            -   











EVALUASI AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019

NO Program Indikator
Target Realisasi Tribulan

Kegiatan Indikator Target
I II III IV

1 100Ha

     - Padi 0.89%

     - Jagung 3.49%

     - Kedelai 2.23%

70%

2

2.04%

0.50%

- Apokat (Phn) 87.184
- Jeruk (Phn) 158.902

Target 
2020

Program peningkatan produksi 
Tanaman Pangan 

Prosentase peningkatan 
produksi tanaman pangan :

Pengembangan Budidaya Bawang Merah 
Ramah Lingkungan

terlaksananya pemasangan aplikasi light trapp guna 
mendukung produksi hortikultura (bawang merah) 
sehat, pemberdayaan potensi sumberdaya dalam 
rangka budaya usaha tani dan Gerppas

Jumlah kelompok tani yang 
menerapkan teknologi pertanian

Program Peningkatan Produksi 
Tanaman Hortikultura

Prosentase peningkatan 
produksi tanaman hortikultura
-  Bawang merah 

-  Cabe rawit 

Peningkatan jumlah tanaman 
buah (pohon)



NO Program Indikator
Target Realisasi Tribulan

Kegiatan Indikator Target
I II III IV

Target 
2020

4 86.55 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

12 bulan

Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Terlaksanya pengadaan alat kebersihan 12 bulan

Terlaksananya pengadaan rak arsip kantor 12 bulan

5 78%

Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran

Hasil Survei Kepuasan 
Masyarakat (SKM)

Terlaksanya penyediaan perangko, materai dan 
benda pos

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 
dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 
listrik di Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 20 BPPK

Terbayarnya jasa tenaga kebersihan/cleaning service

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor di Dinas 
Pertanian, 5 UPTD dan 20 BPPK

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksanya belanja Barang cetakan (Karcis pasar 
hewan) dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi 
listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan komponen 
listrik/penerangan kantor 

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 
perundang-undangan

Terlaksananya pembelian buku bacaan dan 
peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan konsumsi rapat, harian 
karyawan, dan tamu Dinas Pertanian

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar 
daerah

Terlaksanya pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar 
Daerah dalam rangka rappat-rapat koordinasi dan 
konsultasi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah yang 
akan dilaksanakan 

Penyediaan peralatan dan bahan pembersih

Pengelolaan dan Pendokumentasian Arsip 
Perangkat Daerah

Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan 
prasarana aparatur yang layak 
fungsi



NO Program Indikator
Target Realisasi Tribulan

Kegiatan Indikator Target
I II III IV

Target 
2020

6 Nilai Rata-rata SKP 82.2

7 90%

8 77.50

9

Tebu 0,75

-  Kopi 1,8%

-  Cengkeh 2%

-  Kelapa 1,9%

-  Wijen 1,9% 

Program Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem Pelaporan, 
Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase jumlah laporan 
keuangan dan semesteran PD 
yang tepat waktu

Program Perencanaan, 
penyusunan data, monitoring dan 
evaluasi pertanian

Nilai Evaluasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja

Program Peningkatan produksi 
tanaman perkebunan

Prosentase peningkatan 
produksi tanaman perkebunan



NO Program Indikator
Target Realisasi Tribulan

Kegiatan Indikator Target
I II III IV

Target 
2020

10 392

740

11 Deteksi penyakit menular ternak

- Brucella 0.14%

- Antrax 0.03%

- Helinthiasi 0.36%

- Avian Influensa 4.39%

12 1. Produksi Hasil peternakan

6,755,281
20.68

2. Jumlah populasi ternak
    - Ternak besar          146,220 
    - Ternak Kecil          201,931 
    - Unggas 4,905,698
    - Aneka Ternak 37,098

Program Peningkatan kualitas 
bahan baku (DBHCHT)

- Produksi tanaman tembakau 
(Ton)
- Produktivitas tanaman 
tembakau (kg/ha)

Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Peningkatan Produksi 
Hasil Peternakan

    -  Telur (ton)
    -  Susu (ton)



NO Program Indikator
Target Realisasi Tribulan

Kegiatan Indikator Target
I II III IV

Target 
2020

13 7%

14 30 Kelp. tani

15 35%

Program Peningkatan 
Kesejahteraan Petani

Prosentase Pengurangan biaya 
produksi

Program peningkatan pemasaran 
hasil produksi 
pertanian/perkebunan

Jumlah kelompok tani yang 
sudah MOU dengan pengusaha 
hasil bumi

Program Pemberdayaan Penyuluh 
Pertanian/ Perkebunan Lapangan

Prosentase peningkatan 
kapasitas penyuluh pertanian/ 
perkebunan



NO Program Indikator
Target Realisasi Tribulan

Kegiatan Indikator Target
I II III IV

Target 
2020



EVALUASI AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019

Target Kinerja per Tri Bulan  Target Realisasi Per Tribulan 
I II III IV  I  II  III  IV 

 Target 
Anggaran 



Target Kinerja per Tri Bulan  Target Realisasi Per Tribulan 
I II III IV  I  II  III  IV 

 Target 
Anggaran 

                    3,000,000               750,000               750,000               750,000               750,000 

                170,100,000          42,550,000          42,450,000          42,550,000          42,550,000 

                  48,000,000          12,000,000          12,000,000          12,000,000          12,000,000 

                  25,000,000            6,100,000            6,300,000            6,300,000            6,300,000 

                  24,300,000            6,075,000            6,075,000            6,075,000            6,075,000 

                                 -   



Target Kinerja per Tri Bulan  Target Realisasi Per Tribulan 
I II III IV  I  II  III  IV 

 Target 
Anggaran 



Target Kinerja per Tri Bulan  Target Realisasi Per Tribulan 
I II III IV  I  II  III  IV 

 Target 
Anggaran 



Target Kinerja per Tri Bulan  Target Realisasi Per Tribulan 
I II III IV  I  II  III  IV 

 Target 
Anggaran 



Target Kinerja per Tri Bulan  Target Realisasi Per Tribulan 
I II III IV  I  II  III  IV 

 Target 
Anggaran 



NO Program Indikator Target

1

     - Padi 0.89% 0,31%

     - Jagung 3.41% 0,06%

     - Kedelai 2.20% 0,53%

65% 65%

Realisasi s/d 
Tribulan II

Program peningkatan 
produksi Tanaman Pangan 

Prosentase peningkatan 
produksi tanaman pangan :

Jumlah kelompok tani yang 
menerapkan teknologi pertanian



Kegiatan Indikator Target

60 orang dan 1 demplot

100 orang/2 Gapoktan

35 orang

1500 ha/3 jenis obat

Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan 1 unit/7 Ha

1 tahun

200 orang

Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik (PIK) Terlaksananya pelatihan  pembuatan pupuk 160 orang

30 orang/5 kali

Pengembangan Padi Organik 50 orang dan 1  demplot

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu 
(SLPHT) Jagung

Terlaksananya SLPHT Jagung (Sekolah Lapang 
Pengendalian Hama Terpadu) Dan demplot di 
kabupaten Nganjuk

Pelatihan penanganan pasca panen dan 
pengolahan hasil produksi pangan (pajale)

Terlaksananya pelatihan pasca panen dan 
pengolahan tanaman pangan pajale

 SL-PTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman 
Terpadu) Padi (PIK)

Terlaksananya SL-PTT (Sekolah Lapang pengelolaan 
Tanaman Terpadu) padi (PIK)

Pengamanan Produksi Pertanian dalam 
menghadapi kondisi Iklim Ekstrim

Terlaksananya penyediaan obat-obatan untuk 
antisipasi dan respon cepet pengendalian hama 
penyakit

Terlaksananya Pengembangan Perbenihan pertanian 
di BBI Balonggebang 

BOP kegiatan Pengembangan Sumber-sumber 
air untuk irigasi

Tersedianya BOP kegiatan pengembangan sumber-
sumber air untuk irigasi

Pelatihan regu pengendali hama (RPH) 
Pertanian

Terlaksananya  pelatihan regu pengendalian hama 
pertanian

Pelatihan manajemen pengolahan dan monev 
brigade alsintan

Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan 
dan monev brigade alsintan
Terlaksananya pengembangan benih padi organik 
dan  demplot di kabupaten nganjuk



Capaian (%)

60 org               92,159,000                          65,000,000 70.53

100 org/1 Gapoktan               60,000,000                          32,000,000 53.33

35 orang               35,000,000                          33,883,355 96.81

1500 ha/3 jenis obat             100,000,000                          90,475,000 90.475

7 ha             185,000,000                        108,000,000 58.38

6 bln               34,274,000                          14,644,000 42.73

200 org               60,000,000                          43,000,000 71.67

160 org               70,000,000                          62,000,000 88.57

90 org               30,000,000                          17,462,000 58.21

0             301,917,000                                          -   0

Realisasi s/d 
Tribulan II

 Target 
Anggaran 

Realisasi s/d 
Tribulan II
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