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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk 

mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa 

bernegara. Salah satu tuntutan publik dewasa ini adalah adanya transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.Muara tuntutan ini pada intinya adalah 

terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara 

berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari 

korupsi, kolosi dan nepotisme. 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan 

Kinerja, Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara 

negara mulai dari eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok 

dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang 

dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan 

sebelumnya.Untuk mengukur kinerja atau keberhasilan suatu pembangunan maka 

seluruh kegiatan dinas Tahun Anggaran 2019 perlu diketahui tingkat relevansi, 

efesiensi dan efektifitasnya, manfaat dan dampak yang ditimbulkannya. Evaluasi 

pembangunan juga dimaksudkan untuk menyempurnakan setiap kegiatan pada 

tahun berikutnya dan membantu perencana dalam penyusunan program di masa 

mendatang. 

  Pembangunan Kabupaten Madiun merupakan bagian integral dari 

pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur serta pembangunan nasional, sesuai 

dengan yang diamanatkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional.  

 

Dalam perencanaan pembangunan nasional, pembangunan bidang 

pertanian masih menjadi prioritas utama. Oleh karena itu pembangunan pertanian 

harus merupakan usaha yang terpadu dengan pembangunan daerah dan 
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perdesaan. Dengan demikian sektor pertanian dituntut untuk tumbuh dan 

berkembang dengan laju yang cukup tinggi sekaligus harus memecahkan 

permasalahan ekonomi nasional seperti penyediaan pangan, bahan baku untuk 

industri, peningkatan penerimaan devisa, menciptakan lapangan kerja dan 

peningkatan penanggulangan kemiskinan. 

Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas dilaksanakan melalui 

usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi. Tujuan 

pembangunan pertanian bukan saja untuk meningkatkan produksi pertanian yang 

sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan eksport, 

melainkan juga untuk meningkatkan pendapatan sebagian terbesar rakyat dalam 

rangka meningkatkan harkat dan martabat rakyat pedesaan, serta untuk 

menjadikan pertanian semakin kuat guna mendukung pembangunan di sektor 

industri. Pengelolaan potensi sumberdaya pertanian tidak lagi hanya 

mengandalkan peningkatan produksi akan tetapi juga dikelola berorientasi kepada 

kebutuhan pasar. 

Dengan ketersediaan anggaran dan berbagai fasilitas yang menunjang 

pelaksanaan tugas, maka perlu diperhatikan tingkat akuntabilitas dan kinerja 

dinas, yang disusun dalam Laporan Kinerja Pemerintah (LKJ).. Penyusunan LKJ 

Dinas dimaksudkan sebagai kewajiban Dinas Pertanian Pertanian dan Perikanan 

Kabupaten Madiun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Serta sebagai umpan balik 

untuk memacu perbaikan kinerja dinas di tahun mendatang. 

 

1.2. Gambaran Umum Organisasi 

Sebagaimana tertuang dalam  Peraturan Bupati   Madiun  Nomor :  45  

Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pertanian Dan Perikanan. 

Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Kepala Dinas mempunyai 

tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi otonomi daerah pada urusan 

pertanian dan perikanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas 

Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi : 

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum urusan 

pertanian dan perikanan;  
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b. perumusan kebijakan teknis di bidang padi, palawija, penyuluhan, 

perkebunan dan hortikultura, peternakan dan perikanan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pertanian dan perikanan; 

d. penyusunan programa dan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan 

perikanan; 

e. pengendalian dan penanggulangan dampak bencana alam urusan pertanian 

dan perikanan; 

f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian urusan pertanian dan 

perikanan; 

g. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dengan instansi terkait dalam 

pengendalian urusan pertanian dan perikanan(kp3); 

h. pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan pembinaan bidang 

administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran, administrasi pelayanan 

masyarakat, dan pelaksanaan tugas dinas; 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati . 

 

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh : 

1. Sekretaris 

2. Kepala Bidang  Tanaman Pangan 

3. Kepala Bidang Hortikultura 

4. Kepala Bidang Perkebunan 

5. Kepala Bidang Peternakan 

6. Kepala Bidang Perikanan 

7. Kepala Bidang Penyuluhan 

8. Kepala UPT Balai Benih/Bibit Pertanian 

9. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

 Sekretaris dibantu oleh 3 ( tiga ) Kepala Sub Bagian : 

a. Kepala Sub Bagian Umum 

b. Kepala Sub Bagian Keuangan 

c. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan. 

 Kepala Bidang Tanaman Pangan dibantu oleh 3 ( tiga ) Kepala                     

Seksi : 

a. Kepala Seksi Produksi ; 

b. Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Dan Saprodi 

c. Kepala Seksi Sarana Prasarana Dan Alat Mesin 
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 Kepala Bidang Hortikultura  dibantu oleh 3 ( tiga ) Kepala Seksi : 

a. Kepala Seksi Produksi 

b. Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Dan Saprodi; 

c. Kepala Seksi Sarana Prasarana Dan Alat Mesin 

 Kepala Bidang Perkebunan dibantu oleh 3 ( Tiga ) Kepala Seksi : 

a. Kepala Seksi  Pengembangan Tanaman Semusim  

b. Kepala Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan 

c. Kepala Seksi Sarana Prasarana Dan Alat Mesin 

 Kepala Bidang Peternakan dibantu oleh 3 ( Tiga ) Kepala Seksi : 

a. Kepala Seksi Perbibitan Dan Produksi 

b. Kepala Seksi Kesehatan Hewan 

c. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan   

Pemasaran 

 Kepala Bidang Perikanan dibantu oleh 3 ( Tiga ) Kepala Seksi : 

a. Kepala Seksi Perikanan Budidaya 

b. Kepala Seksi Perikanan Tangkap 

c. Kepala Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan 

 Kepala Bidang Kelembagaan dan SDM dibantu oleh 3 ( Tiga ) Kepala Seksi : 

a. Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pembiayaan 

b. Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan 

c. Kepala Seksi Metode Dan Informasi Penyuluhan. 

 Kepala UPT Balai Benih/Bibit Pertanian saat ini belum terbentuk 

 Kelompok Jabatan Fungsional  
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  Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan  Kabupaten 

Madiun selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut 

ini. 

Gambar 1.1.  

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian Perikanan Kabupaten 

Madiun adalah sebanyak 140 orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri 

Sipil. Pengelompokan pegawai pada Dinas dan Perikanan Kabupaten 

Madiun menurut golongannya, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1. Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. 

Madiun Menurut Golongan 

No Golongan Jumlah Pegawai 

1 Golongan I - 

2 Golongan II 25 

3 Golongan III 102 

4 Golongan  IV 13 

Jumlah 140 

 

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, Pegawai Negeri Sipil di 

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dapat dikelompokkan 

sebagai berikut : 
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Tabel 2. Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. 

Madiun Menurut Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah Pegawai 

1 S3 - 

2 S2 4 

3 S1 81 

4 D4 3 

5 D3 7 

6 D2 - 

7 D1 - 

8 SMA sederajat 43 

9 SMP sederajat 1 

10 SD sederajat 1 

11 Tidak sekolah - 

Jumlah 140 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 

 

2.1. Rencana Strategis 

2.1.1 Penentuan Isu-isu Strategis 

 

Pembangunan pertanian dan perikanan di Kabupaten Madiun dihadapkan 

pada beberapa permasalahan yaitu: 

1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian  

2. Terbatasnya akses petani terhadap saprodi dan permodalan 

3. Belum optimalnya penanganan pasca panen komoditas pertanian 

4. Adanya anomali iklim (dampak perubahan iklim) 

5. Masih adanya gangguan hama dan penyakit tanaman  

6. Penurunan daya dukung lahan dan sumberdaya air 

7. Kurang optimalnya penerapan teknologi dan penyerapan informasi 

oleh petani 

8. Kurang kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh 

9. Rendahnya  regenerasi petani 

10. Belum adanya pengawasan keluar masuknya ternak secara intensif 

11. Masih adanya gangguan penyakit ternak yang dapat mengganggu 

produktivitas 

12. Belum Tercapainya pemenuhan kebutuhan akan daging sapi secara 

swasembada 

13. Belum maksimalnya luas lahan perikanan produktif 

14. Belum tercapainya pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan secara 

swasembada 

 

2.1.2 Tujuan dan Sasaran 

A. Tujuan 

Dalam rangka mewujudkan “Meningkatkan Pembangunan 

Ekonomi yang Mandiri Berbasis Agrobisnis, Agroindustri, dan Pariwisata 

yang Berkelanjutan” yang tertuang dalam misi 3 RPJMD Kabupaten 

Madiun 2018-2023, Dinas Pertanian dan Perikanan  Kabupaten  Madiun 

berupaya untuk terus berkarya agar konsisten dan dapat eksis, 
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antisipatif, inovatif serta produktif melalui program dan kegiatan yang 

dilaksanakan. Mengacu pada potensi peluang pemanfaatan sumber 

daya pertanian, masalah dan hambatan serta kecenderungan lingkungan 

strategis yang berpengaruh di Kabupaten Madiun, Dinas Pertanian dan 

pertanian terus berupaya untuk mencapai tujuan “Meningkatnya PDRB 

Sektor Pertanian”.  

 

B. Sasaran 

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka 

sasaran pembangunan pertanian dan perikanan pada lima tahun ke 

depan adalah “Meningkatnya Pendapatan Petani”  

Adapun sasaran strategis beserta indikatornya adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Kondisi 

Awal 
Target 
Akhir 

(1) (2) (3) (4) 

 
Meningkatnya Pendapatan Petani  
 

 
Nilai Tukar Petani 

 
106,53 

 
107,25 

 

NTP adalah indikator kesejahteraan petani NTP yang merupakan 

perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani dengan Indeks 

harga yg dibayar petani. Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani), dapat 

dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani  Indeks ini 

digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan 

pendapatan sektor pertanian. Sedangkan dari Indeks Harga Yang 

Dibayar Petani, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang 

dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari 

masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan 

untuk memproduksi hasil pertanian. 

NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar 

produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam 

produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP menunjukkan tingkat 
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daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas 

dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk 

pertanian dapat dilakukan. 

Adapun cakupan komoditasnya adalah sebagai berikut : 

- Sub Sektor Tanaman Pangan seperti: padi, palawija 

- Sub Sektor Hortikultura seperti : Sayur-sayuran, buah-buahan, 

tanaman hias & tanaman obat-obatan 

- Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kakao, 

porang, tebu, cengkeh kopi, dll 

- Sub Sektor Peternakan seperti : ternak besar (sapi, kerbau), ternak 

kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil 

ternak (susu sapi, telur, dll) 

- Sub Sektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan 

budidaya 
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C.  Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran 

Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategis adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2. Cara Mencapai Tujuan 1 

SASARAN 
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN 

KEBIJAKAN   PROGRAM   KEGIATAN 

Meningkatnya 
Pendapatan 
Petani 

Peningkatan 
produksi dan 
produktifitas 
tanaman pangan, 
hortikultura dan 
perkebunan 
hmelalui : 

- Pengembangan 

infrastruktur 

pertanian 

- Identifikasi 

Lahan 

Pertanian 

Pangan 

Berkelanjutan 

(LP2B) 

- Penerapan 

pengelolaan 

pertanian 

berbasis ramah 

lingkungan 

1 Program 
Pengembangan 
Tanaman Pangan 

1 Perlindungan tanaman 
pangan 

2 Penyediaan sarana 
prasarana pertanian 
(DAK) 
 

 

3 Pembangunan sarana 
prasarana pertanian 
(DID) 

4 Pengembangan 
sarana prasarana 
infrastruktur pertanian 
pertanian 

 

 

2 
 
 
 

Program 
Pengembangan 
Hortikultura 
 
 
 
 
 

1 Identifikasi Lahan 
Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (LP2B) 

 

2 Rehabilitasi 
Infrastruktur Kebun 
Bibit 

   
3 Kajian Revisi  Perda 

LP2B 

 

3 
 
 
 
 
 

Program 
Pembinaan 
Lingkungan Sosial 
bidang 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
 

1 Bantuan Sarana 
Produksi Bibit/benih 
Perkebunan (cukai) 

 

 

4 
 
 

Program 
Pengembangan 
Perkebunan 

1 
Pembangunan sarana 
prasarana perkebunan 

   

2 Pendampingan 
Penanganan Pasca 
Panen Kakao (pajak 
rokok) 
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SASARAN 
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN 

KEBIJAKAN   PROGRAM   KEGIATAN 

  

5 
 
 
 

Program 
peningkatan 
kualitas bahan 
baku 
 

1 Penerapan 
Pembudidayaan sesuai 
dengan Good 
Agricultural Practices 
(GAP) Tembakau 
(Cukai) 
 

 

- Peningkatan 
produksi 
peternakan 
melalui 
pengembangan 
infrastruktur 
peternakan 

- Optimalisasi 
SDM 
peternakan 

1 
 

Program 
Pengembangan 
Peternakan 
 
 
 
 
 
 
 

1 Pendistribusian hasil 
produksi peternakan 

 

2 Rehabilitasi Puskeswan 

  

2 
 
 
 
 
 
 

Program 
Pembinaan 
Lingkungan Sosial 
Bidang 
Ketenagakerjaan 
 
 

1 Pembinaan dan 
Pelatihan Ketrampilan 
Kerja bagi Tenaga Kerja 
dan Masyarakat 
(Pembinaan dan 
Pengawasan Kesehatan 
Masyarakat Veretiner) 
(Cukai) 

    

2 Pembinaan dan 
Pelatihan Ketrampilan 
Kerja bagi Tenaga Kerja 
dan Masyarakat 
(Pemeliharaan 
Kesehatan Dan 
Pencegahan Penyakit 
Menular) (Cukai) 

    

3 Pembinaan dan 
Pelatihan Ketrampilan 
Kerja bagi Tenaga Kerja 
dan Masyarakat 
(Pembinaan dan 
Pelatihan Kelompok 
Ternak) (Cukai) 

 - Optimalisasi 

BBI dalam 

penyediaan 

benih 

- Peningkatan 

sarana 

prasarana 

budidaya 

perikanan 

1 Program 
Pengembangan 
Perikanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Perikanan 

 2 Pengadaan Sarana dan 
Prasarana 
Pemberdayaan Usaha 
Kecil Masyarakat 
Kelautan dan Perikanan 
(Nelayan dan 
Pembudidaya Ikan) 
(DAK) 

3 Pembangunan/Rehabilit
asi Sarana dan 
Prasarana Pokok Unit 
Perbenihan (UPTD 
Kabupaten/Kota) (DAK) 
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SASARAN 
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN 

KEBIJAKAN   PROGRAM   KEGIATAN 

 Peningkatan 
SDM petani dan 
aparatur 

1 
 
 
 
 

Program 
Pemberdayaan 
Penyuluh Dan 
Lembaga Petani 

1 Sarasehan 
kelembagaan Petani 
 
 
 

  2 Integrated 
Participatory 
Development and 
management or 
Irrigation Program 
(IPDMIP) 

 Peningkatan 
Kemampuan 
Lembaga Petani 
(IPDMIP) 
 
 
 

  3 Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

1 Pendukung kinerja 
SKPD 

  4  Program 
peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur 

1 Pendukung Kinerja 
SKPD 

  5 Program 
peningkatan 
pengembangan 
sistem pelaporan 
kinerja SKPD 

1 Penyusunan laporan 
Capaian Kinerja Dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 
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2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 

Penetapan Kinerja 2020 pada Dinas Pertanian dan Pertanian 

Kabupaten Madiun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas, 

mengacu pada Rencana Kerja yang telah ditetapkan.       

Tabel 2.7 Perjanjian  Kinerja Tahun 2020 
 

Tujuan  : Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Rumus Target  

(1) (2) (3) (4) 

Meningkatnya 
Pendapatan Petani 

Nilai Tukar Petani Rasio antara indeks harga 
yang diterima petani dengan 
indeks harga yang dibayar 
petani yang dinyatakan 
dengan persentase 

106,70 % 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja 

Pengukuran capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan 

formulir Pengukuran Kinerja. Penghitungan prosentase pencapaian kinerja 

tersebut adalah : 

 

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No Interval Nilai Realisasi 

Kinerja 

Kriteria Penilaian Realisasi 

Kinerja 

1 100% ≤ Tercapai Target 

2 ≤ 100 Tidak Tercapai Target 

 

 Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan 

berkesinambungan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

yang telah direncanakan dalam rangka mencapai visi misi Dinas Pertanian 

dan Perikanan Kabupaten Madiun. Pengukuran Kinerja Sasaran ( PKS ) 

Tahun 2019 sesuai dengan masing-masing sasaran dan indikator kinerja 

seperti tercantum di bawah ini. 

 

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2019 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Tahun 

2018 

Target 

Tahun 

2019 

Realisasi 

Tahun 

2019 

% 

Realisasi 
Kondis

i Awal 

Target 

Akhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) 

Meningkatnya 

Pendapatan 

petani 

Nilai Tukar 

Petani 106,53 106,62 107,12 100,47 106,53 107,25 

Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan atau 

mengukur tingkat Pendapatan petani. Dalam meningkatkan Pendapatan 

petani berbagai upaya dalam bentuk kebijakan dan program telah dilakukan 

untuk memaksimalkan pembangunan dalam bidang pertanian, meliputi 

penyediaan infrastruktur produksi (irigasi dan jalan usaha tani), pemberian 
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bantuan (saprodi, benih, pupuk, dll), dukungan penyuluhan dan pembinaan 

dalam usaha tani, panen, pasca panen. Sejak tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2016 Nilai Tukar Petani di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan 

dan pada tahun 2017 Nilai Tukar Petani sedikit mengalami penurunan 

dikarenakan terjadinya kenaikan indek yang dibayar petani, kenaikan 

tersebut didorong oleh kelompok tanaman bahan makanan seperti sayuran 

yang signifikan sehingga memicu terjadinya penurunan daya beli, NTP 2017 

sebesar 106,25% kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebanyak 

0,28 poin. Peningkatan NTP berlanjut di tahun 2019 sebesar 107,12% atau 

naik 0,59 poin dibandingkan tahun 2018 sebesar 106,53%. Kenaikan NTP 

tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan produktivitas lahan pertanian 

per hektar.    

 Capaian indikator kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 

2019  Didukung oleh kinerja progam dari bidang sebagai berikut : 

 

3.2 Analisa capaian kinerja Bidang 

Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-

faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada 

akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan 

pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui 

alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten 

Madiun sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat 

beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai 

pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen 

Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing 

Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan 

yang diberikan. 
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3.2.1. Indikator Capaian Bidang Tanaman Pangan 

  

Tabel 3.3. Pengukuran kinerja Bidang Tanaman Pangan tahun 2019 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Tahun 2018 

Target Tahun 

2019 

Realisasi 

Tahun 2019 

% 

Realisasi 

Kondisi 

Awal 

Target 

Akhir 

(2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) 

Jumlah 

Produksi padi 

(ton) 

593.261,00 544.346,52 564.295,07 103,66 

        

543.260,00  

       

548.714,37  

Jumlah 

produksi 

jagung (ton) 

56.704,82 56.844,08 89.322,51 157,14 

          

56.730,62  

         

57.300,20  

Jumlah 

produksi 

kedelai (ton) 

2.580,47 2.587,16 1.483,10 57,33 

             

2.582,00  

           

2.607,92  

 

1) Produksi Padi  

Produksi padi Gabah Kering Giling (GKG) pada tahun 2019 sejumlah 

564.295,07 ton yang dihasilkan dari luas panen 87.478 ha (100,83% 

dari target 86.754 ha) dengan produktivitas 6,45 ton/Ha. Secara 

keseluruhan, target jumlah produksi padi mencapai 103,66% atau lebih 

besar 19.948,55 ton dari yang ditargetkan. 

Capaian tersebut tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan untuk 

mempertahankan dan meningkatkan produktivitas padi yang meliputi : 

a) Penyediaan sarana produksi benih unggul bersertifikat dan pupuk 

subsidi sesuai kebutuhan petani. 

b) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan secara terpadu 

c) Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana infrastruktur 

pertanian 

 

2) Produksi Jagung  

Total luas panen jagung sebesar 11.235 ha atau meningkat 3.213 ha 

jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan total produksi sebesar 

89.322,51 ton yang juga mengalami peningkatan sebanyak 15.075,46 

ton. Selain karena naiknya luas panen, peningkatan produksi jagung 
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tahun 2019 juga didukung oleh adanya peningkatan produktivitas dari 

7,07 ton/ha pada tahun 2018 menjadi 7,95 ton/ha pada tahun 2019. 

Secara keseluruhan produksi jagung pada tahun ini mencapai 157,14% 

dari target 56.844,08 ton. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari 

berbagai upaya yang elah dilakukan, diantaranya : 

a) Penerapan teknologi budidaya jagung, mulai dari pengolahan tanah 

sampai dengan pengendalian hama penyakit. 

b) Mendukungnya iklim dan cukupnya sinar matahari menyebabkan 

pertumbuhan tanaman jagung yang baik. 

 

3) Produksi Kedelai  

Capaian produksi kedelai pada tahun 2019 menurun drastis dari 

2.580.47 ton pada tahun 2018 menjadi 1.483,10 ton pada tahun 2019. 

Hal ini disebabkan menurunnya luas tanam kedelai secara signifikan 

seluas 625 ha dibandingkan tahun 2018 seluas 1.514 ha. Meskipun jika 

dilihat dari produktifitas tahun 2019 mengalami peningkatan (16,7 

kw/ha) namun tidak mampu mendongkrak capaian produksi kedelai 

mengingat luas tanam yg turun menjadi 889 ha atau turun 58,72%. 

Penurunan produksi kedelai disebabkan karena alih komoditas yang 

biasanya petani di sentra komodias kedelai (kecamatan pilangkenceng) 

tahun kemarin banyak petani beralih ke komoditas jagung. 

Permasalahan 

 Secara umum permasalahan yang terjadi pada pencapaian target  

sasaran peningkatan produksi tanaman pangan utama adalah penurunan 

jumlahan lahan pertanian karena perubahan fungsi lahan pertanian menjadi 

pemukiman dan industri yang cukup tinggi sebagai dampak pengembangan 

kota dan pembangunan jalan tol. 

 

Upaya pemecahan masalah 

Terkait tingginya laju alih fungsi lahan di Kabupaten Madiun, upaya 

pemecahan masalah yang sudah dilakukan adalah penetapan peraturan 

daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan 
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Berkelanjutan yaitu program perlindungan terhadap 21.587 Ha lahan sawah 

untuk tetap berfungsi sebagai lahan pertanian tanaman pangan. 

  

3.2.2 Indikator Capaian Bidang Tanaman Hortikultura 

Tabel 3.4. Pengukuran kinerja Bidang Tanaman Hortikultura tahun 2019 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
Tahun 
2018 

Target 
Tahun 
2019 

Realisasi 
Tahun 
2019 

% 
Realisasi 

Kondisi 
Awal 

Target 
Akhir 

(2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) 

 
Produksi 
mangga (ton) 

53.439,42 54.508 87.663 160,81 

                
53.439  

               
59.001  

Produksi 
durian (ton) 3.759,64 3.834 3.898 101,67 

                   
3.759  

                 
4.150  

Produksi 
jambu air 
(ton) 

271,89 276 303 109,61 
                      

271  
                     

299  

Produksi 
cabe 623,30 638 387 60,87 

                      
623  

                     
688  

roduksi 
bawang 
merah 

854,20 871 504 57,56 
                      

854  
                     

943  

 

1. Produksi Mangga 

Produksi mangga pada tahun 2019 sebesar 87.663 ton atau mencapai 

160,81% dari target. Jika dibandingkan tahun 2018 produksi mangga 

mengalami kenaikan sebesar 32.223,58 ton.   Kenaikan produksi 

mangga disebabkan oleh tingginya produktivitas yg didukung oleh 

sedikitnya curah hujan dan minimnya gangguan hama penyakit yang 

menyebabkan pembusukan buah mangga 

2. Produksi Durian 

Realisasi produksi durian sebesar 3.898 ton atau mencapai 101,67% dari 

target. Meskipun mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2018, 

namun durian memang merupakan salah satu produk tanaman 

hortikultura yang cukup sulit untuk digenjot produksinya mengingat 

pohon durian hanya mampu berproduksi secara maksimal pada lokasi 

dengan ketinggian tertentu, sementara wilayah Kabupaten Madiun 

mayoritas merupakan dataran rendah. Wilayah perkembangan durian di 
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Kabupaten Madiun tersebar di beberapa Kecamatan antara lain 

Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare dan Gemarang. 

3. Produksi Jambu Air 

Realisasi produksi jambu air pada tahun 2019 sebesar 303 ton, 

mengalami kenaikan sebesar 31,11 ton. Sebagaimana mangga, naiknya 

produksi jambu air tahun 2019 disebabkan sedikitnya curah hujan dan 

berkurangnya hama penyakit yang menyebabkan buah jambu air cepat 

membusuk. Banyaknya sinar matahari juga menyebabkan pohon jambu 

air berproduksi secara maksimal sehingga berdampak pada tingginya 

hasil panen. 

4. Produksi Cabe 

Realisasi produksi cabe sebesar 387 ton atau turun sebanyak 236,3 ton 

dibandingkan tahun 2018. Jika dilihat dari sisi target, capaian produksi 

cabe pada tahun 2019 hanya sebesar 60,87%. Penurunan  produksi 

cabe disebabkan oleh turunnya minat petani dalam menanam cabe, hal 

ini bisa dilihat dari turunnya luas panen cabe pada tahun 2019 yaitu 28 

ha, dimana tahun sebelumnya seluas 155 Ha. Wilayah penghasil cabe 

ada di Kecamatan Kebonsari, Geger, Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, 

Pilangkenceng, Balerejo dan Madiun. 

5. Produksi Bawang Merah 

Realisasi produksi bawang merah sebesar 504 ton atau tercapai 57,56% 

dari target 871 ton. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2018 

produksi bawang merah mengalami penurunan sebanyak 350,2 ton. 

Penurunan  produksi bawang merah ini disebabkan oleh turunnya minat 

petani dalam menanam bawang merah, luas panen bawang merah 

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 seluas 98 ha Ha 

sedangkan tahun 2019 hanya 59 Ha. Wilayah penghasil cabe ada di 

Kecamatan Kebonsari, Kare, Saradan, Pilangkenceng, Madiun dan 

Jiwan. 

 

Permasalahan 

Usaha tani tanaman cabe dan tanaman sayuran hortikultura  pada 

umumnya memerlukan modal yang cukup besar. Selain itu budidaya 
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komoditi hortikultura sangat rentan terhadap pengaruh iklim dan serangan 

hama penyakit sehingga resiko keberhasilan produksi sangat besar. Selain 

itu komoditi hortikultura sangat rentan terhadap resiko kerusakan pasca 

panen dan sehingga tidak dapat   disimpan lama dan mengakibatkan 

harganya  sangat berfluktuasi. Pada saat panen sangat dimungkinkan 

harga turun sehingga pendapatan petani rendah. 

Pada tanaman buah utama, permasalahan usia pohon yang sudah 

tua menyebabkan tanaman tidak bisa berproduksi maksimal dalam 

menghasilkan buah. 

 

 Upaya pemecahan masalah 

Upaya yang dilakukan dalam rangka memperkuat permodalan petani 

hortikultura adalah fasilitasi kerjasama permodalan dari pihak perbankan 

sehingga petani hortikultura mendapat kemudahan akses permodalan 

melalui rekomendasi dari pihak dinas. 

Adapun upaya untuk mengurangi kerusakan hasil  dilakukan 

bimbingan teknis pasca panen dan pengolahan hasil.  Dengan penerapan 

teknologi pasca panen yang baik dan pengolahan hasil yang tepat guna 

diharapkan dapat menjadikan nilai .tambah komoditi hortikultura yang 

dihasilkan sehingga menambah pendapatan petani. 

Pada tanaman buah utama diperlukan peremajaan tanaman untuk 

menjaga keberlanjutan produksi buah-buahan. Sehingga ketika pohon tidak 

berbuah karena usia tua maka tanaman baru pengganti sudah siap untuk 

berproduksi, hal ini sangat penting untuk menjaga siklus tanaman dan 

ketersediaan buah dalam jangka waktu lama. 
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3.2.3 Indikator Capaian Bidang Perkebunan 

Tabel 3.5. Pengukuran kinerja Bidang Perkebunan tahun 2019 

 Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Tahun 

2018 

Target 

Tahun 

2019 

Realisasi 

Tahun 

2019 

% 

Realisa

si 

Kondisi 

Awal 

Target 

Akhir 

(2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) 

Produksi 
Komoditi 
perkebunan : 

      

Tebu (Ton) 19.225,00  19.609,50  14.213,44 72,48% 19.225,00  21.225,95  

Kakao (Ton) 848,90        865,88  860,10 99,33%     848,90  937,25  

Cengkeh 

(Ton) 

360,73 367,94  356,08 97.97%    360,73         

398,28  Porang (Ton) 8.749,95    8.879,05  9.060,15 102,04% 8.704,95  9.610,97  

1. Produksi Tebu 

Realisasi produksi tebu (gula kristal) sebesar 14.213,44 ton atau 

mencapai 72,48%. Jika dibandingkan tahun 2018, produksi tebu pada 

tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5.011,56 ton Penurunan 

produksi tebu disebabkan oleh menurunnya Luas lahan tebu dari tahun 

ke tahun akibat banyaknya petani yang beralih ke komoditas lain karena 

merosotnya harga tebu ditingkat petani. 

2. Produksi Kakao 

Realisasi produksi biji kering Kakao sebesar 860,10 ton atau848,90 ton 

pada tahun 2018 atau mencapai 74,15 % dari target sebesar mencapai 

99,33% dari target 865,88 ton. Jika dibandingkan dengan produksi pada 

tahun 2018, produksi kakao pada tahun 2019 mengalami peningkatan 

sebesar 11,2 ton. Adapun wilayah penghasil  kakao di Kabupaten 

Madiun meliputi: Kec. Dolopo, Kec. Wungu, Kec. Kare dan Kec. 

Dagangan dengan total luas 4.363 ha. 

3. Produksi Cengkeh 

Realisasi produksi cengkeh sebesar 356,08 ton atau mencapai 97,97%% 

dari target 367,94 ton. Produksi tersebut didapat dari luas total areal 

cengkeh seluas  1.797,11 ha. Walaupun luas panen cengkeh pada tahun 

2019 naik 11,11 ha dibandingkan tahun 2018, namun produktivitas 

cengkeh pada tahun 2019 mengalami penurunan secara signifikan yaitu 

dari 3,43 kw/ha pada tahun 2018 menjadi 1,98 kw/ha pada tahun 2019. 
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Menurunnya produktifitas cengkeh akibat adanya serangan bakteri 

pengerek batang yang menyerang 35% pohon cengkeh sehingga banyak 

pohon cengkeh yang mati. 

4. Produksi Porang 

Realisasi produksi porang pada tahun 2019 sebesar 9.060,15 ton, 

meningkat 310,2 ton dibandingkan produksi tahun 2018 atau mencapai 

102,04% dari target 8.879,05 ton. Meningkatnya produksi porang pada 

tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan Dinas Pertanian dan 

perikanan, salah satunya dengan penambahan luas areal tanaman 

porang dari 1.568 ha pada tahun 2018 menjadi 1.602 ha pada tahun 

2019. Adapun beberapa wilayah penghasil di Kabupaten Madiun meliputi 

Kec. Dolopo, Kec. Dagangan, Kec. Wungu, Kec. Kare, Kec. Gemarang, 

Kec. Madiun, Kec. Wonoasri, Kec. Pilangkenceng dan Kec. Saradan.  

 

Permasalahan 

Usaha tani tanaman perkebunan sangat rentan terhadap iklim dan 

serangan hama penyakit, selain itu fluktuasi harganya  harga seringkali 

menyebabkan petani untuk enggan bertahan pada komoditas yang sama 

dan beralih ke komoditas lainnya 

 

Upaya pemecahan masalah 

Upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah iklim dan 

serangan hama penyakit yaitu dengan menyediakan bantuan sarana 

prasarana pendukung kegiatan perkebunan yaitu baik bibit bibit tanaman 

perkebunan yang unggul, pupuk, pestisida dan terus dilakukan upaya 

pendampingan sebagai upaya dukungan langsung kepada petani. 

 

3.2.4 Indikator Capaian Bidang Peternakan 

Tabel 3.6. Pengukuran kinerja Bidang Peternakan tahun 2019 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Tahun 

2018 

Target 

Tahun 

2019 

Realisasi 

Tahun 

2019 

% 

Realisasi 
Kondisi 

Awal 
Target Akhir 

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) 

Produksi 

Daging (ton) 

  6.218,01    6.309,72  6.986,86 110,73 6.220,11  6.721,60  
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Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Tahun 

2018 

Target 

Tahun 

2019 

Realisasi 

Tahun 

2019 

% 

Realisasi 
Kondisi 

Awal 
Target Akhir 

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) 

Produksi 

Telur (ton) 

  4.371,79  4.406,45  4.376,56 99,32 4.322,63  4.769,68  

Produksi 

Susu (ton) 

365,84  413,61  187,50 45,33 365,84  447,70  

Populasi 

ternak 
 

  
  

    

Sapi potong 

(ekor) 

62.099  

 

63.652  63.180 

 

99,26 62.099  68.899  

Sapi perah 

(ekor) 

214 215  112 52,09 214  226  

Kambing 

(ekor) 

78.777 82.549  83.503 101,16 78.777  89.353  

Domba 

(ekor) 

23.113 23.655  23.584 99,70 23.113  25.605  

Ayam Buras 

(ekor) 

1.685.054 1.724.634  1.735.605 100,64 1.685.05

4  

1.866.800  

Ayam petelur 

(ekor) 

299.200 207.379  301.303 145,29 299.200  224.474  

Ayam 

Pedaging 

(ekor) 

453.376 316.745  588.752 185,88 453.376  342.855  

Itik (ekor) 43.542 44.535  44.864 100,74 43.542  48.206  

 

Realisasi produksi hasil peternakan secara keseluruhan 

mencapai angka yang sangat menggembirakan, sebagian besar 

produksi hasil peternakan melampaui angka yang ditargetkan. Dari 

keseluruhan produk peternakan hanya realisasi susu yang masih jauh di 

bawah target, yaitu 187,50 ton atau 45,33% dari yang ditargetkan. Jika 

kita lihat ke jumlah populasi ternak, tidak tercapainya produksi susu tentu 

sangat berkaitan erat dengan turunnya populasi sapi perah dari 214 ekor 



LKJ  Dinas Pertanian dan Perikanan  Kabupaten Madiun TA 2019                                           24 
 

pada tahun 2018 menjadi 112 ekor pada tahun 2019. Turunnya populasi 

sapi perah di Kabupaten Madiun disebabkan oleh turunnya minat petani 

ternak terhadap usaha sapi perah yang dianggap kurang menjanjikan 

secara ekonomi, sehingga berpindah ke usaha (peternakan) lain yang 

dinilai lebih menguntungkan. 

Tercapainya realisasi produk peternakan baik produksi maupun jumlah 

populasi ternak tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan Dinas 

Pertanian dan Perikanan selaku stake holder di bidang peternakan, 

diantaranya : 

a) Pembinaan teknis dan pendampingan dalam rangka budidaya sapi 

potong pada petani ternak 

b) Peningkatan kesadaran petani ternak dalam partisipasi kawin suntik 

yang berdampak pada meningkatnya angka kelahiran sapi potong 

melalui inseminasi buatan.  

c) Peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan / 

budidaya sapi potong melalui kegiatan lomba/kontes ternak baik di 

tingkat Kabupaten maupun Provinsi. 

d) Peningkatan kualitas pakan ternak berkualitas melalui kegiatan 

pembuatan  pakan ternak. 

e) Peningkatan sarana prasarana kesehatan hewan dalam rangka 

meningkatkan pengawasan dan antisipasi terhadap berbagai 

gangguan kesehatan hewan terutama hewan ternak. 

 

Gambar 1. Kegiatan pelatihan pembuatan pakan ternak 
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Gambar 2. Kegiatan pembinaan kelompok ternak 

 

Gambar 3. Kegiatan rehabilitasi Puskeswan 

 

Permasalahan 

Beberapa masalah yang masi muncul dalam usaha peternakan di 

Kabupaten Madiun diantaranya belum adanya pengawasan keluar 

masuknya ternak secara intensif yang memungkinkan masukna hewan 

berpenyakit (menular) masuk ke wilayah Kabupaten Madiun yang pada 

akhirnya bisa mengganggu produktivitas ternak. Belum terpenuhinya 
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kebutuhan daging secara swasembada memaksa kita untuk 

mendatangkan ternak atau daging dari luar wilayah. 

 

Upaya pemecahan masalah 

Berbagai Program dam Kegiatan telah dilakukan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan akan hasil produksi peternakan terutama daging. 

Pemberian dukungan terutama sarana dan prasarana kepada peternak 

harus terus dilakukan agar peternak semakin terpacu untuk 

meningkatkan usaha ternaknya. 

 

3.2.5 Indikator Capaian Bidang Perikanan 

Tabel 3.6. Pengukuran kinerja Bidang Perikanan tahun 2019 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Tahun 

2019 

Target 

Tahun 

2019 

Realisasi 

Tahun 

2019 

% 

Realisasi 
Kondisi 

Awal 

Target 

Akhir 

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) 

Jumlah 

Produksi 

perikanan 

  3.467,97  3.909,57 4.408,53            112,76 3.467,97 5.033,75  

 

Realisasi produksi perikanan pada tahun 2019 mencapai 4.408,53 ton 

atau mencapai 112,76% dari target 3.909,57 ton. Jika dibandingkan pada 

tahun 2018, produksi ikan pada tahun 2019 mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan yaitu 940,56 ton. Tercapainya target produksi ikan 

tersebut disebabkan adanya penambahan pembudidaya ikan dan 

penambahan kolam-kolam yang ada dimasyarakat, penambahan kolam 

ikan tersebut berupa kolam permanen maupun kolam terpal.  
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3.2.6. Indikator Capaian Bidang Penyuluhan 

Tabel 3.6. Pengukuran kinerja Bidang Penyuluhan tahun 2019 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Tahun 

2018 

Target 

Tahun 

2019 

Realisasi 

Tahun 

2019 

% 

Realisasi 
Kondisi 

Awal 

Target 

Akhir 

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) 

Prosentase 
kelompok tani 
tingkat lanjut  

 
65 

 
72 

 
73 
 

 
101 

 
 

 
100 

 

Prosentase 
penyuluh 
pertanian 
tingkat ahli 

 
63 

 
65 

 
65 
 
 

 
100 

 
 

 

 
73 
 
 

 

Tercapainya target didukung oleh Program Pemberdayaan Penyuluh 

dan Lembaga Petani, serta program rutin pendukung sarana prasarana 

petugas yaitu program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program 

peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan 

pengembangan sistem pelaporan kinerja SKPD. Dengan adanya dukungan 

sarana prasarana yang memadai bagi petugas, maka petugas dapat 

melaksanakan berbagai kegiatan terutama dalam upaya merangsang 

peningkatan prosentase kelompok tani tingkat lanjut.  

 

Permasalahan 

  Kondisi umum yang terjadi adalah masih kurangnya peran serta 

kelembagaan petani terutama dalam mendukung peningkatan Pendapatan 

petani secara langsung.  Hal ini mengakibatkan banyak petani yang enggan 

untuk bergabung atau turut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan 

kelembagaan petani.  Masih banyak petani yang melakukan kegiatan 

pertanian/perikanannya secara individu tanpa mau terlibat dalam 

kelembagaan petani. 

 

Upaya pemecahan masalah 

Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antara Dinas 

Pertanian dan Perikanan dengan Seluruh Kelompok tani, mengundang 

petani untuk ikut secara aktif dalam berbagai kegiatan pelatihan, 

penyuluhan, bimtek, dll untuk meningkatkan pengetahuan dan peran serta 
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petani/tani ikan. Dinas Pertanian dan Perikanan yang terkait secara 

langsung dengan kegiatan pertanian dan perikanan terus berupaya 

memberikan bantuan kepada petani/petani ikan dan memberikan 

pendampingan baik secara rutin maupun berkala, dengan demikian 

diharapkan ke depannya petani bisa mandiri dengan menjadikan lembaga 

petani  sebagai rumah utama dalam melaksanakan kegiatan pertanian dan 

perikanannya tanpa bergantung pada bantuan pemerintah. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan dalam LKJ tahun 2019 

ini, sebagian besar capaian kinerja kegiatan telah tercapai sesuai target 

yang telah ditetapkan dalam indikator kinerjanya. Dinas Pertanian dan 

Perikanan Kabupaten Madiun tetap berkomitmen akan terus memacu 

pembangunan di bidang pertanian dan perikanan yang meliputi  

tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, 

peternakan dan perikanan, mencari solusi terhadap hambatan-

hambatan dan tantangan yang ada untuk dapat mencapai sasaran dan 

tujuan dinas yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dukungan seluruh 

elemen masyarakat Kabupaten Madiun khususnya petani / kelompok 

tani/Gapoktan dan pengusaha / stakeholders sangat diharapkan demi 

tercapainya visi, misi, sasaran dan tujuan tersebut. 

 

4.2. Saran 

Dalam pengukuran capaian kinerja kegiatan dinas, sebagian 

besar target dalam indikator kinerjanya telah dicapai dengan baik. 

Namun dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah ( LKJ ), masih 

banyak sekali ditemukan hambatan yang erat kaitannya dengan 

penyusunan dokumen perencanaan strategis sebelumnya.  

Sangat dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik diantara 

sesama petugas / pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan untuk dapat 

mencapai hasil yang lebih baik. Karena antara tupoksi satu dengan 

lainnya sangat berkaitan. 

 


