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PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-

Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah 

membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 

didasarkan pada penjabaran dari visi, misi kepala daerah. 

Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra)  Perangkat Daerah, yang di dalamnya memuat sasaran-

sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-

program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun 

waktu lima tahun mendatang. 

Pembangunan sektor peternakan dan perikanan di 

Kabupaten Grobogan memberikan sumbangan yang cukup berarti  

bagi pembangunan daerah, secara langsung dalam pembentukan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, 

dan peningkatan pendapatan masyarakat, dan tidak langsung 

melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan 

pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Sektor 

peternakan merupakan salah satu bidang usaha yang hampir 

merata tersebar dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di 

Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan merupakan salah satu 

daerah kantong ternak terutama sapi potong di Jawa Tengah. 

Kebutuhan nasional terhadap produk produk peternakan yaitu 

daging, susu dan telur  selalu meningkat dari tahun ke tahun 
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untuk itu perlu  ditunjang dengan ketersediaan populasi ternak 

yang memadai dengan produktivitas yang tinggi. Masyarakat 

peternakan di Kabupaten Grobogan  sebagai salah satu 

stakeholder, berperan sangat penting dalam upaya pembangunan 

peternakan dankesehatan hewan, karena masyarakat adalah 

pelaku utama bidang peternakan dan kesehatan hewan. 

Selanjutnya dalam Penyusunan Renstra Dinas Peternakan 

dan Perikanan  Kabupaten Grobogan disamping berpedoman pada 

RPJMD juga harus memperhatikan Rencana Strategis Kementerian 

Pertanian, Rencana Strategis Kementrian Kelautan dan Perikanan ,  

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan  Hewan Propinsi Jawa 

Tengah, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa 

Tengah,  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Grobogan , serta memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS), hasil evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan 

Perikanan  Periode 2011 - 2016, serta dengan memperhatikan isu-

isu dan faktor-faktor strategis bidang peternakan dan perikanan , 

baik pada tingkat global, nasional, maupun regional. 

Rencana Strategis  Dinas Peternakan dan Perikanan  

merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di 

dalamnya memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan 

kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan 

fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan  sebagai penyusun dan 

pelaksana kebijakan daerah di bidang pembangunan peternakan 

dan perikanan, serta bersifat indikatif. Selain itu juga memberikan 

gambaran perwujudan pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan  

selama 5 (lima) tahun ke depan. 

Proses penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan 

Perikanan  Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021 dilakukan 

melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan Renstra, 
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rancangan akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah 

dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD.  

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perangkat 

Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat 

Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, 

program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan 

urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan Pemerintahan 

pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap  Perangkat Daerah , 

yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. 

Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses yang sistematis 

berkelanjutan dalam membuat keputusan dengan memanfaatkan 

sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan 

secara sistematis usaha-usaha untuk melaksanakan keputusan 

tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang 

terorganisasi dan sistematis. Dengan kata lain Rencana Strategis 

merupakan jawaban atas perubahan nyata yang dilakukan oleh 

organisasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan dengan cara mengelola keberhasilan yang 

berorientasi pada masa depan dalam rangka pelayanan prima. 

Analisis dan pengambilan keputusan strategis tentang masa depan 

organisasi untuk menempatkan dirinya pada masa yang akan 

datang. Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat dengan 

memperhatikan dan mengkaji apa yang diwujudkan atau akan 

dicapai dalam lima tahun ke depan dengan memperhatikan potensi, 

peluang, tantangan dan hambatan yang ada dan dipunyai sektor 

peternakan dan perikanan di Kabupaten Grobogan. Renstra ini 

dapat dijadikan petunjuk arah akan perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan yang lebih operasional.   

Dalam hal proses penyusunan Rancangan Rencana 

Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan  Kabupaten 

Grobogan  berpedoman pada Rancangan awal Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Grobogan Tahun 2016 – 2021, yang menunjukan target dan 

indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama 

lima tahun.   

Dinas Peternakan dan Perikanan  Kabupaten Grobogan 

dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 

berpedoman atau mengacu pada  Visi dan Misi Bupati dan Wakil 

Bupati terpilih. Adapun Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu 

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan  yang 

sejahtera secara utuh dan menyeluruh ”.  

Sedangkan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 

Kabupaten Grobogan yaitu:        

1. Membangun dan meningkatkan infrasrtuktur jalan-

jembatan,perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumber 

daya air. 

2. Meningkatkan produktifitas pertanian dan ketahanan pangan 

3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, 

industri,perdagangan,koperasi dan pariwisata 

4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan,kesehatan 

pemberdayaan masyarakat,keolahragaan,kepemudaan,KB dan 

pelayanan sosial dasar lainnya.  

5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan 

penyerapan tenaga kerja 

6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola 

pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik 

7. Meningkatkan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup 

dan kualitas penataan ruang 

8. Meningkatkan penghayatan nilai nilai keagamaan dan 

pelestarian budaya masyarakat 
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9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar 

wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan 

penanggulangan kemiskinan. 

Dinas Peternakan dan Perikanan  akan menjalankan misi ke-2 dari  

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu Meningkatkan 

produktifitas pertanian dan ketahanan pangan. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih, 

transparan dan bertanggung jawab, maka sebagai Landasan hukum 

dalam penyusunan rancangan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas 

Peternakan dan Perikanan  Kabupaten  Grobogan Tahun 2016 – 

2021 adalah : 

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

2. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

5.  

6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah; 

7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

Masyarakat; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat 

Daerah; 

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah; 

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

17. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Derah; 

18. Permendagri Nomor 86  Tahun 2017 tentang tentang Tata cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara 
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Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan 

Tahun 2011 – 2031; 

21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2016 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, 

Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan 

Perikanan. 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021. 

 
1.3. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan 

dan Perikanan  Kabupaten Grobogan dimaksudkan sebagai 

penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang 

digambarkan dalam bentuk program kegiatan terkait urusan 

pertanian dan urusan kelautan perikanan berdasarkan 

kewenangan menurut Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang pemerintahan daerah dan Tugas pokok dan fungsi 

perangkat daerah berdasarkan peraturan Bupati  Nomor 68 Tahun 

2016 tentang kedudukan , susunan organisasi, Tugas pokok, 

Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja  Dinas 

Peternakan dan Perikanan  Kabupaten Grobogan. 

 

1.4. Tujuan 

Adapun Tujuan penyusunan Renstra ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan 

diselenggarakan Dinas Peternakan dan Perikanan  Kabupaten 

Grobogan sebagai penjabaran visi dan misi Bupati terpilih; 

2. Menerjemahkan visi dan misi Bupati  ( misi 2 ) kedalam tujuan 

dan sasaran pembangunan daerah selama 5(lima Tahun sesuai 

dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan  Kab. 

Grobogan dengan berpedoman kepada RPJDM Kabupaten 

Grobogan Tahun 2016 – 2021. 

3. Menciptakan keselarasan antara perencanaan lima tahunan 

daerah (RPJMD) dengan perencanaan Dinas Peternakan dan 

Perikanan  Kabupaten Grobogan; 

4. Merupakan pedoman bagi Dinas Peternakan dan Perikanan  

Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya sesuai dengan amanat yang ada dalam RPJMD; 

5. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai 

dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang 

akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Grobogan    

Tahun 2016 – 2021 

6. Merupakan pedoman dalam melaksanakan pengendalian 

kegiatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 
Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan  Kabupaten 

Grobogan disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN  
 Memuat tentang latar belakang, landasan hukum 

,maksud, tujuan, , dan sistematika penulisan. 

 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 
 

 Menguraikan tentang tugas ,fungsi dan struktur 

organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat 
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Daerah , kinerja pelayanan Perangkat Daerah, 

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan 

Perangkat Daerah. 

 
BAB III        PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS  

                   PERANGKAT  DAERAH 

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas 

dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan 

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L dan 

Renstra , telaahan rencana tata ruang wilayah dan 

kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu 

isu strategis. 

 
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

 
 Memuat  tujuan dan sasaran jangka menengah 

Perangkat Daerah serta hubungan tujuan dan sasaran 

Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran RPJMD. 

 

BAB V         STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
 

 Menguraikan tentang rencana  program dan 

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan 

pendanaan indikatif. 

 

BAB VI      RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR   

                 KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN  

                 INDIKATIF 

                    Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai 

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan 

RPJMD. 
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BAB VII       KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang 

secara langsung menunjukkan kinerja yang kan 

dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan RPJMD  

 

BAB VIII PENUTUP 

 Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan 

renstra Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan 

renja Perangkat Daerah, Penguatan peran 

stakehorders dalam pelaksanaan renja Perangkat 

Daerah, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas 

kinerja tahunan lima tahunan  serta catatan dan 

harapan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan  

Kabupaten Grobogan. 
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GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

   

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OrganisasiPerangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan  Nomor 68   Tahun  2016  

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  Tugas   Pokok, Fungsi, Uraian 

Tugas Jabatan dan Tata Kerja  Dinas   Peternakan dan Perikanan  

Kabupaten   Grobogan dijelaskan bahwa Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Grobogan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di 

bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan. Dinas Peternakan dan 

Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yangberkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Struktur organisasiDinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten 

Grobogan terdiri dari  Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 

(empat) Kepala Bidang , 11(sebelas) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas 

dan Kelompok Jabatan Fungsional.Adapun susunan organisasi Dinas 

Peternakan dan Perikanan secara lengkap terdiri dari : 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris, membawahkan : 

a) Sub Bagian  Perencanaan; 

b) Sub Bagian  Keuangan; 

c) Sub BagianUmum. 

3. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, membawahkan :  

a) Seksi Prasarana dan Sarana; 

b) Seksi Pakan dan Pembiayaan; dan  

c) Seksi Penyuluhan.  

4. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, membawahkan : 

a) Seksi  Pembibitan; 

b) Seksi  Ruminansia; dan 

BAB II 
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c) Seksi  Non Ruminansia. 

5. Bidang  Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, 

Pengolah dan Pemasaran, membawahkan : 

a) Seksi  Kesehatan Hewan; 

b) Seksi  Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan 

c) Seksi  Pengolahan dan Pemasaran. 

6. Bidang  Perikanan, membawahkan :  

a) Seksi  Pemberdayaan dan Perijinan Perikanan; 

b) Seksi  Perikanan Tangkap; dan 

c) Seksi  Perikanan Budidaya. 

7. UPTD; dan 

8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2016, 

tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sampai dengan satu eselon dibawah 

kepala dinas dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas 

pembantuan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan. 

Kepala Dinas mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan 

dan perikanan; 

b. pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang 

peternakan, kesehatan hewan dan perikanan; 

c. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang peternakan, 

kesehatan hewan dan perikanan; 

d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 

peternakan, kesehatan hewan dan perikanan; 

e. pengelolaan kesekretariatan dinas; 

f. UPTD; dan 
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g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

 
Uraian Tugas Jabatan Kepala Dinas terdiri dari : 

a. merumuskan konsep kebijakan teknis di bidang peternakan, 

kesehatan hewan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-

undangan sebagai bahan arahan operasional;  

b. merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 

c. mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan 

bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas di bidang peternakan, kesehatan 

hewan dan perikanan; 

d. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

penyelenggaraan kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan 

dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

sebagai pedoman operasional kegiatan; 

e. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang 

peternakan, kesehatan hewan dan perikanan sesuai kebijakan yang 

ditetapkan oleh Bupati; 

f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal; 

g. menetapkan kebijakan dan standar operasional di bidang peternakan, 

kesehatan hewan dan perikanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan kewenangan yang didelegasikan; 

h. menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional di bidang 

peternakan, kesehatan hewan dan perikanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 
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i. merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan ternak kepada 

petani ternak dan kebijakan teknis di bidang pembudidayaan ikan 

bagi petani ikan; 

j. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis kepada petani 

ternak dan nelayan pada pertemuan petani ternak dan nelayan dalam 

rangka meningkatkan usaha ternak dan ikan demi kesejahteraan 

petani ternak dan petani ikan/nelayan; 

k. menyelenggarakan bimbingan peningkatan produksi ternak dan 

perikanan serta penerapan standar teknis dan sertifikasi pembibitan; 

l. melaksanakan pembinaan teknis kepada petani ternak dan petani 

ikan; 

m. mengusahakan bibit ternak dan bibit ikan unggul untuk kepentingan 

pembudidayaan; 

n. mengusahakan perluasan jaringan air untuk usaha perikanan rakyat 

dan pembudidayaan ikan; 

o. mengadministrasikan ternak bantuan pemerintah yang 

digaduhkan/digulirkan kepada petani ternak; 

p. menyelenggarakan pembinaan di bidang pengembangan agrobisnis 

peternakan dan perikanan serta memberi rekomendasi perijinan di 

bidang peternakan dan perikanan, pembinaan di bidang produksi 

peternakan dan perikanan; 

q. melaksanakan pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan 

masyarakat veteriner melalui pencegahan dan pemberantasan 

penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan kesehatan produksi 

peternakan dan perikanan agar terjamin dan terjaga kesehatannya 

untuk dikonsumsi masyarakat; 

r. melaksanakan usaha pembudidayaan perikanan kepada petani ikan; 

s. menyelenggarakan kesekretariatan dinas sesuai ketentuan yang 

berlaku guna tertib administrasi; 

t. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan 

penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah 

kabupaten; 
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u. melaksanakan bimbingan penerapan norma, standar teknis 

pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veterinair, 

kesejahteraan hewan, pembinaan mutu dan pengolahan hasil 

peternakan wilayah kabupaten; 

v. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar 

sarana usaha dan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan; 

w. melaksanakan rekomendasi/pemberian ijin praktek dokter hewan, 

usaha budi daya peternakan, usaha RPH/RPU, rumah sakit 

hewan/pasar hewan, laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan 

masyarakat veteriner serta usaha budi daya hewan kesayangan; 

x. melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengawasan terhadap 

perkembangan ternak dan penyelenggaraan budidaya ikan; 

y. melaksanakan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan 

dan pengolahan produk pangan asal hewan; 

z. melaksanakan pengawasan masyarakat veteriner;  

aa.  melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan 

UPTD dan kelompok jabatan fungsional; 

bb. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 

yang tersedia; 

cc. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan; 

dd. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas 

dan untuk menghindari penyimpangan; dan 

ee. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

2. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyaitugas 

pokok menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan 

memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua 
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unsur di lingkungan Dinas, penyelenggaraan administrasi umum, surat 

menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan 

prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan 

dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan 

perencanaan program dan pelaporan.  

Sekretaris mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas; 

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan 

teknis  bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan; 

c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, 

administrasi umum dan surat - menyurat; 

d. pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, 

urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, 

ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan 

program  dan penyusunan pelaporan; 

e. pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban 

keuangan; 

f. penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

Uraian Tugas Jabatan Sekretaris terdiri dari : 

a. menyusun program kegiatan Sekretariat pada Dinas berdasarkan 

hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 

serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun 

tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 
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d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan 

Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan di bidang 

kesehatan, kebudayaan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, 

administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi 

keuangan, serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang 

berkaitan dengan perencanaan,monitoring, evaluasi, pelaporan, 

administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi 

keuangan; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Evaluasi Kinerja Pembangunan 

Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), 

Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana Strategis (Renstra), Rencana 

Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Sistim Pengendalian 

Internal Pemerintah (SPIP), Budaya Kerja, Standar Operasional 

Prosedur (SOP,) serta fasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan 

(Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan 

dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, 

dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar 

kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, surat-

menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana 

dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, 
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perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan sesuai 

ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 

administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan 

secara efektif dan efisien; 

l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di Sub 

bagian Perencanaan, Sub bagian Keuangan dan Sub bagian Umum 

sebagai bahan evaluasi; 

m. mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang 

peternakan, kesehatan hewan dan perikanan; 

n. mengoordinasikan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang 

peternakan, kesehatan hewan dan perikanan; 

o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 

yang tersedia;  

p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan; 

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

3. Sub Bagian Perencanaan 

Sub bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian 

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 

dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, 

pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang 

perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan sistem informasi 

Dinas. 

Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan terdiri dari : 
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a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub bagian Perencanaan 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 

peraturan perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan sebagai 

bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 

pelaksanaan, dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, 

evaluasi, dan pelaporan guna mendukung kelancaran pelaksanaan 

kegiatan; 

g. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program 

kegiatan dari masing-masing bidang, sub bagian, seksi dan UPTD 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan; 

h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan 

Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta 

perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang 

ditetapkan; 

i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), 

Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian 

Kinerja (PK)/Penetapan Kinerja (Tapkin), dan jenis dokumen 

perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di bidang perencanaan; 
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k. menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil 

pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

l. menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi 

pelaksanaan kegiatan dari masingmasing sub bagian, seksi, dan 

UPTD sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional 

Kegiatan (POK); 

m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKJIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 

(LKPJ), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan jenis pelaporan lainnya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas 

sebagai bahan pengambilan kebijakan; 

o. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian 

bimbingan di bidang sistem informasi Dinas; 

p. melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang peternakan, 

kesehatan hewan dan perikanan; 

q. melaksanakan tugas pembantuan di bidang peternakan, kesehatan 

hewan dan perikanan; 

r. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

s. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai 

bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; 

dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

4. Sub bagian Keuangan 
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Sub bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam 

perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, 

pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi keuangan. 

Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian keuangan terdiri dari : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub bagian Keuangan 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 

peraturan perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 

pelaksanaan, dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang 

administrasi keuangan guna mendukung kelancaran pelaksanaan 

kegiatan; 

g. menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka 

pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan 

pertanggungjawaban keuangan; 

h. menghimpun dan dan memproses usulan pencairan anggaran baik 

di lingkungan Sekretariat, Bidang, Seksi dan UPTD sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku; 
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i. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi 

keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan 

keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

j. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan di bidang 

keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di 

lingkungan Dinas; 

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran 

dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi 

belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya; 

l. melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen 

pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna 

menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan; 

m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban 

keuangan Dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya; 

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di bidang keuangan; 

o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai 

bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;  

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari 

penyimpangan; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

5. Sub Bagian Umum 

Sub bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam 

perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, 

pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, 
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surat-menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, sarana dan 

prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan 

dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan. 

 

Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Umum terdiri dari : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub bagian Umum 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 

peraturan perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 

pelaksanaan, dan naskah dinas yang berkaitan dengan administrasi 

umum dan kepegawaian guna mendukung kelancaran pelaksanaan 

kegiatan; 

g. melaksanakan layanan kegiatan administrasi umum, surat-

menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, sarana dan 

prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, 

perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan; 

h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, 

evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, 

standar pelayanan, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai 

Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
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i. merencanakan, memproses, dan melaporkan pengadaan barang dan 

jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset 

tetap, aset tidak berwujud, dan barang persediaan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

j. melaksanakan koordinasi dengan Unit LayananPengadaan (ULP) dan 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka 

proses pengadaan barang dan jasa Dinoas sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset 

semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan 

pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak 

tetap agar dapat digunakan optimal; 

l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian 

secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen 

kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib 

administrasi kepegawaian; 

m. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, 

mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu 

suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman 

peserta kesehatan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), 

dan urusan kepegawaian lainnya; 

n. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, 

akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun 

penerimaan kunjungan tamu Dinas; 

o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan 

pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, 

aman, dan nyaman; 

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di bidang umum; 

q. menghimpun dan mendokumentasi Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang disusun oleh masingmasing sub bagian, seksi, dan 

UPTD; 
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r. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

s. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai 

bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari 

penyimpangan; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

6. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan 

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas 

dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, 

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, 

evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan 

penyuluhan.  

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam 

melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, 

sarana dan penyuluhan; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana, 

sarana dan penyuluhan; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang 

prasarana, sarana dan penyuluhan; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang prasarana, sarana dan 

penyuluhan;  
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e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang prasarana, 

sarana dan penyuluhan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan 

Penyuluhan  terdiri dari : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang prasarana, sarana 

dan penyuluhan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 

hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 

sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya 

serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai 

lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan 

kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, di bidang 

prasarana, sarana dan penyuluhan; 

g. melaksanakan dan mengendalikan program dan kegiatan di bidang 

prasarana dan sarana peternakan; 

h. melaksanakan dan mengendalikan program dan kegiatan di bidang 

pakan ternak dan pembiayaan; 

i. melaksanakan dan mengendalikan program dan kegiatan di bidang 

penyuluhan; 
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j. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai 

bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; 

dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

7. Seksi Prasarana dan Sarana 

Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Prasarana, Sarana dan Penyuluhan. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang 

Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang prasarana dan sarana peternakan.  

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana terdiri dari 

: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Prasarana dan 

Sarana berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 

peraturan perundangundangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkuptugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 
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d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana 

dan sarana peternakan; 

g. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat mesin 

peternakan; 

h. menyiapkan bahan rekomendasi ijin pengadaan dan peredaran alat 

dan mesin peternakan; 

i. melaksanakan penerapan standar mutu alat mesin peternakan di 

Daerah; 

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan standar mutu alat mesin 

peternakan; 

k. melaksanakan penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaran, 

penggunaan dan pengujian alat mesin peternakan; 

l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis 

alat mesin peternakan; 

m. mengadakan, mengembangkan, dan memelihara sarana prasarana 

peternakan; 

n. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat 

dan mesin peternakan; 

o. melaksanakan analisis teknis, ekonomi dan sosial budaya alat dan 

mesin peternakan; 

p. melaksanakan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan 

mesin peternakan; 

q. melaksanakan pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat 

dan mesin peternakan; 

r. melaksanakan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan; 
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s. melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi 

peternakan; 

t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi 

optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan; 

u. melaksanakan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, 

sarana infrastruktur peternakan (jalan produksi, jalan usaha tani, 

embung, perkandangan); 

v. melaksanakan pendaftaran usaha peternakan; 

w. menyiapkan bahan rekomendasi ijin usaha budidaya peternakan; 

x. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan ijin usaha 

budidaya peternakan; 

y. melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman 

kerjasama/kemitraan usaha peternakan; 

z. melaksanakan bimbingan Analisis Dampak Lingkungan 

(AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) di bidang peternakan; 

aa. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di bidang prasarana dan sarana peternakan; 

bb. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

cc. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai 

bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

dd. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik 

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; 

dan 

ee. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 
8. Seksi Pakan dan Pembiayaan 

Seksi Pakan dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
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Prasarana, Sarana dan Penyuluhan. Kepala Seksi Pakan dan 

Pembiayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, 

pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang pakan ternak dan pembiayaan. 

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Pakan dan Pembiayaan terdiri 

dari : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pakan dan 

Pembiayaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya 

dan peraturan perundangundangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pakan 

ternak dan pembiayaan; 

g. melaksanakan bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan 

ternak; 

h. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi pakan ternak; 

i. melaksanakan bimbingan standar mutu pakan dan bahan baku 

pakan ternak; 

j. melaksanakan bimbingan, pengembangan dan penyebaran bibit 

hijauan pakan ternak; 
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k. melaksanakan pembinaan kebun bibit hijauan pakan ternak;  

l. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pembuatan, penggunaan 

dan peredaran pakan jadi, pakan konsentrat dan pakan tambahan 

(additive and supplement); 

m. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi dan optimalisasi 

pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak; 

n. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-

sumber pembiayaan; 

o. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan pembiayaan; 

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di bidang pakan ternak dan pembiayaan; 

q. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

r. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; 

dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

9. Seksi Penyuluhan 

Seksi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana 

dan Penyuluhan.Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan 

Penyuluhan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

penyuluhan. 

Uraian Tugas jabatan Kepala Seksi penyuluhan terdiri dari : 
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a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Penyuluhan 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 

perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

penyuluhan; 

g. menyusun program penyuluhan secara tertulis sebagai pedoman 

pelaksanaan penyuluhan; 

h. menyiapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tentang 

penyuluhan; 

i. menyiapkan petunjuk pembinaan dan bimbingan tentang 

penyuluhan; 

j. menyusun, memperbanyak dan menyebarkan metode dan materi 

penyuluhan baik dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik 

sesuai kebutuhan; 

k. melaksanakan penumbuhkembangkan kelompok tani dan 

kelembagaan ekonomi petani; 

l. melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM tenaga penyuluh; 

m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan diklat yang dikelola 

petani; 
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n. melaksanakan kegiatan promosi peternakan; 

o. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di bidang penyuluhan; 

p. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; 

dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

10. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak 

Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak dipimpin oleh Kepala Bidang 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas.Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan 

kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, 

pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang perbibitan danproduksi ternak. 

Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak dalam melaksanakan 

tugas pokok melaksanakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis di bidang perbibitan 

danproduksi ternak; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perbibitan 

danproduksi ternak; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang 

perbibitan danproduksi ternak; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perbibitan danproduksi 

ternak; 
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e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perbibitan 

danproduksi ternak; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi 

Ternak, terdiri dari : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang perbibitan 

danproduksi ternak berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 

sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya 

serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai 

lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan 

kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang perbibitan, serta produksi dan budi daya 

ternak ruminansia dan non ruminansia; 

g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang produksi ternak ruminansia dan non 

ruminansia; 

h. menyusun kebijakan di bidang benih/bibit dan produksi peternakan; 

i. melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik hewan; 
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j. melaksanakan pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit 

ternak; 

k. melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak; 

l. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran benih/bibit 

ternak; 

m. menyiapkan bahan pemberian izin/rekomendasi di bidang 

peternakan yang berkaitan dengan benih/bibit ternak; 

n. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; 

dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.  

 

11. Seksi Perbibitan 

Seksi Perbibitan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbibitan dan 

Produksi Ternak.Kepala Seksi Perbibitan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi 

Ternak dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

perbibitan. 

Kepala Seksi Perbibitan dalam melaksanakan tugas pokok  

mempunyai uraian tugas jabatan : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Perbibitan 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 

perundang-undangan; 
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b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbibitan; 

g. melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan 

perbibitan ternak; 

h. melaksanakan penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak; 

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit; 

j. melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman perbibitan 

(standar mutu); 

k. menyiapkan bahan penetapan sertifikasi dan penetapan standar 

mutu genetik bibit ternak; 

l. melaksanakan pengawasan peredaran lalu lintas ternak bibit/benih 

ternak; 

m. menyiapkan bahan penetapan wilayah sebagai lokasi penyebaran 

ternak bibit; 

n. menyiapkan bahan penetapan penggunaan bibit unggul, penerapan 

kebijakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan 

unggul/plasma nutfah peternakan; 

o. melaksanakan pembinaan dan pengadaan semen beku; 

p. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi 

buatan, progeny test dan transfer embrio; 
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q. melaksanakan pembinaan distribusi mani beku (frozen semen); 

r. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penerapan standar 

teknis mutu bibit day old chick final stock; 

s. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penerapan standar 

teknis mutu bibit ternak; 

t. melaksanakan pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma 

nutfah; 

u. melaksanakan pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit 

ternak, penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik 

(inseminasi buatan, embrio transfer); 

v. menyiapkan bahan penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan (surat 

ijin melakukan inseminasi buatan); 

w. melaksanakan pemeriksaan kebuntingan, assistensi reproduksi, 

pembinaan pembibitan ternak di unit pelaksana teknis dinas; 

x. melaksanakan pembinaan dan pengadaan bibit ternak; 

y. melaksanakan pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa 

teknologi tepat guna (IB dan ET); 

z. melaksanakan penetapan sertifikasi embrio ternak, penetapan 

sertifikasi produksi benih mani beku; 

aa. melaksanakan pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi 

buatan crossing); 

bb. melaksanakan pembinaan dan pengawasan breeding replacement 

melalui rearing cool (mempercepat penyediaan bibit); 

cc. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit di 

kawasan produksi peternakan di Daerah; 

dd. melaksanakan pemantauan pemasukan dan pengeluaran ternak bibit 

dari dan keluar Daerah; 

ee. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di bidang perbibitan; 



Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

 
 

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan 
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 

 
 

37 

ff. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

gg. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

hh. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; 

dan 

ii. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

12. Seksi Ruminansia 

Seksi Ruminansia dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbibitan dan 

Produksi Ternak. Kepala Seksi Ruminansia mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi 

Ternak dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

ruminansia. 

Kepala Seksi Ruminansia dalam melaksanakan tugas pokok, 

mempunyai uraian tugas jabatan:  

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Ruminansia 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 

perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 
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masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan produksi 

dan budi daya, pengembangan, dan penyebaran ternak ruminansia; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan produksi dan 

budi daya, pengembangan, dan penyebaran ternak ruminansia; 

h. melaksanakan pembinaan penerapan pedoman teknis pola produksi 

dan budi daya ternak ruminansia; 

i. melaksanakan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas 

ternak ruminansia; 

j. melaksanakan pembinaan penyebaran dan pengembangan ternak 

ruminansia; 

k. melaksanakan bimbingan seleksi calon lokasi pengembangan dan 

penyebaran ternak ruminansia; 

l. melaksanakan identifikasi lokasi dan registrasi penyebaran ternak 

ruminansia; 

m. melaksanakan bimbingan sistem dan pola penyebaran ternak 

ruminansia; 

n. melaksanakan bimbingan kastrasi ternak tidak layak bibit ternak 

ruminansia; 

o. melaksanakan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak 

ruminansia; 

p. melaksanakan bimbingan teknik reproduksi dan pelestarian plasma 

nutfah ternak ruminansia; 

q. melaksanakan bimbingan seleksi, peredaran mutu, dan registrasi 

ternak bibit ternak ruminansia; 

r. melaksanakan bimbingan produksi ternak bibit ternak ruminansia; 

s. melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan usaha 

perbibitan ternak ruminansia; 
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t. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di bidang ruminansia; 

u. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

v. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agarpelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; 

dan 

x. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

13. Seksi Non Ruminansia 

Seksi Non Ruminansia dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Perbibitan dan Produksi Ternak.Kepala Seksi Non Ruminansia 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang 

Perbibitan dan Produksi Ternak dalam penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, 

pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang non ruminansia. 

Kepala Seksi Non Ruminansia dalam melaksanakan tugas pokok, 

mempunyai uraian tugas jabatan : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Non Ruminansia 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 

perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 
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d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan produksi 

dan budi daya, pengembangan, dan penyebaran ternak non 

ruminansia; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan produksi dan 

budi daya, pengembangan, dan penyebaran ternak non ruminansia; 

h. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola produksi 

dan budi daya ternak non ruminansia; 

i. melaksanakan bimbingan peningkatan produksi dan produktivitas 

ternak non ruminansia; 

j. melaksanakan bimbingan penyebaran dan pengembangan ternak non 

ruminansia; 

k. melaksanakan bimbingan seleksi calon lokasi pengembangan dan 

penyebaran ternak non ruminansia; 

l. melaksanakan identifikasi lokasi dan registrasi penyebaran ternak 

non ruminansia; 

m. melaksanakan bimbingan sistem dan pola penyebaran ternak non 

ruminansia; 

n. melaksanakan bimbingan kastrasi ternak tidak layak bibit dan 

produksi bibit ternak non ruminansia; 

o. melaksanakan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak 

non ruminansia; 

p. melaksanakan bimbingan teknik reproduksi dan pelestarian plasma 

nutfah ternak non ruminansia; 
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q. melaksanakan bimbingan seleksi, peredaran mutu, dan registrasi 

ternak bibit ternak non ruminansia; 

r. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan ternak bibit ternak non 

ruminansia; 

s. melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan usaha 

perbibitan ternak non ruminansia; 

t. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di bidang non ruminansia; 

u. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

v. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; 

dan 

x. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

14. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, 

Pengolahan  dan Pemasaran 

Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, 

Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas.Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat 

Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran, mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan 

teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, 

pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. 
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Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, 

Pengolahan dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas pokok 

melaksanakan fungsi :  

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan 

hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran 

hasil peternakan; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan 

hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran 

hasil peternakan; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang 

kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan 

pemasaran hasil peternakan; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan hewan, 

kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil 

peternakan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan 

hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran 

hasil peternakan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

 

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan 

Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang kesehatan hewan, 

kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil 

peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil 

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 

sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

berjalan efektif dan efisien; 
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c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya 

serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai 

lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan 

kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang 

Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan 

Pemasaran; 

g. menyiapkan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan 

penyakit hewan; 

h. menyiapkan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan 

dan penerbitan keterangan kesehatan hewan; 

i. melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan; 

j. melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa 

Medik Veteriner; 

k. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan 

pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular; 

l. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan; 

m. menyiapkan bahan penerbitan izin/rekomendasi di bidang kesehatan 

hewan; 

n. menyiapkan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat 

distributor; 

o. menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat 

hewan; 

p. menyiapkan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor 

obat hewan; 

q. melaksanakan bimbingan teknis kesehatan hewan; 
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r. menyiapkan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, 

hygiene dan sanitasi usaha produk hewan; 

s. melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium kesehatan 

masyarakat veteriner; 

t. melaksanakan fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala 

kecil; 

u. menyiapkan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen 

aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan; 

v. melaksanakan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk 

hewan; 

w. menyiapkan bahan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan; 

x. menyiapkan bahan pencegahan penularan zoonosis; 

y. melaksanakan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan 

qurban; 

z. melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis 

kesejahteraan hewan; 

aa.  melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat 

pengolahan hasil peternakan; 

bb.  melaksanakan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang 

Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan 

Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan; 

cc. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di 

bidang peternakan; 

dd. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan; 

ee. melaksanakan pendataan dan pembinaan terhadap pelaku usaha 

hasil peternakan; 

ff. melaksanakan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di 

bidang peternakan; 

gg. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 
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hh. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

ii. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; 

dan 

jj. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

15. Seksi Kesehatan Hewan 

Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan 

Pemasaran.Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesehatan Hewan, 

Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran dalam 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, 

pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, 

fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan hewan. 

Kepala Seksi Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas pokok, 

mempunyai uraian tugas jabatan : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kesehatan Hewan 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 

perundangundangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 
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e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kesehatan 

hewan; 

g. melaksanakan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan 

penyakit hewan; 

h. menyiapkan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan 

dan penerbitan keterangan kesehatan hewan; 

i. melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan; 

j. melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa 

Medik Veteriner; 

k. melaksanakan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah 

wabah penyakit hewan menular; 

l. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan; 

m. menyiapkan bahan penerbitan izin/rekomendasi di bidang kesehatan 

hewan; 

n. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan 

tingkat distributor; 

o. melaksanakan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat 

hewan; 

p. menyiapkan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor 

obat hewan; 

q. melaksanakan bimbingan teknis kesehatan hewan; 

r. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di bidang kesehatan hewan; 

s. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

t. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 
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u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; 

dan 

v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

16. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner 

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Seksi 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan 

dan Pemasaran. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang 

Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan 

Pemasaran dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, 

fasilitasi, evaluasi danpelaporan kegiatan di bidang kesehatan 

masyarakat veteriner. 

Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan 

tugas pokok, mempunyai uraian tugas jabatan : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kesehatan 

Masyarakat Veteriner berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 

sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 
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e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kesehatan 

masyarakat veteriner; 

g. menyiapkan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, 

hygiene dan sanitasi usaha produk hewan; 

h. melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium kesehatan 

masyarakat veteriner; 

i. melaksanakan fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala 

kecil; 

j. menyiapkan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen 

aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan; 

k. melaksanakan analisis risiko pengeluaran dan pemasukan produk 

hewan; 

l. menyiapkan bahan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan; 

m. melaksanakan pencegahan penularan zoonosis; 

n. melaksanakan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan 

qurban; 

o. melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis 

kesejahteraan hewan; 

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di bidang kesehatan masyarakat veteriner; 

q. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

r. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

s.  menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 
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berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; 

dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

17. Seksi Pengolahan dan Pemasaran 

Seksi Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan 

Pemasaran. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang KesehatanHewan, 

Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran dalam 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, 

pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, 

fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengolahan dan 

pemasaran hasil peternakan. 

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas 

pokok, mempunyai uraian tugas jabatan : 

a.  menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pengolahan dan 

Pemasaran berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya 

dan peraturan perundangundangan; 

b.  menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c.  membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d.  melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 

e.  mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 
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f.  menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang 

pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 

g.  melaksanakan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil 

di bidang peternakan; 

h.  melaksanakan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil 

peternakan; 

i.  melaksanakan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik 

(CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan 

(SKKP/SKP) di bidang peternakan; 

j.  melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di 

bidang peternakan; 

k.  melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan; 

l.  melaksanakan pendataan dan pembinaan terhadap pelaku usaha 

hasil peternakan; 

m.  melaksanakan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di 

bidang peternakan; 

n.  menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di bidang pengolahan dan pemasaran hasil 

peternakan; 

o.  melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

p.  membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

q.  menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; 

dan 

r.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

18. Bidang Perikanan 
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Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.Kepala Bidang 

Perikanan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis,pelaksanaan, 

pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan 

dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan. 

Kepala Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi, melaksanakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang 

perikanan; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perikanan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan; 

dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

 

Kepala Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi, mempunyai uraian tugas jabatan : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang perikanan 

berdasarkan peraturan perundangundangan dan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 

sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya 

serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 
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e. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai 

lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan 

kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan; 

g. melaksanakan pemberdayaan nelayan; 

h. melaksanakan pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan; 

i. menyiapkan bahan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan; 

j. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI); 

k. melaksanakan pengelolaan sumber daya perairan umum dan 

pengelolaan pembudidayaan ikan; 

l. melaksanakan pemberdayaan nelayan, pembudidaya, pengolah dan 

pemasar ikan; 

m. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai 

bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; 

dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

19. Seksi Pemberdayaan dan Perijinan Perikanan 

Seksi Pemberdayaan dan Perijinan Perikanan dipimpin oleh Kepala 

Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Perikanan.Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perijinan 

Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Bidang Perikanan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 
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pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang pemberdayaan dan perijinan perikanan. 

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perijinan Perikanan dalam 

melaksanakan tugas pokok, mempunyai uraian tugas jabatan : 

a.  menyusun rencanadan program kegiatan Seksi Pemberdayaan dan 

Perijinan Perikanan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 

sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 

b.  menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c.  membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d.  melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 

e.  mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

f.  menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pemberdayaan dan perijinan perikanan; 

g.  melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan 

nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan; 

h.  melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian 

kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi 

kepada nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan; 

i.  melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan 

kelembagaan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan; 

j.  menyiapkan bahan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan; 

k.  menyiapkan bahan penerbitan Tanda pencatatan Usaha 

Pembudidaya Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut 

Ikan Hidup (TPKPIH); 
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l.  menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di bidang pemberdayaan dan perijinan perikanan; 

m.  melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

n.  membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai 

bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

o.  menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari 

penyimpangan; dan 

p.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.  

 

20. Seksi Perikanan Tangkap 

Seksi Perikanan Tangkap oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Perikanan.Kepala Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan dalam 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, 

evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan tangkap. 

Kepala Seksi Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas 

pokok, mempunyai uraian tugas jabatan : 

a.  menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Perikanan Tangkap 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 

peraturan perundangundangan; 

b.  menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c.  membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 
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d.  melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 

e.  mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

f.  menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan 

tangkap; 

g.  melaksanakan pemetaan potensi perairan umum, sungai, waduk, 

rawa dan genangan air lainnya; 

h.  melaksanakan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan 

sumber daya perairan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan 

prasarana tangkap serta kelengkapannya, dan pola tata laksanan 

pengelolaannya; 

i.  melaksanakan bimbingan operasional perlindungan sumber daya 

ikan dan lingkungannya yang meliputi pencegahan, penebaran 

benih ikan di perairan umum (restocking), konservasi serta 

rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka serta pencegahan 

dan penanggulangan pencemaran perairan; 

j.  melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI; 

k.  melaksanakan pengawasan pemanfaatan perikanan umum daratan 

(PUD) dan perlindungan jenis ikan yang dilindungi; 

l.  menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di bidang perikanan tangkap; 

m.  melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

n.  membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai 

bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

o.  menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 
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berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari 

penyimpangan; dan 

p.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

21.  Seksi Perikanan Budidaya 

Seksi Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Perikanan.Kepala Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan dalam 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan budi daya. 

Kepala Seksi Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas 

pokok, mempunyai uraian tugas jabatan : 

a.  menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Perikanan Budidaya 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 

peraturan perundangundangan; 

b.  menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c.  membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d.  melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 

e.  mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

f.  menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan 

budi daya; 
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g.  melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budi daya 

perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi 

pengelolaan pembudidayaan ikan; 

h.  melaksanakan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan 

ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu 

pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan; 

i.  melaksanakan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang baik dan 

cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih, calon induk dan 

induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk 

dan/atau benih ikan; 

j.  melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana dan 

pengendalian pembudidayaan ikan; 

k.  menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di bidang perikanan budi daya; 

l.  melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

m.  membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai 

bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

n.  menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari 

penyimpangan; dan 

o.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD, terdiri dari:  

a.  UPTD Peternakan dan Perikanan, terdiri dari : 

1.  UPTD Peternakan dan Perikanan Purwodadi meliputi wilayah 

kerja Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Toroh dan Kecamatan Geyer; 

2. UPTD Peternakan dan Perikanan Kradenan meliputi wilayah kerja 

Kecamatan Kradenan, Pulokulon dan Gabus; 
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3. UPTD Peternakan dan Perikanan Wirosari meliputi wilayah kerja 

Kecamatan Wirosari, Tawangharjo dan Ngaringan; 

4.  UPTD Peternakan dan Perikanan Grobogan meliputi wilayah 

kerja Kecamatan Grobogan, Brati dan Klambu; 

5. UPTD Peternakan dan Perikanan Godong meliputi wilayah kerja 

Kecamatan Godong, Penawangan dan Karangrayung; dan 

6.  UPTD Peternakan dan Perikanan Gubug meliputi wilayah kerja 

Kecamatan Gubug, Tegowanu, Kedungjati dan Tanggungharjo. 

b.  UPTD Rumah Potong Hewan; 

c.  UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan 

d. UPTD Balai Benih Ikan. 

 

Susunan Organisasi UPTD), terdiri dari : 

a.  Kepala UPTD; 

b.  Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan 

c.  Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. 

 

1. UPTD Peternakan dan Perikanan 

 UPTD Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala UPTD yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

1.1. Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan 

 Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan, mempunyai tugas pokok 

melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang Dinas di bidang peternakan dan perikanan di wilayah 

kerjanya. 

Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas 

pokok, mempunyai fungsi : 

a.  penyusunan program kerja UPTD Peternakan dan Perikanan sesuai 

wilayah kerjanya; 

b.  pelaksanaan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang peternakan dan 

perikanan di wilayah kerjanya; 
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c.  pembinaan dan bimbingan teknis secara terpadu di bidang 

peternakan dan perikanan di wilayah kerjanya; 

d.  pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;  

e.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas 

pokok, mempunyai uraian tugas jabatan : 

a.  menyusun rencana dan program kegiatan UPTD Peternakan dan 

Perikanan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya 

dan peraturan perundangundangan; 

b.  menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c.  membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d.  melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 

e.  mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

f.  melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis UPTD 

Peternakan dan Perikanan; 

g.  melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis secara terpadu di 

wilayah kerjanya di bidang peternakan dan perikanan; 

h.  melaksanakan kegiatan dan pelayanan teknis secara terpadu di 

bidang peternakan dan perikanan di wilayah kerjanya; 

i.  melaksanakan pembinaan dan pengawasan ternak di wilayah 

kerjanya; 
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j.  melaksanakan penyuluhan dengan unit terkait mengenai 

pemberdayaan ternak dan pembudidayaan perikanan di wilayah 

kerjanya; 

k.  melaksanakan bimbingan di bidang pembenihan ikan kepada petani 

ikan di wilayah kerjanya berkaitan dengan peningkatan protein 

hewani untuk masyarakat; 

l.  melaksanakan pengembangan pakan ternak di wilayah kerjanya; 

m.  melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

penyelenggaraan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu 

di wilayah kerjanya; 

n.  melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

o.  membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai 

bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

p.  menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari 

penyimpangan; dan 

q.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

1.2.  Sub Bagian Tata Usaha 

  Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Kepala UPTD dalam penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, 

pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, 

surat-menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, sarana dan 

prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan 

dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan UPTD. 
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  Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok, 

mempunyai uraian tugas jabatan : 

 a.  menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Tata Usaha 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 

peraturan perundang-undangan; 

b.  menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c.  membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d.  melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 

e.  mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

f.  melaksanakan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, 

administrasi, surat menyurat, pengelolaan keuangan dan perjalanan 

dinas di lingkungan UPTD; 

g.  melaksanakan penggajian pegawai, tunjangan, kesejahteraan dan 

hak-hak keuangan lainnya serta pengelolaan keuangan UPTD dan 

pertangungjawaban keuangan; 

h.  melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, izin belajar, izin gelar, 

penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat, usul pengangkatan 

menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kartu Pegawai (Karpeg), Asuransi 

Kesehatan (Askes), Kartu Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri 

(Taspen) dan hak hak kepegawaian lainnya; 

i.  merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran di 

lingkungan UPTD; 
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j.  melaksanakan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana UPTD, 

kebersihan dan kerumahtanggaan kantor; 

k.  menyelenggarakan administrasi pelayanan di bidang peternakan, 

kesehatan hewan dan perikanan di lingkup tugasnya; 

l.  melaksanakan pemeliharaan, perawatan barang-barang inventaris 

milik pemerintah yang ada di UPTD untuk menunjang tugas UPTD; 

m.  melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaran UPTD; dan 

n.  menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di lingkungan UPTD; 

o.  menyiapkan bahan pelaksanaan Sistim Pengawasan Internal 

Pemerintahan (SPIP) di lingkungan UPTD; 

p.  melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

q.  membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai 

bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

r.  menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari 

penyimpangan; dan 

s.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

2. UPTD Rumah Potong Hewan 

  UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin oleh Kepala UPTD yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 

2.1. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan 

  Kepala UPTD Rumah Potong Hewan, mempunyai tugas pokok 

melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 

Dinas di bidang pemotongan hewan. 
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Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan tugas pokok, 

mempunyai fungsi : 

a.  penyusunan program kerja UPTD Rumah Potong Hewan; 

b.  pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan; 

c.  penyeleksian hewan yang sehat dan layak untuk dipotong guna 

konsumsi masyarakat; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rumah 

potong hewan; dan 

e.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan tugas pokok, 

mempunyai uraian tugasjabatan : 

a.  menyusun rencana dan program kegiatan UPTD Rumah Potong 

Hewan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 

peraturan perundangundangan; 

b.  menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c.  membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d.  melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 

e.  mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di 

bidang Rumah Potong Hewan; 

g.  melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pemotongan hewan; 
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h.  melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelarangan pemotongan 

hewan betina produktif; 

i.  melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan yang akan 

dipotong (ante mortem) dan sesudah dipotong (post mortem) agar 

diperoleh daging yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) serta 

memenuhi syarat dan standar kesehatan; 

j.  melaksanakan pemeriksaan adminsitrasi terhadap hewan yang akan 

disembelih (dipotong) sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 

k.  menyiapkan rekomendasi daging diduga mengandung penyakit dan 

berbahaya jika dikonsumsi masyarakat dan 

memusnahkan/mengeliminasi daging atau bagian dari hewan yang 

terbukti secara klinis berbahaya bagi masyarakat; 

l.  melaksanakan penjagaan dan kepastian mutu serta kualitas daging 

hasil pemotongan untuk kesehatan masyarakat; 

m. menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Kesehatan 

Daging untuk daging yang layak edar dan layak konsumsi; 

n.  melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap daging yang berasal dari 

luar daerah sesuai aturan yang berlaku; 

o.  melaksanakan pemungutan retribusi pemotongan hewan sesuai 

ketentuan untuk penunjang pendapatan asli daerah melalui Dinas. 

p.  melaksanakan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui Dinas; 

q.  menyediakan tempat penyembelihan, karantina, penyimpanan daging 

dan tempat pemusnahan limbah sesuai syarat-syarat bagi Rumah 

Potong Hewan; 

r.  melaksanakan pemotongan hewan sesuai Prosedur Operasional 

Standar dan ketentuan perundangan yang berlaku; 

s.  melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

t.  membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 
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u.  menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; 

dan 

v.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

2.2. Sub Bagian Tata Usaha 

 Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Kepala UPTD dalam penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, 

pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, 

surat-menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, sarana dan 

prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan 

dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan UPTD. 

 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok, 

mempunyai uraian tugas jabatan : 

a.  menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Tata Usaha 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 

perundang-undangan; 

b.  menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c.  membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d.  melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 
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e.  mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

f.  melaksanakan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, 

administrasi, surat menyurat, pengelolaan keuangan dan perjalanan 

dinas di lingkungan UPTD; 

g.  melaksanakan penggajian pegawai, tunjangan, kesejahteraan dan 

hak-hak keuangan lainnya serta pengelolaan keuangan UPTD dan 

pertanggungjawaban keuangan; 

h.  melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, izin belajar, izin gelar, 

penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat, usul pengkatan menjadi 

PNS, Kartu Pegawai (Karpeg), Asuransi Kesehatan (Askes), Kartu 

Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) dan hak hak 

kepegawaian lainnya; 

i.  merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran di 

lingkungan UPTD; 

j.  melaksanakan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana UPTD, 

kebersihan dan kerumahtanggaan kantor; 

k.  menyelenggarakan administrasi pelayanan di bidang peternakan, 

kesehatan hewan dan perikanan di lingkup tugasnya; 

l.  melaksanakan pemeliharaan, perawatan barang-barang inventaris 

milik pemerintah yang ada di UPTD untuk menunjang tugas UPTD; 

m. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan UPTD ; 

n.  menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di lingkungan UPTD; 

o.  menyiapkan bahan pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal 

Pemerintahan (SPIP) di lingkungan UPTD; 

p.  melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 
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q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

r.  menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; 

dan 

s.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

3.  UPTD Pusat Kesehatan Hewan 

   UPTD Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala UPTD yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 

3.1  Kepala UPTD Pusat kesehatan Hewan 

   Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan, mempunyai tugas pokok 

melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang Dinas di bidang kesehatan hewan. 

  Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas 

pokok, mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program kerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan; 

b.  pelaksana kegiatan di UPTD Pusat Kesehatan Hewan; 

c.   pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD 

Pusat Kesehatan Hewan; dan 

d.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas 

pokok, mempunyai uraian tugas jabatan : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan UPTD Pusat Kesehatan 

Hewan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 

peraturan perundang-undangan; 

b.  menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan 

dan peraturan perundang-undangan; 
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c.  membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d.  melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 

informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan 

harmonisasi pelaksanaan kegiatan; 

e.  mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

f.  melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di 

bidang pusat kesehatan hewan; 

g.  melaksanakan pelayanan kesehatan hewan; h. melaksanakan 

pelayanan medik reproduksi; i. melaksanakan pelayanan kesehatan 

masyarakat veteriner; 

j.  melaksanakan epidemiologik penyakit hewan; 

k.  memberikan konsultasi veteriner dan penyuluhan kesehatan 

hewan; 

l. melaksanakan pengelolaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat 

wabah; 

m.melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; 

dan 

p.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

atasan. 
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3.2. Sub Bagian Tata Usaha 

 Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

UPTD.Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, 

pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang 

administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, hubungan 

masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah 

tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan 

ketatalaksanaan di lingkungan UPTD. 

 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok, 

mempunyai uraian tugas jabatan : 

a.  menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Tata Usaha 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 

perundang-undangan; 

b.  menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c.  membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d.  melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 

e.  mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

f.  melaksanakan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, 

administrasi, surat menyurat, pengelolaan keuangan dan perjalanan 

dinas di lingkungan UPTD; 



Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

 
 

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan 
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 

 
 

70 

g.  melaksanakan penggajian pegawai, tunjangan, kesejahteraan dan 

hak-hak keuangan lainnya serta pengelolaan keuangan UPTD dan 

pertangungjawaban keuangan; 

h.  melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, izin belajar, izin gelar, 

penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat, usul pengkatan menjadi 

PNS, Karpeg, Askes, Kartu Taspen dan hak-hak kepegawaian lainnya; 

i.  merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran di 

lingkungan UPTD; 

j.  melaksanakan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana UPTD, 

kebersihan dan kerumahtanggaan kantor; 

k.  menyelenggarakan administrasi pelayanan di bidang peternakan, 

kesehatan hewan dan perikanan di lingkup tugasnya; 

l.  melaksanakan pemeliharaan, perawatan barang-barang inventaris 

milik pemerintah yang ada di UPTD untuk menunjang tugas UPTD; 

m.  melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaran UPTD; 

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di lingkungan UPTD; 

o.  menyiapkan bahan pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal 

Pemerintahan (SPIP) di lingkungan UPTD; 

p.  melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

q.  membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

r.  menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; 

dan 

s.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

4.  UPTD Balai Benih Ikan 
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  UPTD Balai Benih Ikan dipimpin oleh Kepala UPTD yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 

4.1 Kepala UPTD Balai Benih Ikan 

  Kepala UPTD Balai Benih Ikan, mempunyai tugas pokok 

melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang Dinas di bidang pembenihan dan pembudidayaan ikan. 

  Kepala UPTD Balai Benih Ikan dalam melaksanakan tugas pokok, 

mempunyai fungsi : 

 a.  penyusunan program kerja UPTD Balai Benih Ikan; 

 b.  pelaksana kegiatan di UPTD Balai Benih Ikan; 

 c.  pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD 

Balai Benih Ikan; da 

 d.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

  Kepala UPTD Balai Benih Ikan dalam melaksanakan tugas pokok, 

mempunyai uraian tugas jabatan : 

a.  menyusun rencana dan program kegiatan UPTD Balai Benih Ikan 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 

peraturan perundang-undangan; 

b.  menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c.  membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d.  melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 

e.  mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 
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f.  melaksanakan pembenihan dan pembudidayaan ikan; 

g.  melaksanakan fasilitasi teknis unit pembenihan dan budi daya ikan 

milik rakyat; 

h.  melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis perbenihan dan 

budidaya ikan kepada petani ikan/nelayan di wilayah kerjanya 

sebagai protein hewani; 

i.  melaksanakan kaji terap teknologi baru perbenihan dan budidaya 

ikan; 

j.  menyediakan kebutuhan benih ikan dan calon induk ikan unggul; 

k.  mengusahakan air bersih (air tawar) untuk kepentingan perikanan 

yang dapat dialirkan ke kolam/tambak; 

l.  melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan; 

m.  melaksanakan sertifikasi benih dan induk ikan unggul; 

n.  melaksanakan pengkajian dan analisis teknis operasional 

pembenihan; 

o.  melaksanakan pengembangan budidaya ikan; 

p.  melaksanakan pemugutan retribusi penjualan benih untuk 

penunjang pendapatan asli daerah; 

q. melaksanakan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui Dinas; 

r. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

s.  membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai 

bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

t.  menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari 

penyimpangan; dan 

u.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

4.2.  Sub Bagian Tata Usaha 
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  Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

UPTD.Kepala Sub Bagian Tata Usahamempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, 

pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang 

administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, hubungan 

masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah 

tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan 

ketatalaksanaan di lingkungan UPTD. 

  Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok, 

mempunyai uraian tugas jabatan : 

 a.  menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Tata Usaha 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 

peraturan perundang-undangan; 

 b.  menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 

 c.  membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

 d.  melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan; 

 e.  mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan 

regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

 f.  melaksanakan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, 

administrasi, surat menyurat, pengelolaan keuangan dan perjalanan 

dinas di lingkungan UPTD; 
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 g.  melaksanakan penggajian pegawai, tunjangan, kesejahteraan dan 

hak-hak keuangan lainnya serta pengelolaan keuangan UPTD dan 

pertangungjawaban keuangan; 

 h.  melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, izin belajar, izin gelar, 

penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat, usul pengkatan 

menjadi PNS, Karpeg, Askes, Kartu Taspen dan hak hak 

kepegawaian lainnya; 

 i.  merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran di 

lingkungan UPTD; 

 j.  melaksanakan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana UPTD, 

kebersihan dan kerumahtanggaan kantor; 

 k.  menyelenggarakan administrasi pelayanan di bidang peternakan, 

kesehatan hewan dan perikanan di lingkup tugasnya; 

 l.  melaksanakan pemeliharaan, perawatan barang inventaris milik 

pemerintah yang ada di UPTD untuk menunjang tugas UPTD; 

 m.  melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaran UPTD;  

 n.  menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di lingkungan UPTD; 

 o.  menyiapkan bahan pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal 

Pemerintahan (SPIP) di lingkungan UPTD; 

 p.  melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

 q.  membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai 

bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; 

 r.  menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari 

penyimpangan; dan 

 s.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
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5. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu 

 Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas 

mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas 

Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan 

keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat 

mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi dalam Sub-Sub 

Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh 

seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.Jumlah Jabatan 

Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan perumpuan, sifat dan jenis 

sesuai beban kerja, yang penetapan formasinya diatur dengan 

Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional 

Tertentu dilakukan oleh instansi pembina sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku. 

 

TATA KERJA 

 Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. 

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala 

Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala 

Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu 

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 

secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan Dinas maupun 

antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai 

dengan tugas masing-masing. 

2. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala 

Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung 

jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahan 

masing-masing dan berkewajiban memberikan bimbingan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, dan bila terjadi 
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penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

3. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala 

UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan 

Fungsional Tertentu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan 

menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

4. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Satuan Organisasi 

dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya dan 

dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing 

pimpinan satuan organisasi mengadakan rapat secara berkala.  

5. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya 

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 

laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk 

kepada bawahannya.  

6. Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional 

Tertentu di lingkungan Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala 

Dinas dan selanjutnya Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala 

Dinas yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

7. Kepala Bidang di lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas dan dalam operasional pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan 

oleh Sekretaris.  

8. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, 

tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain 

yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.  
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GAMBAR 2.2. BAGAN ORGANISASI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 

KABUPATEN GROBOGAN 
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GAMBAR 2.3. BAGAN ORGANISASI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN 

KABUPATEN GROBOGAN 
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GAMBAR 2.4. BAGAN ORGANISASI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH POTONG HEWAN 

KABUPATEN GROBOGAN 
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GAMBAR 2.5. BAGAN ORGANISASI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN 

KABUPATEN GROBOGAN 
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2.2 Sumber Daya SKPD 

2.2.1.  Susunan Kepegawaian 

Kondisi aparatur atau pegawai di lingkungan Dinas 

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan menurut jenisnya 

dapat dibedakan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS ), Pegawai tidak tetap, 

Tenaga Kontrak Pusat yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Pegawai Negeri Sipil :  72 Orang 

2. Tenaga Tidak Tetap :  41 Orang 

3. Tenaga kontrak pusat :    8  Orang 

4. Tenaga Inseminator :   34 Orang 

5. SMD :     2 Orang 

 Jumlah : 136 Orang 

 

 

Tabel 2.1 

Jumlah Pegawai menurut golongan 

No Jabatan 

PNS Golongan (orang) 

IV III II I 

L P L P L P L P 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Kepala Dinas  1               

2 Sekretaris 
 

              

3 Kabid. Sarana 
Prasarana dan 
Penyuluhan 

1               

4 Kabid. Perbibitan dan 
Produksi Ternak  

1               

5 Kabid. Kesehatan 
Hewan dan Kesehatan 
Masyarakat 
Veteriner,Pengolahan 
dan Pemasaran 

1               

6 Kabid. Perikanan 1               

7 Kasubag. Perencanaan       1         

8 Kasubag. Keuangan       1         

9 Kasubag. Umum 
 

              

10 Kasi. Prasarana dan 
Sarana 

  1             
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11 Kasi. Pakan dan 
Pembiayaan 

      1         

12 Kasi. Penyuluhan     1           

13 Kasi. Perbibitan   1             

14 Kasi.Ruminansia       1         

15 Kasi. Non Ruminansia    1    
 

        

16 Kasi. Kesehatan Hewan 1    
 

          

17 Kasi. Kesehatan 
Masyarakat Veteriner  

  1    
 

        

18 Kasi.Pengolahan dan 
Pemasaran 

 
1              

19 Kasi. Pemberdayaan 
dan Perijinan Perikanan 

      1         

20 Kasi. Perikanan 
Tangkap 

      1         

21 Kasi. Perikanan 
Budidaya 

      1         

22 Ka. UPTD Peternakan 
dan Perikanan 
Purwodadi 

    1           

23 Ka. UPTD Peternakan 
dan Perikanan 
Kradenan 

    1           

24 Ka. UPTD Peternakan 
dan Perikanan Wirosari 

    1           

25 Ka. UPTD Peternakan 
dan Perikanan 
Grobogan 

      1         

26 Ka. UPTD Peternakan 
dan Perikanan Godong 

      1         

27 Ka. UPTD Peternakan 
dan Perikanan Gubug 

    1           

28 Ka. UPTD Rumah 
PotongHewan  

    1           

29 Ka.UPTD. Balai Benih 
Ikan  

    1           

30 Ka UPTD Pusat 
Kesehatan Hewan 

    1  
 

        

31 Ka. Sub. Bag. TU UPTD 
Peternakan dan 
Perikanan Purwodadi 

    1           

32 Ka. Sub. Bag. TU UPTD 
Peternakan dan 
Perikanan Kradenan 

  1      
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33 Ka. Sub. Bag. TU 
Peternakan dan 
Perikanan Wirosari 

    1           

34 Ka. Sub. Bag. TU UPTD 
Peternakan dan 
Perikanan Grobogan 

    
 

1          

35 Ka. Sub. Bag. TU UPTD 
Peternakan dan 
Perikanan Godong 

    1           

 Ka. Sub. Bag. TU UPTD 
Peternakan dan 
Perikanan Gubug 

        

 Ka. Sub. Bag. TUUPTD 
Rumah PotongHewan  

  1      

 Ka. Sub. Bag. TUUPTD. 
Balai Benih Ikan  

        

 Ka. Sub. Bag. TU UPTD 
Pusat Kesehatan Hewan 

  1      

36 Penyuluh Perikanan 1   1   1       

37 Penyuluh Peternakan     10 1         

38 Staff   1 6 9 9 4 1 0 

Jumlah 7 4 34 22 14 4 1 0 

*keterangan : L : Laki – laki, P : Perempuan 

 
Tabel 2.2 

SDM Non PNS   

No Penempatan Jumlah  

1 Sekretariat 13 

2 BidangSarana Prasarana dan Penyuluhan 4 

3 BidangPerbibitan dan Produksi Ternak  4 

4 Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan 
Masyarakat Veteriner,Pengolahan dan Pemasaran 

5 

5 BidangPerikanan 3 

6 Balai Benih Ikan 6 

7 Rumah Potong Hewan 2 

8 Puskeswan 1 

9 UPTD Peternakan dan Perikanan Godong 1 

10 UPTD Peternakan dan Perikanan Kradenan 1 

Total Jumlah 41 
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Tabel. 2.3 
PNS Berdasarkan Pendidikan            

     

No Penempatan 

PNS Pendidikan 

S-2 S-1 D-3 SMA SMP SD 

L P L P L P L P L P L P 
1 Kepala Dinas  1                     

2 Sekretaris 1 1 2 2     1 5       

3 Bidang Sarana Prasarana dan 
Penyuluhan 

  
 

1 1 1 1 1 1       

4 Bidang Perbibitan dan 

Produksi Ternak  

   1 2 1 1 1 3  1       

5 Bidang Kesehatan Hewan dan 

Kesehatan Masyarakat 

Veteriner,Pengolahan dan 

Pemasaran 

2 1   1       1       

6 Bidang Perikanan 1   1 3     2         

7 UPTD Peternakan dan 
Perikanan Purwodadi 

    1   2    2      1   

8 UPTD Peternakan dan 

Perikanan Kradenan 

    2 1 7   1         

9 UPTD Peternakan dan 

Perikanan Wirosari 

      1     2         

1 
UPTD Peternakan dan 

Perikanan Grobogan 
     3 2      

10 UPTD Peternakan dan 

Perikanan Godong 

     1  1  1  1 
 

        

11 UPTD Peternakan dan 
Perikanan Gubug 

      2   1  
 

        

12 UPTD Rumah Potong Hewan      1 
 

    1   1     

13 UPTD. Balai Benih Ikan       1       1 
 

      

14 UPTD Pusat Kesehatan 

Hewan 

    1 
 

1 1           

Jumlah 5 3 13 13 13 8 16 8 1 1 0 0 

 

Tingkat pendidikan pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten 

Groboogan termasuk baik, dimana sebagian besar pegawai berpendidikan 

Sarjana  (S-1) sebanyak 26 orang atau 36 % kemudian berpendidikan 

Magister (S-2) sebanyak 9 orang atau 11 % dan D3 sebanyak 21 orang atau 

29 % dan SMA/Sederajatsebanyak 26 orang atau 36 %, dari jumlah  

pegawai sebanyak 72 orang.  
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2.2.2.Asset / Modal 

Dinas Peternakan dan Perikanan dalam menjalankan kegiatan 

operasional ditunjang dengan sarana dan prasarana perlengkapan kantor / 

asset / modal kantor yang dapat diuraikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.4 

Inventarisasi Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Perikanan   

No Jenis Barang  Satuan Jumlah Kondisi 

A Gedung      
1 2 3 4 5 

1 Tanah M2 
                   

48.277  
Baik 

2 Bangunan M2 
                     

1.574  
Baik 

B Sarana Tansportasi      

1 Kendaraan Roda 4 unit 6 Baik 

2 Kendaraan Roda 2 unit 19 Baik 

C Peralatan Kantor dan Mesin   

1 Almari buah 17 Baik 

2 Almari sorok buah 6 Baik 

3 Filling cabinet buah 5 Baik 

4 Kursi kayu buah 72 Baik 

5 Kursi lipat buah 118 Baik 

6 Kursi putar buah 28 Baik 

7 Kursi tangan buah 1 Baik 

8 Meja eselon 2 buah 1 Baik 

9 Meja eselon 3 buah 5 Baik 

10 Meja eselon 4 buah 20 Baik 

11 Meja computer buah 3 Baik 

12 Meja rapat buah 5 Baik 

13 Meja tulis 1/2 biro buah 78 Baik 

14 Papan tulis buah 2 Baik 

15 Rak arsip dari besi buah 5 Baik 

16 Rak arsip dari kayu buah 2 Baik 

17 Sofa unit 4 Baik 

18 White board buah 2 Baik 

19 Aerator buah 4 Baik 

20 Container buah 36 Baik 

21 Container Depo buah 7 Baik 

22 Genset unit 1 Baik 

23 Insemination Gun buah 31 Baik 

24 Komputer unit 11 Baik 

25 Mesin Ketik Buah 12 Baik 
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26 Mesin pellet listrik Buah 2 Baik 

27 
Mesin pemotong 
rumput Buah 2 

Baik 

28 Mikroskop Buah 3 Baik 
1 2 3 4 5 

29 Laptop Buah 3 Baik 

30 Pompa N2 Cair Buah 1 Baik 

31 Portable Container Buah 15 Kurang Baik 

32 Printer Buah 5 Baik 

33 Restrain/ Stall IB Buah 74 Baik 

34 Hand Sprayer Buah 22 Baik 

35 Spuit Otomatis Buah 18 Baik 

39 Stik ukur Buah 2 Baik 

40 Tabung oksigen Buah 3 Baik 

41 Timbangan ternak Buah 4 Baik 

42 Traktor Unit 1 Baik 

43 Bronjong besi Buah 2 Baik 

44 Jaring tangkap Buah 2 Baik 

45 Jaring tarik Buah 2 Baik 

D Perlengkapan Kantor 
 

  

1 Camera blits Buah 1 Baik 

2 Camera digital Buah 2 Baik 

3 Faximile Buah 1 Baik 

4 Handicam Buah 1 Baik 

5 Soundsystem Unit 2 Baik 

6 Telepon Flexi Buah 2 Baik 

E Elektronik      

1 Almari es Buah 9 Baik 

 

 

2.3Kinerja Pelayanan SKPD 

Sektor peternakan merupakan salah satu bidang usaha yang hampir 

merata tersebar dan digeluti oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten 

Grobogan, sehingga memiliki peran dalam menunjang perekonomian 

Kabupaten Grobogan. 

Selama kurun waktu Tahun 2011-2016 kinerja Dinas Peternakan 

dan Perikanan telah menunjukkan hasil yang baik  yang ditunjukkan, dari 

4 target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, 3 target tercapai, 1 target 

tidak tercapai. Berikut detail permasalahan -permasalahan tidak 

tercapainya target RPJMD tersebut : 
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2. Target pencapaian populasi sapi potong sebesar 206.816 ekor pada 

tahun 2015 terealisasi hanya sebesar 178.555 ekor atau tercapai 86,33 

%,  Hal ini disebabkan terjadinya fluktuasi harga ternak sapi potong , 

sehingga banyak peternak yang menjual ternaknya. 

3. Target pencapaian  populasi ternak kambing sebesar 111.144 ekor pada 

tahun 2015 terealisasi sebesar 117.757 ekor , atau tercapai 109 % .  

4. Target produksi perikanan sebesar 1.760 ton pada tahun 2015 tercapai 

sebesar 2.825 ton atau tercapai 160,51 %. 

5. Target tingkat konsumsi ikan sebesar 14,49 kg/kap/th pada tahun 2016 

tercapai 14,59 kg/kap/th atau tercapai sebesar 106,62 %. 

Selengkapnya capaian tingkat populasi dan produksi ternak Tahun 2011 

-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.5 Isian Data Target dan Capaian 

 Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian KinerjaPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pada RJMD Kab. Grobogan 2011-2016 
  

                        
 

No Uraian 

KondisiK
inerjapad

a 
AwalPeri

ode 

KondisiKinerja
pada 

AkhirPeriodeR
PJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Capaian Tahun Ke 

SKPD 
Penanggung

Jawab 

2010 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  
Populasi produksi komoditas 
peternakan utama : 

                        Disnakkan 

a -  Sapi potong 196.778 218.885 198.746 200.734 202.741 204.768 206.816 212.409 197.430 137.242 151.324 
178.555 

  

b -  Kambing 105.750 124.256 106.808 107.876 108.954 110.044 111.144 111.839 115.394 141.425 108.820 
117.756 

  

  Perikanan                           

a Jumlah produksi perikananbudidaya 
(kg) 

1.093.341 1.766.675 1.202.6
75 

1.322.942 1.455.236 1.600.760 1.760.836 1.247.832 1.364.610 1.629.0
30 

2.424.850 2.825.000 Disnakkan 

b Tingkat konsumsi ikan masyarakat 
(kg/kapita) 

10,65 13,80 11,18 11,74 12,33 12,94 13,59 10,80 11,28 12,28 13,48 13,59 Disnakkan 
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 Gambar 1. Target Populasi Sapi Potong dan Kambing Tahun 2011 - 2015 

 

 

Gambar .Capaian Tingkat Populasi Ternak Sapi Potong dan kambing 

 

 

Dari data target dan capaian sesuai indikator tersebut diatas maka kinerja 

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan baik dari indikator 

populasi komoditas peternakan dan perikanan maupun data produksi 

mengalami peningkatan tiap tahunnya dan rata-rata target tercapai, hanya 

populasi sapi potong yang mengalami penurunan dari data PSPK 2011 

kemudian ST 2013 mengalami penurunan drastis dan mulai meningkat 

sampai tahun 2015. Hal ini terjadi karena jatuhnya harga ternak sapi 

potong yang mengakibatkan peternak menjual ternak sapi potong secara 

besar-besaran. Penurunan populasi sapi potongini  terjadi dalam skala 

nasional dimana populasi sapi potong mengalamai penurunan secara 

nasional. 
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Kinerja pelayanan dan realisasi anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan  

selama 5 tahun 

( 2011 – 2016 ) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut
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Tabel 2.8:   Target dan Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2011 -2015 

NO Program/ Kegiatan 

Anggaran Pada Tahun ke-  Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke-  
Rata-rata 

Pertumbuhan 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

Anggaran 
Reali
sasi 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 
1
8 

19 20 

  
Urusan Pertanian 

                              

    

1 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 583.035.000 968.600.000 1.180.000.000 1.180.000.000 1.487.300.000 575.657.722 966.101.132 1.156.500.205 1.163.597.122 

      
1.474.805.250  99 100 98 99 99 28 29 

2 Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur 196.715.000 833.500.000 768.000.000 906.000.000 2.079.980.000 194.028.390 823.090.650 755.674.350 903.880.748 2.065.473.500 99 99 98 100 99 116 116 

3 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 78.131.000 100.000.000 170.000.000 110.000.000 150.000.000 78.131.000 99.999.900 169.550.000 110.000.000 150.000.000 100 100 100 100 100 25 25 

4 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 10.700.000 47.000.000 60.000.000 215.000.000 115.000.000 10.664.000 45.590.000 59.099.900 213.691.384 114.346.950 100 97 98 99 99 145 143 

5 Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 
Ternak 218.000.000 1.016.921.000 803.600.300 1.240.000.000 3.208.780.000 216.479.100 929.187.700 794.545.200 1.229.877.000 3.040.506.350 99 91 99 99 95 140 129 

6 Program Peningkatan Produksi 
Hasil Peternakan 1.278.188.000 1.246.200.000 3.563.000.000 9.955.737.000 11.303.600.000 1.069.711.600 1.217.752.000 3.323.917.250 9.683.767.750 10.688.459.104 84 98 93 97 95 94 97 

7 Program Peningkatan 
Pemasaran Hasil Produksi 
Peternakan 10.000.000 118.000.000 91.400.000 340.000.000 470.000.000 8.227.000 117.696.000 91.319.750 314.437.250 428.150.900 82 100 100 92 91 342 397 

8 Peningkatan Penerapan 
Teknologi Peternakan 110.000.000 175.000.000 902.400.000 2.522.000.000 3.871.500.000 104.581.250 173.985.000 887.877.150 2.430.916.900 3.702.887.850 95 99 98 96 96 177 176 

  
Urusan Perikanan 

                                  

9 Program Pengembangan  
Perikanan Budidaya 35.000.000 1.837.570.000 2.889.130.700 2.924.433.000 1.599.933.300 34.555.000 1.615.565.850 2.720.500.100 2.797.888.050 1.547.183.450 99 88 94 96 97 

1.29
1 

1.15
0 

10 Program Pengembangan 
Perikanan Tangkap 50.000.000 160.000.000 250.000.000 300.000.000 450.000.000 49.430.000 158.330.000 246.933.000 297.923.900 446.695.000 99 99 99 99 99 87 87 

11 Program Optimalisasi 
Pengelolaan dan Pemasaran 
Produksi Perikanan 55.000.000 100.000.000 125.000.000 310.000.000 471.340.000 55.000.000 99.875.000 124.355.000 309.122.175 469.757.125 100 100 99 100 100 77 77 

  Jumlah 2.624.769.000 6.602.791.000 10.802.531.000 20.003.170.000 25.207.433.300 2.396.465.062 6.247.173.232 10.330.271.905 19.455.102.279 24.128.265.479               
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Anggaran belanja selama 5 tahun menunjukkan kinerja yang baik yang 

dapat dilihat dari realisasi yang mencapai 91 – 96 %, 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan 

dan Perikanan  

Melalui program – program yang dijabarkan dalam kegiatan kegiatan 

diharapkan akan mampu meningkatkan pembangunan bidang peternakan 

dan perikanan di wilayah Kabupaten Grobogan. Dinas Peternakan dan 

Perikanan dan Perikanan diharapkan akan semakin mampu meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjadikan masyarakat khususnya 

masyarakat petani ternak dan ikan semakin maju, mandiri, berdaya saing, 

tangguh  dan profesional dalam menjalankan usaha budidaya peternakan 

maupun perikanan, dan akhirnya akan mampu mencapai visi,misi, tujuan 

maupun sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik Dinas 

Peternakan dan Perikanan dan Perikanan Kabupaten Grobogan 2016 – 

2021ini, namum demikian di dalam pembangunan bidang peternakan dan 

perikanan masih dihadapkan dengan berbagai tantangan yang harus segera 

diatasi juga adanya peluang yang harus lebih dimanfaatkan.  

a. Tantangan. 

Tantangan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Perikanan dan 

Perikanan antara lain : 

• Masih rendahnya kualitas SDM petani ternak dan ikan sehingga dalam 

mengelola usaha di bidang peternakan maupun perikanan belum bisa 

optimal. 

• Ketidakstabilan harga ternak dan produk ternak yang  berpengaruh 

terhadap pengembangan usaha peternakan . 

•  Keterbatasan modal petani ternak dan ikan untuk mengembangkan 

usahanya. 

• Tata niaga peredaran hewan, bahan obat hewan, bahan asal hewan 

dan obat hewan yang sulit dikendalikan.. 
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• Adanya kasus – kasus penyakit ternak yang kurang mampu ditangani 

dan diantisipasi oleh peternak. 

• Kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha 

bidangpeternakan dan kesehatan hewan dalam penerapan adanya 

persyaratan / rekomendasi ijin usaha bidang peternakan daripihak / 

instansi yang berwenang. 

• Belum adanya analisa usaha tani di kalangan pelaku usahatani dalam 

pengelolaan usahanya. 

• Kondisi iklim/cuaca yang kurang mendukung bagi pengembangan 

budidaya perikanan, pada musim hujan sering terjadi bahaya banjir 

sedang pada musim kemarau kekeringan/ sulit air. 

• Kurangnya modal usaha dalam pengembangan pengolahan produk 

perikanan 

• Tingginya harga pakan ikan  

 

Peluang  

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh  Dinas Peternakan dan Perikanan 

dan Perikanan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut : 

- Kemajuan tehnologi dan informasi menuntut pelayanan kesehatan 

hewan prima yang membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana 

serta SDM yang memadai di bidang kesehatan hewan. 

- Pelaku usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewanyang 

semakin meningkat. 

- Tingginya populasi ternak di kabupaten Grobogan 

- Terjaminnya keamanan, kesehatan, dan ketentraman batin 

masyarakat dalam mengkonsumsi pangan asal hewani yang Aman 

Sehat Utuh dan Halal (ASUH). 

- Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi produk 

hewani 

- Tingginya permintaan bibit ternak berkualitas 
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- Menurunnya usaha pembibitan sapi lokal 

- Potensi pasar untuk bibit ternak cukup luas 

- Tumbuhnya kelompok-kelompok pembibitan di pedesaan 

-  Tersedianya wilayah-wilayah sumber bibit ternak 

- Aspek ekonomi usaha budidaya ternak sangat menjanjikan. 

- Tingginya permintaan masyarakat terhadap produk ternak. 

- Kemitraan (Inti Plasma) antara peternak denganpihak investor 

perusahaan peternakan. 

- Peraturan pemerintah di bidang perijinan usaha peternakan dan 

kesehatan hewan. 

- Fasilitasi penyebaran informasi pasar (komoditas peternakan) oleh 

media cetak dan elektronik. 

- Sumber daya manusia ( SDM ) di Kabupaten Grobogan cukup banyak 

atau tersedia dalam mendukung pembangunan peternakan dan 

perikanan. 

- Adanya potensi sumber daya alam ( SDA ) di  wilayah Kabupaten 

Grobogan  yang mendukung bagi pengembangan usaha peternakan 

dan perikanan yang belum dikelola secara optimal bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

- Adanya potensi pakan hijauan yang berlimpah dari limbah pertanian 

seperti jerami padi , tebon/jerami jagung dll yang dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pakan ternak. 

- Adanya potensi sumber- sumber air di  perairan umum maupun 

kolam budidaya yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk 

pengembangan budidaya perikanan.  

- Adanya perkembangan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan 

untuk pengembangan peternakan dan perikanan 
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     PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan 

 
Permasalahan utama yang dihadapi dalam hal pembangunan 

pertanian Sub bidang peternakan dan bidang perikanan di Kabupaten 

Grobogan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan  

Perikanan Kabupaten Grobogan adalah Masih rendahnya produksi 

komoditas peternakan dan perikanan daerah yang dapat dijabarkan 

dengan berbagai akar permasalahan sebagai berikut : 

 
1. Belum optimalnya peningkatan produksi terutama komoditas 

peternakan utama contohnya penambahan bobot badan sapi         

( ADG ) di Grobogan rata rata masih rendah kisaran 0,6 – 0,7 kg/ 

hari. 

2. Masih kurangnya penerapan modernisasi pertanian( peternakan ) 

sebagai sarana untuk mengefektifkan dan mengefisienkan usaha 

tani di bidang peternakan. 

3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian  

4. Masih kurangnya mutu hasil, industri pengolahan dan perluasan 

pemasaran hasil pertanian /peternakan. 

5. Rendahnya peran generasi muda dan kelembagaan pertanian 

terutama Gapoktan, Kelompok Tani, UPJA, penangkar dan 

produsen benih, kelompok pengolahan hasil, serta 

P3A/GP3A/IP3A  

6. Masih rendahnya kemitraan agribisnis antara kelembagaan petani 

dengan stakeholder terkait  

7. Adanya ancaman penyakit hewan menular strategis ke Kabupaten 

Grobogan,  

BAB III 
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8. Kurangnya pengetahuan petani peternak dan pembudidaya ikan / 

nelayan, kurangnya permodalan, dan keterbatasan sarana 

prasarana usaha. 

9. Masih kurangnya produksi perikanan budidaya, ditandai dengan 

produksi perikanan budidaya tahun 2015 baru mencapai 

sebanyak 1.890.990 kg yang dipengaruhi oleh ketersediaan sarana 

produksi yang terbatas, penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik 

(CBIB) yang kurang, dan ketersediaan sarana produksi perikanan 

yang belum memadai.  

10. Masih rendahnya produksi hasil olahan ikan dan tingkat 

konsumsi makan ikan, ditandai dengan jumlah produksi hasil 

olahan ikan tahun 2015 sebanyak 284.375 kg dan tingkat 

konsumsi ikan sebanyak 14,43 kg, serta penerapan Cara 

Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB) yang masih kurang.  

 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

 Daerah 

3.2.1 Visi 

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan 

yang ingin dicapai (Clarity of direction) berdasarkan situasi dan 

kondisi saat ini. Pemerintah Kabupaten Grobogan telah 

menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah 

tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Visi Bupati/ 

Wakil Bupati Grobogan, yaitu sebagai berikut:  

 

“TerwujudnyaMasyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera     

Secara Utuh dan Menyeluruh” 

 
Penjelasan dari Visi Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut;  

1. Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud 

bahwa tercipta kondisi masyarakat di Kabupaten yang sehat, 
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selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun 

materiil. Artinya masyarakat Kabupaten Grobogan dapat 

terpenuhi sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, memiliki 

usia harapan hidup yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang 

layak dan memiliki pendapatan perkapita yang sesuai dengan 

kebutuhan hidup. Selain terpenuhinya kebutuhan secara 

materiil, masyarakat merasa aman dalam menjlani 

kehidupannya, terhindar dari ancaman kemanan dan ketertiban 

lingkungan.  

2. Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung 

maksud bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan yang 

sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril 

maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat 

dan seluruh wilayah kabupaten. Ditandai dengan menurunnya 

tingkat kesenjangan kelompok pendapatan masyarakat, 

pertumbuhan ekonomi yang merata dan menurunnya 

kesenjangan antar wilayah. 

 

 
3.2.2 Misi   

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Grobogan, 

maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-

jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan 

sumberdaya air; 

2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan 

pangan  

3. Pengembangan   ekonomi kerakyatan bidang UMKM, 

industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata  

4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan 

pemberdayaan masyarakat , keolahragaan pemuda, KB dan 

pelayanan sosial dasar lainnya  
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5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningatan 

penyerapan tenaga kerja 

6. Meningkatkan   kualitas sumber daya aparatur, tata kelola 

pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik  

7. Meningkatan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan 

hidup dan kualitas penataan ruang 

8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan 

pelestarian budaya masyarakat  

9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar 

wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan 

penanggulangan kemiskinan. 

 

Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai salah satu perangkat 

daerah, memiliki tanggung jawab untuk ikut terlibat dalam upaya 

mensukseskan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten 

Grobogan. Adapun misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi 

Dinas Peternakan  dan Perikanan adalah misi ke dua yaitu 

“Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan”. 

Terkait dengan upaya pencapaian visi, maka misi yang ada tersebut 

dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Tujuan yang harus mendapat 

dukungan dari Dinas Peternakan dan Perikanan adalah “Meningkatkan 

produktivitas pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura,perkebunan,peternakan dan perikanan darat”. 

Sedangkan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas 

Peternakan dan Perikanan adalah “Meningkatnya produksi pertanian 

pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan” dan 

“Meningkatnya produksi perikanan “ 
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3.3 Telaah Renstra Kementerian Pertanian  

Dalam Rencana Strategis Kementrian Pertanian telah ditetapkan 

sebuah visi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan bidang 

pertanian Tahun 2015-2019. Visi tersebut yaitu: 

 
“ Terwujudnya Sistem Pertanian – Bioindustri 

Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan 

Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal 

untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani “ 

 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi Kementrian 

Pertanian adalah : 

1. Mewujudkan kedaulatan pangan 

2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan 

3. Mewujudkan kesejahteraan petani 

4. Mewujudkan reformasi birokrasi 

Sebagai penjabaran dari visi dan Misi Kementrian Pertanian, 

makatujuan pembangunan pertanian periode 2015 – 2019 yang ingin 

dicapai yaitu : 

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan 

kedaulatan pangan. 

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing untuk produk 

pangan dan pertanian 

3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan 

bioenergi 

4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani 

5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang 

pertanian yang amanah dan profesional. 

Sementara itu sasaran strategis yang mendukung visi dan misi 

yang ingin dicapai Kementrian Pertanian periode 2015 – 2019 adalah 

sebagai berikut  
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1. Swasembada padi, jagung dan kedelai sertapeningkatan produksi 

daging dan gula 

2. Peningkatan diversifikasi pangan 

3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing 

dalammemenuhi pasar ekspor dan substitusi impor 

4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi 

5. Peningkatan pendapatan keluarga petani 

6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik 

 

Sasaran pembangunan pada akhir periode 2015-2019 yang telah 

dirumuskan akan dicapai melalui program-program pembangunan 

sebagai berikut: 

 
1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil 

Produksi Tanaman Pangan 

2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil 

Hortikultura Ramah Lingkungan 

3. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman 

Perkebunan Berkelanjutan 

4. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis 

Peternakan Rakyat 

5. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, 

Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana 

Pertanian 

7. Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian 

Bioindustri Berkelanjutan 

8. Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan 

Pertanian 

9. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat 

10. Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan 

Pengawasan Keamanan Hayati 

11. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 

Kementerian Pertanian 

12. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

LainnyaProgram Teknis 
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Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Peternakan dan 

PerikananKabupaten Grobogan memiliki kewajiban untuk mendukung 

upaya pencapaian target-target yang telah ditentukan.  

 
3.4.Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Dinas Peternakan dan Perikanan dalam penyusunan dokumen 

Renstra perlu mengacu dokumen Renstra Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Tahun 2015-2019. Dokumen Renstra tersebut sudah 

ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan 

Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/Permen-

Kp/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan 

Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2015 Tentang 

Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-

2019. Adapun visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang 

termuat dalam dokumen Renstra tersebut adalah sebagai berikut: 

“Mewujudkansektorkelautandanperikanan Indonesia   yang   

mandiri,   maju,   kuat   dan   berbasis   kepentingan nasional”. 

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan 

kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya 

kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa 

lain. Maju dimaksudkan  dapat  mengelola  sumber  daya  kelautan  

dan  perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif 

dan bernilai tambah,  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  

yang  tinggi  dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi 

sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan 

budaya bahari.Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah 

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya   kelautan   dan   perikanan   

secara   berkelanjutan   untukkesejahteraan masyarakat. 
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Adapun misi yang akan dijadikan pedoman dalam mewujudkan 

visi di atas adalah sebagai berikut: 

1. Kedaulatan  (Sovereignty),  yakni  mewujudkan  pembangunan  

kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang 

kemandirian ekonomi dengan mengamankan   sumberdaya   

kelautan   dan   perikanan,   dan mencerminkan kepribadian 

Indonesia sebagai negara kepulauan. 

2. Keberlanjutan     (Sustainability),     yakni     mewujudkan     

pengelolaan  sumberdaya kelautan dan perikanan yang 

berkelanjutan. 

3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan 

dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian 

dalam kebudayaan. 

Adapun arah kebijakan yang akan diambil oleh Kementerian 

Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan visi dijabarkan 

dalam 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan 

sebagai berikut : 

1. Kebijakan Pokok 

a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian 

ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. 

b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan 

dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan 

berkelanjutan.  

c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga 

keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.   

2. Kebijakan Lintas Bidang 

a. Pengarusutamaan Gender 

b. Pembangunan Kewilayahan 

c. Adaptasi Perubahan Iklim 

d. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 

3. Program Pembangunan 
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Arah kebijakan, strategi dan langkah operasional tersebut di atas, 

akan dilaksanakan melalui 10 program pembangunan kelautan dan 

perikanan, yakni : 

a. Program Pengelolaan Ruang Laut 

b. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap 

c. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya 

d. Program Penguatan Daya Saing dan Sistem Logistik Hasil 

Kelautan dan Perikanan 

e. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan 

f. Program Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 

g. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan 

h. Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan 

Keamanan Hasil Perikanan 

i. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 

KKP 

j. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

k. Lainnya KKP 

 

4. Quick Winsdan Program Lanjutan Lainnya 

Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita 

dituangkan dalam Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya, yang 

ditugaskan kepada setiap K/L. Quick wins merupakan langkah 

inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan 

masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, 

sekaligus untukmeningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. 

Quick wins yang akan dilakukan antara lain adalah: 

a. Membangun Gerakan Nelayan Hebat 

b. Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan 

c. Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan PANTURA Jawa 
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d. Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut 

e. Pembangunan Techno Park berbasis Perikanan Rakyat 

f. Mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan 

g. Realokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan, berkoordinasi 

dengan Kementerian ESDM 

 

Disampingquickwins, terdapat program lanjutan lainnya yang 

menjadi tugas KKP antara lain: 

a. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat 

menjadi sekitar 40-50 juta ton pada tahun 2019, pembangunan 

100 sentra perikanan terpadu dan penerapan Best Aquaculture 

Practices. 

b. Pemberantasan IUU fishing. 

c. Rehabilitasi kerusakan pesisir, pengelolaan kawasan konservasi 

perairan, penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan 

peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau kecil terluar (PPKT). 

 
 
3.5.Telaah Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanProvinsi 

JawaTengah 
 
Dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Propinsi Jawa Tengah telah ditetapkan sebuah visi yang 

diarahkan untuk mencapai pembangunan bidang  Peternakan dan 

Kesehatan Hewan untuk tahun Tahun 2013-2018. Visi tersebut yaitu: 

 
“Menjadi Dinas Yang Profesional Dalam Mewujudkan 

Kemandirian Peternakan Jawa Tengah” 

 

Guna mewujudkan Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan 4 (empat) misi yang 

merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu : 
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1. Meningkatkan manajemen pelayanan peternakan dan kesehatan 

hewan 

Dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan fungsi-fungsi peternakan 

dan kesehatan hewan melalui penetapan SOP yang mudah dan cepat 

efisien dan efektif didukung Sistem Informasi dan Teknologi 

Komunikasi yang memadai. 

 
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur peternakan dan 

kesehatan hewan 

Dimaksudkan agar setiap aparatur memiliki kemampuan manajerial 

dan teknis sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga setiap 

aparatur mampu memberikan kinerja yang optimal. 

 

3. Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak berbasis 

sumber daya lokal yang berkelanjutan 

Dimaksudkan agar potensi-potensi sumber daya lokal yang ada di Jawa 

Tengah dapat dioptimalkan produksi dan produktivitasnya sesuai 

dengan kemampuan genetik dan didukung penciptaan kondisi 

lingkungan yang baik untuk usaha peternakan dan pemanfaatan 

teknologi yang ramah lingkungan. 

 

4. Mengembangkan Agribisnis Peternakan yang berdaya saing. 

Dimaksudkan agar usaha peternakan di Jawa Tengah dapat dikelola 

dengan pendekatan sistem agribisnis baik sub sistem hulu, on farm, 

hilir, dan sub sistem pendukung yang saling terkait untuk 

meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk yang diupayakan 

oleh peternak. 

 

3.6. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa 

Tengah 
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Pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah 

mengacu pada Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan 

Tahun 2013-2018. Di dalam dokumen tersebut terdapat visi, misi, 

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan juga strategi serta kebijakan 

yang akan diambil dalam rangka pencapaian visi dan misi. 

Visi pembangunan bidang kelautan dan perikanan Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2013-2018 adalah: 

“Terwujudnya Sektor Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah yang 
Tangguh, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.” 

 

Adapun misi yang mendukung visi tersebut berjumlah 9, yaitu: 

1) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan dan 

pembudidaya ikan. 

2) Penguatan Kelembagaan Dinas Peternakan dan Perikanan Provinsi 

Jawa Tengah. 

3) Mewujudkan peningkatan produksi perikanan tangkap dan 

budidaya. 

4) Mewujudkan perbaikan sistem distribusi dan jaminan keamanan 

pangan yang berasal dari sumberdaya ikan 

5) Mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memenuhi 

jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, berdaya saing serta 

memiliki nilai tambah. 

6) Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya 

manusia kelautan dan perikanan. 

7) Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan 

perikanan. 

8) Mewujudkan peningkatan daya dukung lahan dan pengelolaan 

sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan 

berkelanjutan. 

 

9) Mewujudkan kelembagaan masyarakat pengawas yang berperan 

dalam kegiatan pengawasan. 
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Adapun arah kebijakan yangakan dilaksanakan dalam rangka 

pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa 

Tengah yang harus didukung pelaksanaannya oleh Dinas Peternakan 

dan PerikananKabupaten Grobogan adalah sebagai berikut: 

1) Membangun perikanan budidaya,melalui: 

a. pengembangan kawasan perikanan yang sudahada 

b. penetapan/pencanangan kawasan perikanan baru dengan 

mendorong Kab./Kota memiliki dokumen perencanaan 

(masterplan dan DED) kawasan budidayaikan 

2) Mengembangkan produk benih dan induk berkualitas 

unggulmelalui: 

a. pengembangan Broodstock Center di BPBIAT (Balai Perbenihan 

Budidaya Ikan Air Tawar) 

b. pemenuhan jaminan mutu dan keamanan benih dan indukikan 

3) Meningkatkan produksi perikanan budidaya,melalui: 

a. optimasi dukungan sarana dan prasarana pendukung 

yangdiperlukan 

b. peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama 

penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara 

Budidaya Ikan yang Baik(CBIB) 

c. peningkatan produktivitas budidaya : demfarm udang vanamei, 

penerapanteknologi 

d. pengembangan Minapadi dan UGADI (Udang Galah denganPadi) 

e. pengembangan pakan ikan mandiri berbahan bakulokal 

4) Meningkatkan produksi perikanan tangkap,melalui: 

a. peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramahlingkungan 

b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung 

perikanantangkap 

c. pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil, antara lain 

melalui: pemberian alat bantu penangkapan ikan bagi nelayan 
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kecil (GPS, Fish Finder, dan solar cell ), pembuatan rumah 

/apartemen ikan, bantuan mesin tempel, bantuan alat tangkap 

ramah lingkungan, peralatan perbengkelan, dan coolbox 

d. pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan(PP) 

5) Menerbitkan Kartu (BBM) Nelayan dan meningkatkan koordinasi 

antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan instansi 

terkait (Dinas ESDM, BPH Migas, Ditjen KP3K KKP RI, PERTAMINA, 

P.T Aneka Kimia Raya, danHNSI) 

6) Memfasilitasi pembangunan SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) di 

pusat-pusat aktivitas nelayan 

7) Meningkatkan kerjasama antar provinsi dan lintas sektoral dalam 

pengaturan nelayan andon 

8) Mengoptimalkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, 

yang bertujuan untuk : (i) peningkatan produk yang memenuhi 

jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien 

agar memenuhi mutu ekspor; (ii) pemenuhan kebutuhan dalam 

negeri; (iii) peningkatan konsumsi ikan 

9) Rehabilitasi dan konservasi eksosistem vital di laut/pesisir baik 

dengan penanganan fisik maupun vegetasi serta meningkatkan 

pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam 

menjaga kelestarian eksosistem /lingkungan 

10) Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk 

pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan 

dengan memperbesar peran serta kelompok masyarakat pengawas 

(POKMASWAS) 

11) Meningkatkan kemampuan SDM dan kapasitas kelembagaan 

masyarakat, utamanya masyarakat pesisir dalam optimalisasi 

pemanfaatan sumberdaya kelautan dan mengurangi ketergantungan 

terhadap eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan 

12) Meningkatkan pelatihan bagi masyarakat perikanan melalui 

Pendidikan Non Formal dan Informal 
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13) Menyediakan data dan informasi sektor kelautan dan perikanan 

yang berkualitas 

14) Meningkatkan kualitas perencanaan program Dinas Peternakan dan 

Perikanan 

Sedangkan sasaran strategis yang ingin diwujudkan dalam kurun 

waktu 5 tahun ke depan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Jawa Tengah adalah sebagai berikut. 

1) Meningkatnya pendapatan nelayan 

2) Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan 

3) Meningkatnya pendapatan petani garam 

4) Meningkatnya pendapatan taruna pesisir 

5) Meningkatnya pendapatan wanita pesisir 

6) Meningkatnya pengelolaan, dan penyelenggaraan di bidang 

keuangan, umum kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan 

tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di 

lingkungan Dinas 

7) Tersedianya perencanaan program/kegiatan Dinas Peternakan dan 

Perikanan 

8) Meningkatnya produksi perikanan tangkap 

9) Meningkatnya produksi perikanan budidaya 

10) Meningkatnya konsumsi makan ikan di Jawa Tengah 

11) Meningkatnya produk olahan hasil perikanan 

12) Meningkatnya volume ekspor produk dan nilai ekspor produk hasil 

perikanan 

13) Terlaksananya pengujian mutu, pengawasan pengolahan hasil 

perikanan dan sertifikasi mutu yang sudah terakreditasi SNI, 

ISO/IEC 17025. 2008 dan memiliki analis pengujian dan inspektur 

mutu yang memiliki standar kompetensi 

14) Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi nelayan, pembudidaya ikan, 

pengolah/pemasar ikan, penyuluh perikanan dan KP3K 

15) Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan 
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Perikanan Pantai (PPP) 

16) Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana UPTD Bidang 

Perikanan Budidaya 

17) Terlaksananya pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan 

18) Terlaksananya pencegahan kerusakan wilayah pesisir dan pulau- 

pulau kecil 

19) Terlaksananya pembinaan masyarakat pengawas dalam kegiatan 

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 

20) Terlaksananya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan 

serta penegakkan peraturan kelautan dan perikanan 

 

3.7. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten 

Grobogan 

Berdasarkan dokumen KLHS Kabupaten Grobogan, terdapat 2 

program yang terindikasi akan dapat mempengaruhi kondisi 

lingkungan. program tersebut adalah 1. Program Peningkatan 

penerapan tehnologi pertanian ( Peternakan ) dan 2) Program 

Pengembangan  Perikanan Tangkap;  

Hasil kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Grobogan 

terhadap program tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.5 
 

Hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Program-Program 

PembangunanDi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan 

No 
Indikasi 
Program 

Dampak 
Rumusan 

Mitigasi Alternatif 
1 Program 

peningkatan 
penerapan 
teknologi 
pertanian/perke
bunan  

 

(- ) Pelaksanaan Program 
akan dapat bardampak 
negatif jika terkait 
penggunaan teknologi 
yang dapat merusak dan 
mencemari lingkungan 

 

Penggunaan teknologi 
yang ramah 
lingkungan  

 

- 
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No 
Indikasi 
Program 

Dampak 
Rumusan 

Mitigasi Alternatif 
2 Program 

Pengembangan 
Perikanan 
Tangkap 

(- ) Menimbulkan 
kerusakan dan 
pencemaran lingkungan 
jika perlatan dan bahan 
yang digunakan Tidak 
ramah lingkungan 
 

Pengunaan peralatan 
dan bahan yang ramah 
lingkungan 
 

- 

Sumber: KLHS Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 

 

 

3.8. Penentuan Isu-Isu Strategis  

 

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan 

pembangunan yang terkait bidang peternakan dan perikanan dan 

memperhatikan  visi-misi kepala daerah, renstra Kementerian 

Pertanian , renstra kementrian kelautan perikanan , dan renstra Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jawa Tengah maka dapat 

dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dan 

Perikanan Kabupaten Grbogan adalah  sebagai berikut: 

1. Masih kurangnyaSDMAparatur  baik dari sisi kualitas maupun 

kuantitas; 

2. Masih rendahnyaSDM petani peternak dan pembudidaya ikan / 

nelayan, kurangnya permodalan, dan keterbatasan sarana 

prasarana usaha.Kurangnya sarana dan prasarana pendukung 

kinerja pelayanan; 

3. Belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan  

4. masih adanya  peredaran daging yang tidak layak konsumsi 

5. masih adanya ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis ke 

Kab. Grobogan 

6. Kurang optimalnya usaha perbibitan dan penyediaan bibit ternak 

lokal berkualitas. 

7. kurangnya pemanfaatan tehnologi pengolahan bahan pakan lokal 

dan limbah pertanian untuk pakan ternak 



Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
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8. Masih rendahnya skala usaha ditingkat peternak. 

9. rendahnya mutu produk hasil peternakan 

10. banyaknya usaha peternakan yang tidak berizin 

11. Belum optimalnya  produksi perikanan tangkap dan perikanan 

budidaya  

12. Masih rendahnya Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Grobogan 

dibawah rata – rata nasional. 
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TUJUAN DAN SASARAN 

Sesuai dengan amanat dalam Undang Undang No 23 Tahun 

2014 dalam pasal 272 ayat 2 bahwa Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan 

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib 

dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi 

setiap Perangkat Daerah. Penyusunan Tujuan dan sasaran, serta 

strategi dan kebijakan mengacu pada Visi, misi dan program Bupati 

Grobogan Tahun 2016-2021.  

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan 

danPerikanan 

  Berdasarkan visi bupati Grobogan terpilih yaitu Terwujudnya 

Masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara utuh dan 

menyeluruh, dengan 9 misi yang telah ditetapkan, Dinas Peternakan 

dan Perikanan  Kabupaten Grobogan, termasuk dalam misi 2  : 

Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan 

Untuk mencapai visi dan misi bupati terpilih tahun 2016 – 

2121 telah ditetapkan beberapa tujuan dan sasaran yang akan 

dicapai Dinas Peternakan dan Perikanan dalam waktu 5 ( lima ) 

tahun mendatang yaitu : 

4.1.1 Tujuan : 

     Tujuan jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan adalah 
sebagai berikut : 

 

 
1. Meningkatkan  produktifitas  peternakan  

BAB IV 
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2. Meningkatkan produktifitas  perikanan 

 

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan maka 

sasaran Jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Grobogan dijabarkan sebagai berikut : 

4.1.2 Sasaran :  

           Sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan 
adalah sebagai berikut  

 
 

1. Meningkatnya produksi hasil peternakan 

2. Meningkatnya produksi perikanan  

 

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka 

menengah Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana disajikan 

dalam tabel 4.1 sebagai berikut : 
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Tabel 4. 1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2016 -2021 

No Tujuan 

 

 

Indikator 

Tujuan  
Sasaran 

Indikator 

Sasaran 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Awal 

RPJMD 

 

Target Kinerja Setiap Tahun 
Kondisi 
Pada 
Akhir 

RPJMD 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Meningkat 
kan 

produktifitas 

peternakan  

Jumlah 
produksi 

peternakan 

Meningkatnya 
produkti 

peternakan  

Angka 
kesakitan / 

morbiditas 

ternak 

        

     -  Sapi 1,174 1,100 1,000 950 900 850 800 800 

     -  Kambing  670 650 600 575 550 500 450 450 

     - Unggas  2,860 2,500 2,300 2,100 2,000 1,900 1,800 1,800 

    Angka 
Pengobatan 

Ternak 

33,000 50,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 80,000 

     - Vaksin AI 

(Ayam) 
300 200 225 250 275 300 325 325 

     - 

Desinfektan 
17,500 18,500 19,500 20,500 21,500 22,500 23,500 23,500 

     produksi 
peternakan 

 ( ekor ) 

        

    - Sapi potong 178,555 182,126 185,769 189,484 193,274 197,139 201,082 201,082 

    - Kerbau 2,457 2,506 2,556 2,607 2,660 2,713 2,767 2,767 
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    - Kambing 117,756 120,111 122,513 124,964 127,463 130,012 132,612 132,612 

    - Domba 18,257 18,622 18,995 19,374 19,762 20,157 20,560 20,560 

    - Unggas ( 

Ayam ) 
1,294,904 1,447,703 1,487,782 1,814,377 2,035,731 2,286,126 2,571,891 2,571,891 

    Jumlah 
promosi 
produk 

peternakan 

2 2 2 2 3 3 3 3 

    Capaian 
Inseminasi 

Buatan Sapi 

Potong 

80,996 80,500 81,000 81,500 82,000 82,500 83,000 80,996 

    Capaian 
Kelahiran 

hasil IB 

45,000 48,000 48,500 49,000 49,500 50,000 50,500 45,000 

    Pengembang

an Biogas 
9 0 10 10 10 12 12 9 

2. Meningkatk
an 

produktifitas 

perikanan 

Jumlah 
produksi 

perikanan 

Meningkatnya 
produksi 

perikanan 
tangkap 

 produksi 
perikanan  

tangkap ( 
kg ) 

934,500 970,946 1,009,589 1,049,973 1,094,072 1,144,399 1,201,619 934,500 

   Meningkatnya 
produksi 
perikanan 
budidaya 

Produksi 

perikanan 

budidaya ( 

kg) 

1.890.990 

 

1.989.321 

 

2.094.756 

 

2.206.825 

 

2.325.993 

 

2.452.760 

 

2.587.662 

 

2.587.662 

 

    Tingkat 
konsumsi 
makan ikan  

(kg/kap/th ) 

                          

14.43  

          

13.80  

            

14.63  

          

14.78  

          

14.93  

          

15.08  

               

15.23  

               

15.23  

 



  

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 

 

 

 

 

 

 



  

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

                                                          BAB V 
 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1  Strategi 

 

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan tujuan dan 

sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan produksi dan populasi ternak melalui 

pengembangan kawasan peternakan berbasis komoditas 

strategis dan unggulan lokal yang berkelanjutan didukung  

penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, 

peningkatan sarana prasarana dan penggalakan promosi 

hasil hasil peternakan.  

 

2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan 

tangkap melalui peningkatan sarana prasarana budidaya 

ikan, peningkatan, penguatan kapasitas kelompok usaha 

perikanan budidaya dan pengembangan usaha perikanan 

tangkap, peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan 

serta promosi hasil hasil perikanan. 

 

5.2 Kebijakan  

kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 

pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan  Dinas 

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan diarahkan  pada 

upaya perbaikan secara terus menerus pada semua kegiatan, 

BAB V 
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melalui keterlibatan semua aparatur untuk meningkatkan 

kepuasan/citra layanan pada masyarakat peternakan Kabupaten 

Grobogan . Kebijakan  yang ditempuh yaitu : 

1. Peningkatan produksi dan populasi ternak diprioritaskan pada 

peningkatan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit, 

perbaikan mutu bibit, pengembangan pakan ternak yang 

murah dan berkualitas,  dan Peningkatan penerapan tehnologi 

dalam pengembangan usaha peternakan, penyediaan bantuan 

hibah, skim kredit dan modal untuk peternak di Kab. 

Grobogan. 

2. Peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan 

tangkap diprioritaskan pada perbaikan sarana prasarana 

pembudidaya ikan, bantuan benih ikan dan pakan ikan, tebat 

benih ikan diperairan umum dan peningkatan SDM 

pembudidaya ikan.Peningkatkan produksi perikanan tangkap 

dan budidaya diprioritaskan pada peningkatan kualitas 

pengelolaan budidaya ikan dan peningkatan kualitas 

penanganan pasca panen perikanan. 

Secara lebih jelasnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang 

akan ditempuh Dinas Peternakan dan Perikanan selama Tahun 2016 – 

2021 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.8 Tujuan, Sasaran. Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan dan 

Perikanan  
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No. TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 

1. 

 

 

 

 
 

 

 

Meningkatkan  

produktifitas 

peternakan  

 

 

Meningkatnya 

produksi 

peternakan 

- Meningkatkan 

upaya 

pencegahan dan 

penangulangan 

penyakit ternak 
 

2. - Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Penyakit ternak  

3. - Optimalisasi 

pelayanan pada 

Puskeswan 

 
 

 

  

   - Meningkatkan 

produksi dan 

populasi ternak 

melalui 

pengembangan 
usaha budidaya 

ternak pada 

kelompok 

kelompok tani 

ternak, 

peningkatan 
kualitas bibit 

ternak, 

optimalisasi 

inseminasi 

buatan, 
perbaikan 

kualitas pakan 

dan peningkatan 

sarana ptasarana 

budidaya ternak 

 
 

4. Optimalisasi 

Penyaluran 

bantuan sarana 

prasarana 

budidaya ternak . 

  

 

 - Menikngkatkan 

upaya  promosi 

hasil hasil 

peternakan , 

peningkatan 
kapasitas 

kelompok 

pengolahan hasil 

peternakan  

 

Menggiatkan aneka 

lomba , pameran 

dan ekspo 

peternakan 

   - Meningkatkan 

upaya penerapan 

tehnologi 

peternakan 

dalam 
mendukung 

usaha budidaya 

ternak 

Memanfaatkan 

Tehnologi 

pengolahan pakan 

dan pengolahan 

limbah hasil 

peternakan  



 

4 

No. TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 

2. Meningkatkan 

produktifitas  

perikanan 

Meningkatnya 

produksi 

perikanan 

budidaya 

- Peningkatan 

produksi 

perikanan tangkap 

melalui 

penambahan 
populasikan ikan 

diperairan umum 

dengan kegiatan 

tebar benih ikan 

dan upaya 
pencegahan 

penangkapan ikan 

denagn bahan 

bahan berbahaya 

yang bisa 

mengganggu 
keseimbangan 

ekosistem   

Peningkatan upaya 

tebar benih ikan di 

perairan umum, 

peningkatan 

sarana prasarana 
penangkapan ikan, 

sosialisasi 

penangkapan ikan 

yang ramah 

lingkungan 

   - peningkatan 
sarana prasarana 

budidaya ikan, 

peningkatan, 

penguatan 

kapasitas 
kelompok usaha 

perikanan 

budidaya 

Optimalisasi 
penyaluran bntuan 

benih ikan dan 

sarana prasara 

budidaya ikan 

   - Meningkatnya 

pemasaran produk 

perikanan 

 

Peningkatan 

kapasitas 

kelompok pengolah 

dan pemasar 

melalui pendidikan 

dan pelatihan serta 
gerakan promosi 

mengkonsumsi 

ikan . 
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RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN 

 

6.1Program 

 
            Program pembangunan Peternakan dan Perikanan merupakan 

rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong 

berkembangnya usaha-usaha peternakan dan perikanan di Kabupaten 

Grobogan  sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya 

mampu meningkatkan kesejahteraan petani peternak, pembudidaya ikan 

dan pelaku usaha peternakan dan perikanan di Kabupaten Grobogan.  

Program pembanguan peternakan dan perikanan dilaksanakan Dinas 

Peternakan dan Perikanan berdasarkan permendagri nomor 54 Tahun 

2010 terdapat 8  program untuk urusan pertanian dan 3 program untuk 

urusan kelautan dan perikanan. 

Program utama pembangunan Peternakan dan perikanan Kabupaten 

Grobogan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu : 

6.1.1.Urusan Pertanian 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi 

perkantoran menuju kelancaranPelaksanaan Operasional Dinas. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

BAB VI 
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Program ini diarahkan untuk  menuju kelancaran pelaksanan tugas – 

tugas dan kenyamanan dalam bekerja serta untuk meningkatkan 

kuantitas dan kualitas sarana  prasarana aparatur 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Program ini diarahkan untuk meningkatkan disiplin aparatur  

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

aparatur 

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Peloporan , capaian 

kinerja dan keuangan 

Kegiatan program ini diarahkan untuk meningkatnya sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan 

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 

Program ini diarahkan untuk pencegahan dan penanggulangan lebih 

dini gejala – gejala penyakit hewan menular serta untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. 

7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 

Program ini diarahkan untuk meningkatkan jumlah  produksi hasil 

peternakan dan juga untuk meningkatkan pendapatan petani peternak. 

8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 

Program ini diarahkan untuk  meningkatkan pemasaran hasil produksi 

peternakan. 

9. Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan 

Program ini diarahkan untuk meningkatkan penerapan tehnologi 

peternakan 

6.1.2. Urusan Kelautan dan Perikanan 

1. Program Pengembangan budidaya Perikanan   

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan 

budidaya ,pembinaan dan pelatihan bagi kelompok pembudidaya ikan 

2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 
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Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan 

tangkap dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan di 

perairan umum juga untuk meningkatkan pendapatan  nelayan ikan 

3. Program optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi 

Perikanan 

Program ini diarahkan untuk  peningkatan pendapatan BBI 

Karangasem dan BBI Karangrayung dan mendorong peningkatan 

konsumsi makan ikan 

 

6.2 Kegiatan 
 

Kegiatan merupakan penjabaran dari program dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan 

Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016 – 2021 meliputi : 

 

6.2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

8. Penyediaan Makanan dan Minuman 

9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah 

11. Penyedia Jasa Pajak Bumi Bangunan 

12. Penyedian Jasa Kebersihan,keamanan dan Transportasi 

13. Pengelolaan Website 
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6.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 

3. Pengadaan Seragam Dinas 

4. Pemeliharaan dan Penataan Arsip 

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 

8. Pengadaan sarana prasarana IB 

9. Rehabilitasi gedung kantor Dinas Peternakan dan Perikanan 

10. Pengadaan peralatan lab kesmavet dan ruang rawat inap pasien 

puskeswan 

11. Pengadaan peralatan lab puskeswan 

12. Penataan lingkungan kantor 

13. Pengadaan peralatan RPH 

14. Pembangunan Plafond dan dinding penyekat ruang kantor induk 

Disnakan 

15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 

16. Rehabilitasi sedang berat gedung kantor 

17. Pengadaan kendaraan dinas operasional Puskeswan 

6.2.3 Program Peningkatan disiplin Aparatur 

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 

2. Pengadaan pakaian kerja lapangan 

6.2.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 

2. Sosialisasi peraturan perundang undangan kepegawaian 

3. Binten Penatausahaan Keuangan 

4. Bimbingan tehnis implementasi peraturan perundang undangan 
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6.2.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 

2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 

3. Pengelolaan Aset 

6.2.6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 

1. Pendataan masalah Peternakan 

2. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 

3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Flu Burung. 

4. Pembinaan Kesmavet ( daging, susu, telur ) 

5. Pengawasan peredaran daging dan sosialisasi kesrawan hewan 

kurban 

6. Peningkatan Pemenuhan Produk Hewan yang ASUH 

7. Penataan Lingkungan RPH 

8. Bimtek dan Rakor Kesehatan Hewan 

9. Bimtek Higiene dan Sanitasi RPH dan TPH 

10. Pembangunan musholla RPH 

11. DAK Bidang Pertanian 2015 

12. Pengawasan peredaran obat hewan 

13. Pembangunan Gedung Rawat Inap Pasien Puskeswan dan Lab. 

Kesmavet 

14. Pengurugan RPH Getasrejo 

15. Rehabilitasi Rumah Potong Hewan ( RPH ) Getasrejo 

16. Lomba Petugas Medik Paramedik Veteriner 

17. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Padat RPH 

18. Rehab Puskeswan di pasar Hewan 

19. Operasionalisasi Puskeswan 

20. Sertifikasi Bucher dan RPH Halal 

21. Sosialisasi pemilihan daging ASUH dan Gerakan Mengkonsumsi 

pangan asal hewan yang ASUH 
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22. Pengawasan Kesmavet di Kabupaten Grobogan 

23. Penataan lingkungan RPH Getasrejo 

24. Pelatihan pencegahan penyakit ternak 

25. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 

26. peningkatan kapasitas Pusat Kesehatan Hewan 

27. Pembangunan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan 

penyakit ternak 

28. Penyediaan sarana dan prasarana RPH Getasrejo ( DAK fisik ) 

29. Rehabilitasi Sarana Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit 

6.2.7 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 

1. Pembinaan Kelompok P2MBG 

2. Pembinaan dan pelatihan kelompok tani ternak 

3. Pengembangan Pakan ternak 

4. Pembinaan Usaha Peternakan 

5. Perencanaan, Penyusunan Program dan Monitoring Evaluasi 

Pembangunan Peternakan dan Perikanan 

6. Penyusunan Data Statistik Peternakan dan Perikanan 

7. Verifikasi dan Pembinaan Kelompok Penerima Hibah 

8. Pembinaan Kemitraan Usaha Peternakan 

9. Pengelolaan Website 

10. Intensifikasi lahan pekarangan melalui budidaya kambing Jawarandu 

11. Monitoring dan Pembinaan Kelompok PER Peternakan dan Perikanan 

12. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Permodalan 

Budidaya Ternak kambing Kacang 

13. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Permodalan 

Budidaya Ternak kambing Peranakan Etawa 

14. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Permodalan 

Budidaya Ternak kambing Jawarandu 

15. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Permodalan 

Budidaya Sapi Peranakan Ongole 
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16. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Permodalan 

Budidaya Sapi Peranakan Brahman 

17. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Permodalan 

Penggemukan sapi peranakan brahman 

18. Pengembangan Jalan Produksi Peternakan 

19. sosialisasi Peraturan Daerah Peternakan dan perikanan 

20. Pengembangan Gedung Sekolah Lapang Peternakan dan Perikanan 

21. Pendampingan Sentra Peternakan Rakyat 

22. intensifikasi lahan pekarangan melalui budidaya sapi Peranakan 

Brahman 

23. intensifikasi lahan pekarangan melalui budidaya kambing Kacang 

24. Peningkatan kelembagaan kelompok ternak kambing 

25. Perbibitan Ternak Kambing Jawarandu 

26. Pelestarian Sapi PO 

27. Pelestarian Sapi Brahman 

28. Pelestarian Sapi Peranakan Simmental 

29. Pelestarian Sapi Peranakan Limousine 

30. Perbibitan Ternak Kambing Kacang 

31. Peningkatan kelembagaan kelompok ternak sapi 

32. Perbibitan sapi peranakan onggole 

33. Perbibitan sapi peranakan brahman 

34. Sentra perbibitan ternak di kabupaten grobogan 

35. Perbibitan Ternak Kambing PE 

36. Perbibitan sapi peranakan Simmental 

37. intensifikasi lahan pekarangan melalui budidaya sapi Peranakan 

Ongole 

38. Perbibitan sapi peranakan limousine 

39. Pembesaran itik 

40. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 

41. Pembibitan dan perawatan ternak 

42. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 
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43. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada 

masyarakat 

44. Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak 

45. Pembelian dan pendistribusian pakan ternak 

46. Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak 

47. Pengembangan agribisnis peternakan 

48. Pengembangan budadaya ternak non ruminansia 

49. Pengembangan sekolah lapang peternakan 

50. Pengembangan sarana prasarana pendukung usaha peternakan 

51. Pengadaan Sarana Prasarana pembibitan ternak 

52. Penyelenggaraan kegiatan lomba kelompok tani ternak dan Kontes 

ternak 

53. Penyelenggaraan kegiatan lomba kelompok tani ternak, Kontes ternak 

dan ekspo peternakan 

54. Bantuan sarana produksi, bibit ternak bagi masyarakat ( DBHCHT ) 

55. Penyusunan Perubahan Perda No. 5 Tahun2018 tentang Peternakan 

dan Kesehatan Hewan 

56. Peningkatan kapasitas satuan pelayanan inseminasi buatan 

6.2.8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 

 

1. Penunjangan Pasar Murah 

2. Pengembangan Produk Inovasi Pengolahan Hasil Peternakan 

3. Pelayanan Informasi Pasar 

4. Lomba dan Exspo Ternak 

5. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja melalui fasilitasi 

promosi bagi usaha mandiri masyarakat ( DBHCHT 2017 ) 

6. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi 

peternakan masyarakat 

7. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 

8. Pendistribusian peralatan pengolahan hasil  Peternakan 

9. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang hasil produksi ternak 



Rencana program dan kegiatan, 

 

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 

 

 

 

85 

 

6.2.9  Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 

1. Pengembangan biogas ternak ruminansia 

2. Pengembangan Integrasi Ternak Sapi dan Tanaman Pangan 

3. Pengembangan Integrasi Ternak Sapi dan Hortikultura 

4. Pengembangan Inseminasi Buatan 

5. Pelestarian Plasma nutfah Sapi Onggole Grobogan 

6. Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya Sapi PO 

7. Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya Sapi 

Peranakan Brahman 

8. Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya kambing 

Jawarandu 

9. Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya Domba PEG 

10. Penggemukan sapi Peranakan simmental 

11. Penggemukan sapi Peranakan Brahman 

12. Pengembangan Agribisnis aneka ternak 

13. Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya Sapi 

Peranakan Simmental 

14. Pengembangan Integrasi Ternak kambing Jawarandu dan 

hortikultura 

15. Pengembangan Agribisnis Peternakan Melalui Budidaya Sapi 

Peranakan Limousine 

16. Pengembangan Integrasi Ternak Sapi dan hortikultura 

17. Pengembangan Integrasi Ternak kambing kacang dan hortikultura 

18. Pengembangan Integrasi Ternak kambing jawarandu dan hortikultura 

19. Pengembangan Integrasi Ternak kambing jawarandu dan tanaman 

pangan 

20. Pengembangan Integrasi Ternak Domba PEG dan Tanaman 

Hortikultura dan hortikultura 
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21. Pengembangan Integrasi Ternak kambing kacang dan tanaman 

pangan 

22. Pengembangan Integrasi Ternak kambing Peranakan Etawa ( PE ) dan 

tanaman pangan 

23. Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya kambing 

kacang 

24. Pengembangan Agribisnis ternak kelinci 

25. Pengembangan Agribisnis ternak ayam Joper 

26. Pengembangan Agribisnis ternak Itik 

27. Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya kambing PE 

28. Pengadaan sarana prasarana tehnologi peternakan tepat guna 

29. Penyuluhan  penerapan teknologi peternakan tepat guna 

30. Pengadaan sarana prasarana tehnologi peternakan tepat guna 

6.2.10 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya 

1. Bantuan Benih Ikan Bagi Masyarakat 

2. Budidaya lele 

3. Demplot jaring tancap 

4. Pembinaan kelompok pembudidaya ikan 

5. Penunjangan PUMP 

6. Pembuatan sumur submersible 

7. Rehap Sarana prasarana Perkolaman Rakyat Desa Gabus Kecamatan 

Gabus 

8. Rehap Sarana prasarana Perkolaman Rakyat Desa Pandanharum 

Kecamatan Gabus 

9. Rehap Sarana prasarana Perkolaman Rakyat Desa Tambakselo Kec. 

wirosari  

10. Rehap Sarana prasarana Perkolaman Rakyat Desa Kuwaron 

Kecamatan Gubug 

11. Rehab Sarana prasarana perkolaman rakyat Desa Ngambakrejo 

Kecamatan Tanggungharjo 
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12. Rehab Sarana prasarana perkolaman rakyat Desa Sugihan Kecamatan 

Toroh 

13. Rehab Sarana prasarana perkolaman rakyat Desa Kapung Kecamatan 

Tanggungharjo 

14. Peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya (DAK bidang 

Kelautan dan Perikanan TH. 2017) 

15. Rehap Sarpras Perkolaman Rakyat  

16. SISA DAK 2014 

17. Pengembangan Jalan produksi Perikanan Desa Penganten Kec. Klambu 

(DAK Kelautan dan Perikanan Th. 2016) 

18. Penunjangan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan  

19. Peningkatan Sarana prasarana BBI karangasem 

20. Pengembangan bibit ikan unggul 

21. Pembinaan dan pengembangan perikanan 

22. Pengembangan Balai Benih Ikan 

23. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan budidaya 

24. Ekstensifikasi usaha budidaya perikanan  

25. Intensifikasi produksi perikanan budidaya 

26. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 

27. Pengembangan bibit ikan unggul 

28. Rehab sarpras Budidaya ikan hias 

29. Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana Perikanan 

30. Operasionalisasi Balai Benih Ikan ( BBI ) 

 

6.2.11 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 

1. Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum 

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK 

Kelautan dan Perikanan Th. 2016) 

3. Intensifikasi produksi perikanan tangkap 

4. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 

5. Koordinasi Pengembangan Perikanan Tangkap 
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6. Intensifikasi Pengembangan Perikanan Tangkap 

 

6.2.12 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi 

Perikanan 

1. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Balai Benih Ikan 

(BBI) 

2. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) 

3. Penyediaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan 

pemasaran 

4. Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan 

5. Promosi hasil produksi perikanan 

6. Optimalisasi Pemasaran Produksi Perikanan 

Selanjutnya Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, 

dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Grobogan 

Tahun 2016 -2021, dapat dilihat pada tabel 6.1.pada lampiran. 

 

 



                                                                                       

                                                              Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan 
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 

 

1 

 

 

 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada 

setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk 

setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang 

diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk 

standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. 

Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan 

meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada 

masyarakat. 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif 

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan 

yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu 

yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk 

menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan 

(ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah 

kegiatan selesai dan berfungsi (ex post). 

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem 

akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur 

kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Indikator 

kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan yang 

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja 

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima 

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut: 
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Tabel 7.1.  
Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan yang Mengacu kepada  

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan 

NO Indikator 

Kondisi Kinerja 

Pada Awal 

Periode RPJMD  

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja 
Pada Akhir 

Periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 

1. pertumbuhan 
produksi peternakan  

9,87 10,09 10,31 10,60 10,81 11,11 11,11 

2. Pertumbuhan 

Produksi perikanan 

Tangkap per tahun  

 4,87  5,10  4,95  5,00  4,93  4,95  4,95  

3. Pertumbuhan 

Produksi perikanan 
Budidaya per tahun  

6,29  6,77  8,53  3,13  5,00  5,00  5,00  

4. Tingkat konsumsi 

makan ikan   

13,80 14,63 14,78 14,93 15,08 15,23 15,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commented [P1]: Harus diisi sesuai dengan BAB IX RPJMD Ka 
Grob 
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PENUTUP 

 

                Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016- 

2021 merupakan dokumen perencanaan untuk waktu 5 (lima) tahun yang 

memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan 

prioritas dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Grobogan dan Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian 

Pertanian , Rencana Strategis Kementrian Kelautan dan Perikanan, 

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jawa 

Tengah, serta Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi 

Jawa Tengah yang dibuat berdasarkan analisa lingkungan strategis internal 

maupun eksternal. 

Pembangunan sub sektor  peternakan dan perikanan yang terencana 

dan terkendali merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan. Perencanaan 

pembangunan merupakan tahapan yang harus dilalui guna menyusun 

suatu kerangka acuan bagi para pelaku pembangunan, melalui proses 

penentuan kebijakan strategis yang mengarah pada upaya penyelesaian 

permasalahan, hambatan dan tantangan yang ada secara efisen, efektif dan 

akurat sehingga akan dapat meningkatkan kinerja Dinas Peternakan dan 

Perikanan Kabupaten Grobogan. 

Oleh karena itu, maka disusunlah dokumentasi perencanaan 

strategis yang menjabarkan potret permasalahan OrganisasiPerangkat 

Daerah, program, proyeksi dan kegiatan dalam periode Tahun 2016 sampai 

dengan Tahun 2021 secara bertahap. Diharapkan Rancangan Rencana 

Strategis (Renstra) ini merupakan alat ukur bagi pencapaian kinerja Dinas 

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan serta meningkatkan 

kinerja dinas dan dapat dijadikan arah untuk menyelenggarakan 

BAB VIII 
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pemerintahan dan pembangunan dalam meningkatkan pelayanan  kepada 

masyarakat. 

 

Keberhasilan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021 perlu didukung semua 

stakeholder,  

 

peran stakeholder penting sebagai mitra yang dapat memberikan masukan, 

menilai, mengevaluasi kinerja dalam pembangunan peternakan dan 

perikanan lima tahun kedepan. Agar pelaksanaan Rencana Strategis Dinas 

Peternakan dan Perikanan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan 

serta tepat sasaran , perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan 

program dan kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing 

masing kegiatan secara terukur dan akuntabel berupa laporan tahunan 

yaitu akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah ( LKJIP ) dan laporan lima 

tahunan setelah berakhirnya masa renstra tersebut.  

Diharapkan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016 – 2021 

dapat tercapai oleh seluruh komponen Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Grobogan dengan segala sumberdaya yang dimiliki. 

 

 

 

 

     Purwodadi,            Januari- 2018 

       Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan 

               Kabupaten Grobogan 

 

 

                       Drh. RIYANTO, MM 

        NIP. 19630510 198903 1 008 



Kegiatan Perlengkapan Gedung Kantor

indikator

Perlengkapan Gedung Kantor 1 paket

CASCADING DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017

MISI

Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan

TUJUAN

1.Meningkatkan produksi peternakan
2. Meningkatkan produksi perikanan 

SASARAN I

Meningkatnya produksipeternakan

INDIKATOR

Pertumbuhan produksi peternakan

SASARAN II

Meningkatnya produksi perikanan

INDIKATOR

Produksi perikanan Budidaya per tahun 

Sasaran Strategis OPD

INDIKATOR TUJUAN

Pertumbuhan produksi peternakan
Produksi perikanan budidaya pertahun

Sasaran Strategis I Sasaran Strategis II

Meningkatnya produksipeternakan

Indikator :

Pertumbuhan produksi peternakan

Capaian produksi perikanan 
budidaya

Indikator :

Jumlah  Produksi perikanan budidaya

Program program OPD

Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program

Program pelayanan 
Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan 
disiplin Aparatur

Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan

Program Peningkatan Produksi Hasil 
Peternakan

Program Peningkatan 
Pemasaran Hasil Produksi 
Peternakan

Program Peningkatan 
Penerapan Teknologi 

Peternakan

Program Pencegahan dan 
penanggulangan penyakit 

ternak

Program Pengembangan 
Perikanan Tangkap

Program Pengembangan 
Perikanan Budidaya

Program Optimalisasi 
Pengelolaan dan 

Pemasaran Produksi 
PerikananIndikator Indikator Indikator

Indikator
Indikator

Indikator
Indikator Indikator Indikator Indikator

Indikator

Prosentase pelayanan 
administrasi perkantoran

Persentase Penyediaan 
sarana dan Prasarana 

kantor

Persentase Peningkatan 
Kompetensi Sumber Daya 

Aparatur

Nilai aset terukur

Prosentase peningkatan populasi 
ternak

Jumlah promosi produk 
peternakan

Jumlah penerapan 
tehnologi peternakan

cakupan pelayanan 
kesehatan hewan

Jumlah produksi 
perikanan tangkap

Jumlah produksi perikanan 
budidaya Tingkat konsumsi ikan 

masyarakat

Kegiatan kegiatan OPD

Kegiatan Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat

indikator
Perangko, materai dan terbayarnya 

tenaga caraka sebanyak 12 bulan

Kegiatan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
indikator

Bayar jasa komunikasi listrik dan 
telepon sebanyak 12 bulan

Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 
Dinas/Operasional

indikator
Kendaraan yang diuji  dan 

diperpanjang STNK =96 unit 
kendaraan

Kegiatan Penyediaan Alat 
Tulis Kantor

indikator
Alat tulis kantor sebanyak 12 bulan

Kegiatan Penyediaan 
Barang Cetakan dan 

Penggandaan
indikator

Cetak karcis retribusi,dll serta 
penggandaan sebanyak 12 bulan

Kegiatan Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor

indikator
meningkatnya Sarana listrik Dinas = 

70%

Kegiatan Penyediaan 
Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-
Undangan

indikator
Langganan surat Kabar sebanyak 12 

bulan sebanyak 12 bulan

Kegiatan Penyediaan 
Makanan dan Minuman

indikator
Makan dan minuman/konsumsi 

rapat  sebanyak 12 bulan

Kegiatan Rapat-Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 

Ke Luar Daerah
indikator

Biaya koordinasi dan konsultasi 
keluar daerah= 750 kali

Kegiatan Rapat-rapat 
koordinasi dan konsultasi 

dalam daerah
indikator

Biaya koordinasi dan kosnsultasi 
kedalam daerah=1500 kali 

Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pajak Bumi dan Bangunan

indikator
Bayar PBB 1 kali

Kegiatan Pengelolaan 
Kebersihan, Keamanan 

dan Transportasi
indikator

Alat-alat kebersihan dan bahan 
pembersih serta terbayarnya honor 
tenaga kebersihan,keamanan dan 

sopir sebanyak 12 bulan

Kegiatan Perlengkapan 
Gedung Kantor

indikator
Perlengkapan Gedung Kantor 1 paket

Kegiatan Pengadaan 
Peralatan Gedung Kantor

indikator
Peralatan gedung kantor 1 paket

Kegiatan Pengadaan 
seragam Dinas

indikator
Seragam dinas =208 stel

Kegiatan Pemeliharaan 
dan Penataan Arsip

indikator
Peserta pelatihan pengelolaan Arsip 

= 25 orang

Kegiatan Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Gedung 

Kantor
indikator

Terpelihara peralatan gedung 
kantor sebanyak 12 bulan

Kegiatan Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/OperasionalKantor

indikator
Mobil dinas dan kendaraan roda 

dua terpelihara= 126 unit

Kegiatan Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Peralatan 

Gedung Kantor
indikator

Terpelihara peralatan gedung 
kantor sebanyak 12 bulan

Kegiatan Pengadaan 
Sarana Prasarana 

Inseminasi Buatan (IB)
indikator

Pembelian Sarana prasarana IB = 1 
paket

Kegiatan Rehabilitasi 
Gedung Kantor Dinas 

Peternakan dan Perikanan
indikator

Kegiatan Pengadaan 
Peralatan Lab Kesmavet 
dan Ruang Rawat Inap 

Puskeswan
indikator 

Pembelian peralatan lab kesmavet 
dan ruang rawat inap puskeswan = 

1 paket

Kegiatan Penataan 
Lingkungan Kantor

indikator 
Pembangunan musholla dan 

penataan lingkungan Kantor 1 paket

Kegiatan Pengadaan 
Peralatan RPH

indikator 
Pembelian peralatan RPH 1 paket

Kegiatan Pembangunan 
Plafon dan dinding 

penyekat ruang kantor 
induk Dinas Peternakan 

dan Perikanan 
indikator 

Pembelian peralatan RPH 1 paket

Kegiatan Pendidikan dan 
Pelatihan Non Formal

indikator
Pendidikan dan pelatihan aparatur 

sebanyak 12 bulan

Kegiatan Bimtek 
Penatausahaan keuangan

indikator
Bimtek penatausahaan Keuangan 1 

kali

Kegiatan Pengelolaan Aset
indikator

Pengelolaan Aset Dinas sebanyak 12 
bulan

kegiatan Pembibitan dan perawatan 
ternak

kegiatan Pendistribusian bibit ternak 
kepada masyarakat indikator

Kegiatan Penyuluhan pengelolaan 
bibit ternak yang didistribusikan ke 

masyarakat

Kegiatan pembelian dan 
pendistribusian Pakan ternak

Kegiatan Pengembangan budidaya 
ternak nonruminansia

Kegiatan Pengembangan sarana dan 
prasarana pendukung usaha 

budidaya ternaki

Kegiatan Penyusunan data statistik 
peternakan

Kegiatan Penyuluhan kualitas gizi dan 
pakan ternak

Kegiatan Penyusunan perubahan 
perda No. 5 th 2018 tentang 

peternakan dan kesehatan hewan

Kegiatan Pengembangan Agribisnis
peternakan

Kegiatan Pengembangan sekolah 
lapang peternakan

Kegiatan Pengadaan sarana 
prasarana pembibitan ternak

Kegiatan Penyelenggaraan lomba 
kelompok tani ternak ,kontes ternak 

dan ekspo peternakan

Kegiatan  Promosi atas hasil  
produksi peternakan 

unggulan daerah

Kegitan Pendistribusian 
Peralatan Pengolahan Hasil 

Peternakan

Kegiatan Pembangunan 
sarana dan prasarana 

penunjang hasil produksi 
peternakan

Kegiatan Pengembangan 
Inseminasi Buatan

indikator
Pembinaan kelompok peternakan 

peserta IB (KPPIB) dan lomba 
petugas IB 1 kali

Kegiatan Pemeliharaan 
kesehatan dan pencegahan 

penyakit menular ternaki

Kegiatan Pelatihan 
pencegahan penyakit 

ternak
indikator 

Jumlah tenaga terlatih 
120 orang

Kegiatan Peningkatan 
kapasitas Pusat Kesehatan 

Hewan
indikator 

puskeswan terpelihara 7 
unit

Kegiatan Peningkatan 
pemenuhan produk 
hewan yang ASUH

Kegiatan Rehabilitasi 
Sarana dan prasarana 

pencegahan  dan  
penanggulangan penyakit 

ternak
indikator

jumlah puskeswan 
terehab 3 unit

Kegiatan Pengadaan 
sarana dan prasarana 
tehnologi peternakan 

tepat guna
Indikator 

Jumlah Biogas terpasang 
10 unit

Kegiatan Intensifikasi
Produksi Perikanan 

Tangkap
Indikator 

Jumlah benih tertebar 
250.000 ekor

Kegiatan Pendampingan  
pada kelompok tani 
pembudidaya ikan

Indikator
Jumlah pokdakan

terbina 20 pokdakan

Kegiatan Promosi Hasil 
Produksi Perikanan

indikator 
jumlah siswa 

tersosialisasi Gemarikan 
1500 siswa

Kegiatan Kegiatan
Pembinaan dan 
Pengembangan 

Perikanan
indikator 

Jumlah pokdakan yang 
mendapat bantuan 16 

pokdakan

Kegiatan Pembangunan 
dan Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Perikanan 
indikator 

jumlah BBI terrehab 2 
unit

Kegiatan 
operasionalisasi Bali 

Benih Ikan
indikator

Jumlah BBI terpelihara 2 
BBI

Kegiatan Pembinaan 
Pelaku Usaha 

Perikanan
indikator

Peserta temu pelaku usaha 
perikanan 100 orang

Program

Program Peningkatan
disiplin  aparatur

Indikator

Jumlah seragam dinas 
tersedia

Kegiatan Pengadaan
pakaian  dinas beserta 

kelengkapannya
indikator

jumlah seragam dinas diadakan Kegiatan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan
indikator

Jumlah dokumen laporan 15 buku
Kegiatan Pengadaan

Pakaian kerja lapangan
indikator

jumlah pakaian seragam lapangan 
yang diadakan



target Rp ( Ribu ) target Rp ( ribu ) target Rp ( Ribu ) target Rp ( Ribu ) target Rp ( Ribu )

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Menurunnya angka 

kesakitan/morbiditas 

ekor               1.703.783                    3.064.475         1.875.000             1.975.000     30.000           3.999.475 Disnakan Grobogan

Pendataan masalah Peternakan Jumlah dokumen buah              5                         25.000 

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak cakupan pengobatan ekor 15000                  200.000 20000                       550.000 22000            600.000 24000                600.000 25000

30.000   

600.000             Disnakan Grobogan

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Flu Burung. tersedianya vaksin dan 

desinfektan untuk 

dosis liter 400                  200.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pembinaan Kesmavet ( daging, susu, telur ) produksi daging dari 

hasil pemotongan di 

kg               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pengawasan peredaran daging dan sosialisasi kesrawan hewan 

kurban

Cakupan wilayah kec 19                    60.000            19                       150.000 Disnakan Grobogan

Peningkatan Pemenuhan Produk Hewan yang ASUH jumlah siswa          400            350.000          400                450.000          400               500.000 

Penataan Lingkungan RPH               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Surveilans dan Pemetaan Penyakit hewan Terlaksananya kajian 

epidemiologi penyakit 
buku 1                  100.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Penataan Lingkungan Puskeswan Tertatanya lingkungan 

puskeswan

unit               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Bimtek dan Rakor Kesehatan Hewan jumlah peserta Bimtek 

dan Rakor Kesehatan 
orang 20                    96.783               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Bimtek Higiene dan Sanitasi RPH dan TPH Jumlah bintek kali               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pembangunan musholla RPH               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

DAK Bidang Pertanian 2015               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pengawasan peredaran obat hewan jumlah pengecer obat 

tg diawasi

unit 

pengecer

40                    50.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pembangunan Gedung Rawat Inap Pasien Puskeswan dan Lab. 

Kesmavet

jumlah gedung unit               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pengurugan RPH Getasrejo jumlah gedung unit               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Rehabilitasi Rumah Potong Hewan ( RPH ) Getasrejo ( DAK Bidang 

Pertanian Th. 2016 )

jumlah gedung unit               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Penunjangan Rehabilitasi Rumah Potong Hewan ( RPH ) Getasrejo ( 

DAK Bidang Pertanian Th. 2016 )

paket               -                                   -               -                         -               -                             -               - 

-             

-                          Disnakan Grobogan

Lomba Petugas Medik Paramedik Veteriner               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Padat RPH jumlah bangunan unit               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Rehab Puskeswan di pasar Hewan Jumlah bangunan unit               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Operasionalisasi Puskeswan Jumlah bulan bulan 12                  535.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Sertifikasi Bucher dan RPH Halal jumlah sertifikat buah 10                    87.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Sosialisasi pemilihan daging ASUH dan Gerakan Mengkonsumsi 

pangan asal hewan yan ASUH

Cakupan wilayah lokasi 10                  135.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pengawasan Kesmavet di Kabupaten Grobogan jumlah peserta Bimtek 

dan Rakor Kesehatan 

orang 40                    50.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Penataan lingkungan RPH Getasrejo jumlah bangunan unit 1                  190.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pelatihan pencegahan penyakit ternak Jumlah tenaga terlatih orang          120                         25.000          120            200.000          120                200.000          120               200.000 Disnakan Grobogan

Koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak jumlah pelaku usaha orang            35                         40.000            35              75.000            35                  75.000            35                 75.000 Disnakan Grobogan

peningkatan kapasitas Pusat Kesehatan Hewan jumlah puskeswan unit              7                       200.000              7            450.000              7                450.000              7               500.000 Disnakan Grobogan

Pembangunan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan 

penyakit ternak

jumlah puskeswan 

terbangun

unit              2                       850.000              2                         -              2                             -              2               700.000 Disnakan Grobogan

Penyediaan sarana dan prasarana RPH Getasrejo ( DAK fisik ) Jumlah sarpras 

tersedia

unit            58                    1.224.475            58                         -            58                             -            58           1.224.475 Disnakan Grobogan

Tujuan Sasaran
Indikator 

Sasaran
Program dan Kegiatan Kode

Meningkatkan 

produksi 

peternakan 

Meningkatnya 

pencegahan dan 

penanggulangan 

penyakit 

Tabel

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Grobogan

Tabel 6.1
 Rencana Program dan Kegiatan serta pagu indikatif  Th. 2016 - 2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja 

SKPD 

Penanggung 

jawab

Lokasi
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra SKPD

Indikator Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan (output)

Satuan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021



Rehabilitasi Sarana Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit

Jumlah puskeswan 

direhab

unit               -                                   -              3            200.000              3                200.000              3               200.000 Disnakan Grobogan

Meningkatnya 

produksi hasil 

peternaakn

Jumlah 

Produksi 

peternakan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan             11.683.624                 12.666.500       10.170.000           11.460.000  100.300         11.871.525 Disnakan Grobogan

Pembinaan Kelompok P2MBG jumlah ternak yang ekor 30                    90.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - -                          Disnakan Grobogan

Pembinaan dan pelatihan kelompok tani ternak jumlah kelompok kelompok                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pengembangan Pakan ternak jumlah kelompok kelompok 23                  390.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pembinaan Usaha Peternakan Jumlah pelaku usaha orang 50                  100.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Perencanaan, Penyusunan Program dan Monitoring Evaluasi jumlah dokumen 6                    92.839               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Penyusunan Data Statistik Peternakan dan Perikanan jumlah dokumen 6                    75.000              5                         25.000              5              50.000              5                  35.000              5 40.000   40.000               Disnakan Grobogan

Verifikasi dan Pembinaan Kelompok Penerima Hibah Cakupan pembinaan kelompok 135                  100.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pembinaan Kemitraan Usaha Peternakan Jumlah kelompok kelompok                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pengelolaan Website lama kegiatan bulan 12                    25.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Intensifikasi lahan pekarangan melalui budidaya kambing Jawarandu jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Monitoring dan Pembinaan Kelompok PER Peternakan dan Perikanan cakupan kelompok kelompok                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Permodalan jumlah ternak yang kelp                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Permodalan jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Permodalan jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Permodalan jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Permodalan jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Permodalan jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pengembangan Jalan Produksi Peternakan jumlah jalan paket                               -               -                                   -               -                         -               -                             - -             -                          Disnakan Grobogan

sosialisasi Peraturan Daerah Peternakan dan perikanan                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pengembangan Gedung Sekolah Lapang Peternakan dan Perikanan jumlah gedung paket                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pendampingan Sentra Peternakan Rakyat Junlah SPR SPR                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

intensifikasi lahan pekarangan melalui budidaya sapi Peranakan jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

intensifikasi lahan pekarangan melalui budidaya kambing Kacang jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Peningkatan kelembagaan kelompok ternak kambing jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Perbibitan Ternak Kambing Jawarandu jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pelestarian Sapi PO                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pelestarian Sapi Brahman jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pelestarian Sapi Peranakan simmental jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pelestarian Sapi Peranakan Limousine jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Perbibitan Ternak Kambing Kacang jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Peningkatan kelembagaan kelompok ternak sapi jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Perbibitan sapi peranakan onggole jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Perbibitan sapi peranakan brahman jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Sentra perbibitan ternak di kabupaten grobogan jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Perbibitan Ternak Kambing PE jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Perbibitan sapi peranakan simmental jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

intensifikasi lahan pekarangan melalui budidaya sapi Peranakan jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Perbibitan sapi peranakan limousine jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pembesaran itik jumlah ternak yang ekor                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak               1.586.139 

Pembibitan dan perawatan ternak jumlah kelompok yang kelompok 48               4.050.000            30                    2.746.000            12         1.370.000            14             1.250.000            15 1.300.000          Disnakan Grobogan

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat jumlah kelompok yang kelompok 4                  615.000            29                    2.900.000            56         4.195.000            60             5.000.000            60 5.000.000          Disnakan Grobogan

Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada Cakupan wilayah Kecamata 19                  275.000            19                       200.000            19            300.000            19                300.000            19 231.525             Disnakan Grobogan

Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak Cakupan wilayah Kecamata            19                       250.000 

Pembelian dan pendistribusian pakan ternak Cakupan wilayah Kecamata            19            19            300.000            19                350.000            19               350.000 

Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak Cakupan kelp terbina kelompok          100                       150.000          100            150.000          100                150.000          100               150.000 

Pengembangan agribisnis peternakan jumlah kelompok yang kelompok 37               3.254.646            30                    2.745.500            150.000                300.000 300.000             Disnakan Grobogan

Pengembangan budadaya ternak non ruminansia jumlah kelompok yang paket 10               1.030.000              4                       800.000              6         1.050.000              6             1.200.000              6 60.000   1.250.000          Disnakan Grobogan

Pengembangan sekolah lapang peternakan Cakupan kelp terbina kelompok            22                       100.000            25            250.000            30                300.000            35 350.000             

Pengembangan sarana prasarana pendukung usaha peternakan Jumlah sarpras paket              6                    2.150.000              7         1.345.000              8             1.150.000              9 1.300.000          

Pengadaan Sarana Prasarana pembibitan ternak Jumlah sarpras unit              1                       200.000              8            260.000            10                350.000            10 300        400.000             

Penyelenggaraan kegiatan lomba kelompok tani ternak dan Kontes Jumlah lomba kali              3                       200.000               -                         -               -                             -               - -                          



Penyelenggaraan kegiatan lomba kelompok tani ternak, Kontes 

ternak dan ekspo peternakan

Jumlah lomba kali              4            450.000              4                475.000              4               500.000 

Bantuan sarana produksi, bibit ternak bagi masyarakat ( DBHCHT ) jumlah kelompok yang kelompok              5                       200.000            10                         -            12                600.000            14 700.000             

Penyusunan Perubahan Perda No. 5 Tahun2018 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan

jumlah dokumen buah            10            100.000 

Peningkatan kapasitas satuan pelayanan inseminasi buatan Jumlah peserta diklat            50            200.000            50                250.000            50               300.000 

Meningkatnya 

penerapan 

tehnologi 

peternakan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan               3.589.136                       300.000            310.000                350.000               -               350.000 Disnakan Grobogan

Pengembangan biogas ternak ruminansia Jumlah unit biogas unit Disnakan Grobogan

Pengembangan Integrasi Ternak Sapi dan Tanaman Pangan jumlah ternak yang ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Integrasi Ternak Sapi dan Hortikultura jumlah ternak yang ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Inseminasi Buatan jumlah lomba kali                  250.000 Disnakan Grobogan

Pelestarian Plasma nutfah Sapi Onggole Grobogan jumlah ternak yang ekor                  350.000 Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya Sapi PO jumlah ternak yang ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya Sapi jumlah ternak yang ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya kambing jumlah ternak yang ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya Domba PEG jumlah ternak yang ekor Disnakan Grobogan

Penggemukan sapi Peranakan simmental jumlah ternak yang ekor                  200.000 Disnakan Grobogan

Penggemukan sapi Peranakan Brahman jumlah ternak yang ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis aneka ternak jumlah ternak yang pasang Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya Sapi jumlah ternak yang ekor                  184.136 Disnakan Grobogan

Pengembangan Integrasi Ternak kambing Jawarandu dan hortikultura jumlah ternak yang ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis Peternakan Melalui Budidaya Sapi jumlah ternak yang ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Integrasi Ternak Sapi dan hortikultura jumlah ternak yang ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Integrasi Ternak kambing kacang dan hortikultura jumlah ternak yang ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Integrasi Ternak kambing jawarandu dan hortikultura jumlah ternak yang ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Integrasi Ternak kambing jawarandu dan tanaman jumlah ternak yang ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Integrasi Ternak Domba PEG dan Tanaman jumlah ternak yang ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Integrasi Ternak kambing kacang dan tanaman jumlah ternak yang ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Integrasi Ternak kambing Peranakan Etawa ( PE ) jumlah ternak yang ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya kambing jumlah ternak yang ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis ternak kelinci jumlah ternak yang ekor                  200.000 Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis ternak ayam Joper jumlah ternak yang ekor                  175.000 Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis ternak Itik jumlah ternak yang ekor                  180.000 Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya kambing PE jumlah ternak yang ekor                  250.000 Disnakan Grobogan

Pengadaan sarana prasarana tehnologi peternakan tepat guna Jumlah alat unit 67               1.000.000 Disnakan Grobogan
Penyuluhan  penerapan teknologi peternakan tepat guna jumlah penyuluhan kali                  100.000 Disnakan Grobogan
Pengadaan sarana prasarana tehnologi peternakan tepat guna jumlah paket alsinak paket                  700.000              3                       300.000              6            310.000              6                350.000              6               350.000 

Meningkatnya 

Pemasaran hasil 

peternakan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan                  399.596                    7.240.000         1.630.000             1.650.000              7           1.700.000 Disnakan Grobogan

Penunjangan Pasar Murah jumlah  pasar  murah kali 20                    54.000 Disnakan Grobogan

Pengembangan Produk Inovasi Pengolahan Hasil Peternakan Jumlah kelompok yan kelompok 2                  130.000 Disnakan Grobogan

Pelayanan Informasi Pasar cakupan wilayah kec                    40.000 Disnakan Grobogan

Lomba dan Exspo Ternak jumlah ekspo kali 3                  163.942 Disnakan Grobogan

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja melalui fasilitasi jumlah promosi kali                    30.000 

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi jumlah dokumen dokumen 8                    35.654 

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Jumlah pameran kali              4                       425.000              4            350.000              4                350.000              4              4               350.000 

Pendistribusian peralatan pengolahan hasil  Peternakan Jumlah kelompok kelompok              2                       115.000              2            230.000              2                250.000              2              2               300.000 

Pembangunan sarana dan prasarana penunjang hasil produksi ternak unit satu ( 1 )              1                    6.700.000              1         1.050.000              1             1.050.000              1              1           1.050.000 



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya 

kebutuhan sarana 

prasarana aparatur

Bulan 12               2.049.962            12                    3.454.950            12         3.317.825            12             3.511.290            12 #REF!           3.636.290 Disnakan Grobogan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat lembar 1650                    19.916       2.500                         19.950       2.500              10.440       2.500                  10.440       2.500 522        10.440               Disnakan Grobogan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan 12                  185.000            12                       220.000            12            250.000            12                280.000            12 14.000   300.000             Disnakan Grobogan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

unit                               -            12                         30.000            12              35.000            12                  40.000            12 2.000     45.000               Disnakan Grobogan

Penyediaan Alat Tulis Kantor bulan 12                  248.000            12                       200.000            12            200.000            12                200.000            12 #REF!               200.000 Disnakan Grobogan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan bulan 12                  106.178            12                       175.000            12            141.535            12                200.000            12 10.000   200.000             Disnakan Grobogan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bulan 12                    50.000            12                         60.000            12              70.000            12                  70.000            12 3.500     70.000               Disnakan Grobogan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan bulan 12                    15.000            12                         15.000            12              20.000            12                  20.000            12 1.000                     20.000 Disnakan Grobogan

Penyediaan Makanan dan Minuman bulan 12                  222.940            12                       350.000            12            350.000            12                350.000            12 17.500                 350.000 Disnakan Grobogan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah bulan 12                  450.000            12                       750.000            12            750.000            12                800.000            12 40.000   850.000             Disnakan Grobogan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bulan 12                  209.153            12                       900.000            12            800.000            12                850.000            12 42.500   900.000             Disnakan Grobogan

Penyediaan jasa pajak bumi dan bangunan kali                               -                                   -                         -                             - -             -                          Disnakan Grobogan

Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi bulan 12                  543.775            12                       705.000            12            660.850            12                660.850            12 33.043                 660.850 Disnakan Grobogan

Pengelolaan website 12                               - 12                         30.000 12              30.000 12                  30.000 12                 30.000 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur               1.242.852                    1.070.000            755.000                805.000     37.750               880.000 Disnakan Grobogan

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Unit 2                    81.000              2                         50.000              2            150.000              2                150.000              2 7.500                   150.000 Disnakan Grobogan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor paket 1                  301.852              1                       150.000              1            100.000              1                120.000              1 6.000     140.000             Disnakan Grobogan

Pengadaan Seragam Dinas stel                               -                                   -                         -                             -          299 -             -                          Disnakan Grobogan

Pemeliharaan dan Penataan Arsip % 50                    30.000            50                         20.000            50              15.000            50                  20.000            50 1.000                     20.000 Disnakan Grobogan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor tahun 1                  150.000              1                       180.000              1            150.000              1                180.000              1 9.000     200.000             Disnakan Grobogan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional unit 90                  180.000            90                       150.000            90            150.000            90                175.000            90 8.750     200.000             Disnakan Grobogan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor unit 3                  100.000              3                       100.000              3              80.000              3                110.000  120.000 5.500                   120.000 Disnakan Grobogan

Pengadaan sarana prasarana IB                               -               -                                   -               -                         -               -                             - -             -                          Disnakan Grobogan

Rehabilitasi gedung kantor Dinas Peternakan dan Perikanan                  380.000               -                                   -               -                         -               - Disnakan Grobogan

Pengadaan peralatan lab kesmavet dan ruang rawat inap pasien 

puskeswan

                              -               -                                   -               -                         -               -                             - -             -                          Disnakan Grobogan

Pengadaan peralatan lab puskeswan                               -               -                                   -               -                         -               -                             - -             -                          Disnakan Grobogan

Penataan lingkungan kantor                               -               -                                   -               -                         -               -                             - -             -                          Disnakan Grobogan

Pengadaan peralatan RPH                               -                                   -               -                         -               -                             - -             -                          Disnakan Grobogan

Pembangunan Plafond dan dinding penyekat ruang kantor induk 

Disnakan

                              -                                   -               -                         -               -                             - -             -                          Disnakan Grobogan

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12                    20.000            12                         20.000            12              50.000            12                  50.000            12                 50.000 Disnakan Grobogan

Rehabilitasi sedang berat gedung kantor                               -                       400.000                         - Disnakan Grobogan

Pengadaan kendaraan dinas operasional Puskeswan              60.000 

Program Peningkatan disiplin aparatur                  100.000               -                       110.000               -            100.000               -                110.000               -               -               110.000 Disnakan Grobogan

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                    75.000                         80.000              75.000                  80.000                 80.000 Disnakan Grobogan

Pengadaan pakaian kerja lapangan                    25.000                         30.000              25.000                  30.000                 30.000 Disnakan Grobogan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur jumlah diklat/ bintek yg 

diiukuti aparatur

kali                  594.000                       585.000            600.000                650.000               -               650.000 Disnakan Grobogan

Pendidikan dan Pelatihan Formal bulan 12                  394.000            12                       400.000            12            400.000            12                450.000            12 450.000             Disnakan Grobogan

Sosialisasi peraturan perundang undangan kepegawaian                               -                                   -                         -                             - -                          Disnakan Grobogan

Bimtek Penatausahaan keuangan Jumlah bintek orang 40                  200.000            40                                   - -      -           -      -             -      -      -             Disnakan Grobogan

Bimbingan tehnis implementasi peraturan perundang undangan                               -                       185.000            40            200.000            40                200.000            40               200.000 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

                   15.000                         15.000              30.000                  30.000                 30.000 Disnakan Grobogan



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

jumlah dokumen 5                               -                                   -              5              15.000              5                  15.000              5                 15.000 Disnakan Grobogan

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat jumlah dokumen buah                               -                                   -                         -                             - -                          Disnakan Grobogan

Pengelolaan Aset cakupan kegiatan bulan 12 15.000            12                         15.000            12              15.000            12                  15.000            12 15.000               Disnakan Grobogan

Meningkatnya 

produksi 

perikanan 

Meningkatnya 

produksi 

perikanan 

Tangkap

jumlah 

Produksi 

perikanan 

Tangkap 

Program Pengembangan Perikanan Tangkap               3.535.398                       420.000            350.000                400.000               -               400.000 Disnakan Grobogan

Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum Jumlah benih yang 

ditebar

ekor 357000 550.000               -                                   -               - -                                     - -                                         - -                          Disnakan Grobogan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK 

Kelautan dan Perikanan Th. 2016)

Jumlah alat paket 2.335.398               -                                   -               - -                                     - -                                         - -                          Disnakan Grobogan

Intensifikasi produksi perikanan tangkap Jumlah benih yang 

ditebar

ekor 212620 650.000               -                                   -               - -                                     - -                                         - -                          Disnakan Grobogan

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap               -                                   -               - -                                     - -                                         - -                          

Koordinasi Pengembangan Perikanan Tangkap Jumlah benih tertebar ekor  250.000                       420.000  250.000            350.000  250.000                400.000  300.000               400.000 

Meningkatnya 

produksi 

perikanan 

budidaya

Program Pengembangan  Perikanan Budidaya               3.063.360                    2.833.500         1.770.000             1.800.000               -           1.800.000 Disnakan Grobogan

Bantuan Benih Ikan Bagi Masyarakat Jumlah benih yang 

dibantukan

ekor                  102.668               -                                   -               -                         -               -                             -               - 
-             

-                          Disnakan Grobogan

Budidaya lele
Jumlah benih yang 

dibantukan ekor
                 200.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - 

-             
-                          Disnakan Grobogan

Demplot jaring tancap               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pembinaan kelompok pembudidaya ikan Jumlah yang dibina orang                  100.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Penunjangan PUMP jumlah kelompok               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pembuatan sumur submersible jumlah sumur               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Rehap Sarana prasarana Perkolaman Rakyat Desa Gabus 

Kecamatan Gabus jumlah kolam paket
                 185.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - 

-             
-                          Disnakan Grobogan

Rehap Sarana prasarana Perkolaman Rakyat Desa Pandanharum 

Kecamatan Gabus jumlah kolam paket
                 185.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - 

-             
-                          Disnakan Grobogan

Rehap Sarana prasarana Perkolaman Rakyat Desa Tambakselo Kec. 

wirosari jumlah kolam paket
              -                                   -               -                         -               -                             -               - 

-             
-                          Disnakan Grobogan

Rehap Sarana prasarana Perkolaman Rakyat Desa Kuwaron 

Kecamatan Gubug

jumlah kolam paket               -                                   -               -                         -               -                             -               - 
-             

-                          Disnakan Grobogan

Rehab Sarana prasarana perkolaman rakyat Desa Ngambakrejo 

Kecamatan Tanggungharjo

jumlah kolam paket               -                                   -               -                         -               -                             -               - 
-             

-                          Disnakan Grobogan

Rehab Sarana prasarana perkolaman rakyat Desa Sugihan 

Kecamatan Toroh

jumlah kolam paket               -                                   -               -                         -               -                             -               - 
-             

-                          Disnakan Grobogan

Rehab Sarana prasarana perkolaman rakyat Desa Kapung 

Kecamatan Tanggungharjo

jumlah kolam paket               -                                   -               -                         -               -                             -               - 
-             

-                          Disnakan Grobogan

Peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya (DAK bidang 

Kelautan dan Perikanan TH. 2017)

jumlah kolam paket                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - 
-             

-                          Disnakan Grobogan

Rehap Sarpras Perkolaman Rakyat jumlah kolam paket               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

SISA DAK 2014               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pengembangan Jalan produksi Perikanan Desa Penganten Kec. 

Klambu (DAK Kelautan dan Perikanan Th. 2016)

jumlah jalan paket                               -               -                                   -               -                         -               -                             -               - 
-             

-                          Disnakan Grobogan

Penunjangan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan  paket                    50.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Peningkatan Sarana prasarana BBI karangasem jumlah BBI unit                  195.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - -             -                          Disnakan Grobogan

Pengembangan bibit ikan unggul                       410.000 

Pembinaan dan pengembangan perikanan Jumlah kelompok kelompok                  200.000            15                    1.348.500              7         1.250.000            10             1.300.000            15           1.300.000 Disnakan Grobogan

Pengembangan Balai Benih Ikan jumlah BBI                  693.360               -                                   -               -                         -               -                             -               - -                                       - Disnakan Grobogan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan budidaya                    25.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - -                                       - Disnakan Grobogan

Ekstensifikasi usaha budidaya perikanan Jumlah kelompok                  710.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - -                                       - Disnakan Grobogan

Intensifikasi produksi perikanan budidaya jumlah kelompok                  520.000               -                                   -               -                         -               -                             -               - -                                       - Disnakan Grobogan

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan jumlah kelompok               -                         75.000               -            150.000               -                200.000               - -                           200.000 Disnakan Grobogan



Pengembangan bibit ikan unggul jumlah bibit ikan               -                                   -               -                         -               -                             -               - -                                       - Disnakan Grobogan

Rehab sarpras Budidaya ikan hias jumlah kolam Disnakan Grobogan

Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana Perikanan jumlah unit BBI unit              2                    1.000.000              2            300.000              2                300.000              2               300.000 Disnakan Grobogan

Operasionalisasi Balai Benih Ikan ( BBI ) jumlah unit BBI unit              2                         70.000              2              70.000              2                  70.000              2                 70.000 Disnakan Grobogan

Meningkatnya 

pemasaran hasil 

perikanan

Tingkat 

konsumsi 

ikan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi 

Perikanan

              2.638.357            780.000                800.000               850.000 Disnakan Grobogan

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Balai Benih Ikan 

(BBI)

jumlah lokasi BBI 2                  100.000              2                 70.000.000              2                         -               -                             -               - 
-             

                          - Disnakan Grobogan

Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) jumlah siswa SD Siswa 860                  550.000       1.000               275.625.000       1.000                         -               -                             -               - -                                       - Disnakan Grobogan

Penyediaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan 

pemasaran

              1.788.357                         -               -                             -               - 
-             

                          - Disnakan Grobogan

Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Jumlah pelaku usaha orang 80                  200.000            50                 50.000.000                         -               -                             -               - -                                       - Disnakan Grobogan

Promosi hasil produksi perikanan cakupan penerima 

gemarikan

peserta       1.500                       830.000       2.000            780.000       2.500                800.000       3.000 
850.000 

              850.000 Disnakan Grobogan

Optimalisasi Pemasaran Produksi Perikanan Jumlah pakan tersedia kg       3.090                         70.000 Disnakan Grobogan



Indikator 

Tujuan
Satuan Satuan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 target Rp ( Ribu ) target Rp ( ribu ) target Rp ( Ribu ) target Rp ( Ribu ) target Rp ( Ribu )

Pertumbuhan % 9,87 10,09 10,31 10,60 10,91 11,11 % 9,87 10,09 10,31 10,60 10,91 11,11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Menurunnya angka 

kesakitan/morbiditas 

ekor               1.703.783                   3.064.475         1.875.000             1.975.000     30.000            3.999.475 Disnakan Grobogan

produksi Pendataan masalah Peternakan Jumlah dokumen buah              5                        25.000 

peternakan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak cakupan pengobatan ekor 15000                  200.000 20000                      550.000 22000            600.000 24000                600.000 25000 30.000    600.000             Disnakan Grobogan

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Flu Burung. tersedianya vaksin dan 

desinfektan untuk 

dosis liter 400                  200.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pembinaan Kesmavet ( daging, susu, telur ) produksi daging dari 

hasil pemotongan di 

kg               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pengawasan peredaran daging dan sosialisasi kesrawan hewan 

kurban

Cakupan wilayah kec 19                    60.000            19                      150.000 Disnakan Grobogan

Peningkatan Pemenuhan Produk Hewan yang ASUH jumlah siswa          400            350.000          400                450.000          400               500.000 

Penataan Lingkungan RPH               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Surveilans dan Pemetaan Penyakit hewan Terlaksananya kajian 

epidemiologi penyakit 
buku 1                  100.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Penataan Lingkungan Puskeswan Tertatanya lingkungan 

puskeswan

unit               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Bimtek dan Rakor Kesehatan Hewan jumlah peserta Bimtek 

dan Rakor Kesehatan 
orang 20                    96.783               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Bimtek Higiene dan Sanitasi RPH dan TPH Jumlah bintek kali               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pembangunan musholla RPH               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

DAK Bidang Pertanian 2015               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pengawasan peredaran obat hewan jumlah pengecer obat 

tg diawasi

unit 

pengecer

40                    50.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pembangunan Gedung Rawat Inap Pasien Puskeswan dan Lab. 

Kesmavet

jumlah gedung unit               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pengurugan RPH Getasrejo jumlah gedung unit               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Rehabilitasi Rumah Potong Hewan ( RPH ) Getasrejo ( DAK Bidang 

Pertanian Th. 2016 )

jumlah gedung unit               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Penunjangan Rehabilitasi Rumah Potong Hewan ( RPH ) Getasrejo ( 

DAK Bidang Pertanian Th. 2016 )

paket               -                                  -               -                        -               -                            -               - 

-             

-                         Disnakan Grobogan

Lomba Petugas Medik Paramedik Veteriner               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Padat RPH jumlah bangunan unit               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Rehab Puskeswan di pasar Hewan Jumlah bangunan unit               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Operasionalisasi Puskeswan Jumlah bulan bulan 12                  535.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Sertifikasi Bucher dan RPH Halal jumlah sertifikat buah 10                    87.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Sosialisasi pemilihan daging ASUH dan Gerakan Mengkonsumsi 

pangan asal hewan yan ASUH

Cakupan wilayah lokasi 10                  135.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pengawasan Kesmavet di Kabupaten Grobogan jumlah peserta Bimtek 

dan Rakor Kesehatan 

orang 40                    50.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Penataan lingkungan RPH Getasrejo jumlah bangunan unit 1                  190.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pelatihan pencegahan penyakit ternak Jumlah tenaga terlatih orang          120                        25.000          120            200.000          120                200.000          120               200.000 Disnakan Grobogan

Koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak jumlah pelaku usaha orang            35                        40.000            35              75.000            35                  75.000            35                 75.000 Disnakan Grobogan

peningkatan kapasitas Pusat Kesehatan Hewan jumlah puskeswan unit              7                      200.000              7            450.000              7                450.000              7               500.000 Disnakan Grobogan

Pembangunan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan 

penyakit ternak

jumlah puskeswan 

terbangun

unit              2                      850.000              2                        -              2                            -              2               700.000 Disnakan Grobogan

Penyediaan sarana dan prasarana RPH Getasrejo ( DAK fisik ) Jumlah sarpras 

tersedia

unit            58                   1.224.475            58                        -            58                            -            58            1.224.475 Disnakan Grobogan

Rehabilitasi Sarana Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit

Jumlah puskeswan 

direhab

unit               -                                  -              3            200.000              3                200.000              3               200.000 Disnakan Grobogan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan             11.683.624                 12.666.500       10.170.000           11.460.000   100.300          11.871.525 Disnakan Grobogan

Pembinaan Kelompok P2MBG jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor 30                    90.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - -                         Disnakan Grobogan

Pembinaan dan pelatihan kelompok tani ternak jumlah kelompok kelompok                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pengembangan Pakan ternak jumlah kelompok kelompok 23                  390.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pembinaan Usaha Peternakan Jumlah pelaku usaha orang 50                  100.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Perencanaan, Penyusunan Program dan Monitoring Evaluasi 

Pembangunan Peternakan dan Perikanan

jumlah dokumen 6                    92.839               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Penyusunan Data Statistik Peternakan dan Perikanan jumlah dokumen 6                    75.000              5                        25.000              5              50.000              5                  35.000              5 40.000    40.000               Disnakan Grobogan

Verifikasi dan Pembinaan Kelompok Penerima Hibah Cakupan pembinaan kelompok 135                  100.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pembinaan Kemitraan Usaha Peternakan Jumlah kelompok kelompok                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pengelolaan Website lama kegiatan bulan 12                    25.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Intensifikasi lahan pekarangan melalui budidaya kambing Jawarandu jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Monitoring dan Pembinaan Kelompok PER Peternakan dan Perikanan cakupan kelompok kelompok                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Permodalan 

Budidaya Ternak kambing Kacang 

jumlah ternak yang 

dibantukan

kelp                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Permodalan 

Budidaya Ternak kambing Peranakan Etawa 

jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Permodalan 

Budidaya Ternak kambing Jawarandu

jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Permodalan 

Budidaya Sapi Peranakan Ongole 

jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Permodalan 

Budidaya Sapi Peranakan Brahman 

jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Permodalan 

Penggemukan sapi peranakan brahman 

jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pengembangan Jalan Produksi Peternakan jumlah jalan paket                              -               -                                  -               -                        -               -                            - -             -                         Disnakan Grobogan

sosialisasi Peraturan Daerah Peternakan dan perikanan                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pengembangan Gedung Sekolah Lapang Peternakan dan Perikanan jumlah gedung paket                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pendampingan Sentra Peternakan Rakyat Junlah SPR SPR                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

intensifikasi lahan pekarangan melalui budidaya sapi Peranakan 

Brahman

jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

intensifikasi lahan pekarangan melalui budidaya kambing Kacang jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Peningkatan kelembagaan kelompok ternak kambing jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Perbibitan Ternak Kambing Jawarandu jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pelestarian Sapi PO                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pelestarian Sapi Brahman jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pelestarian Sapi Peranakan simmental jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pelestarian Sapi Peranakan Limousine jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Perbibitan Ternak Kambing Kacang jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Peningkatan kelembagaan kelompok ternak sapi jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Perbibitan sapi peranakan onggole jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Perbibitan sapi peranakan brahman jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Sentra perbibitan ternak di kabupaten grobogan jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Perbibitan Ternak Kambing PE jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Perbibitan sapi peranakan simmental jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

intensifikasi lahan pekarangan melalui budidaya sapi Peranakan 

Ongole

jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Perbibitan sapi peranakan limousine jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pembesaran itik jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak               1.586.139 

Pembibitan dan perawatan ternak jumlah kelompok yang 

dibantu

kelompok 48               4.050.000            30                   2.746.000            12         1.370.000            14             1.250.000            15 1.300.000          Disnakan Grobogan

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat jumlah kelompok yang 

dibantu

kelompok 4                  615.000            29                   2.900.000            56         4.195.000            60             5.000.000            60 5.000.000          Disnakan Grobogan

Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada 

masyarakat

Cakupan wilayah Kecamata

n

19                  275.000            19                      200.000            19            300.000            19                300.000            19 231.525             Disnakan Grobogan

Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak Cakupan wilayah Kecamata

n

           19                      250.000 

Pembelian dan pendistribusian pakan ternak Cakupan wilayah Kecamata

n

           19            19            300.000            19                350.000            19               350.000 

Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak Cakupan kelp terbina kelompok          100                      150.000          100            150.000          100                150.000          100               150.000 

Pengembangan agribisnis peternakan jumlah kelompok yang 

dibantu

kelompok 37               3.254.646            30                   2.745.500            150.000                300.000 300.000             Disnakan Grobogan

Pengembangan budadaya ternak non ruminansia jumlah kelompok yang 

dibantu

paket 10               1.030.000              4                      800.000              6         1.050.000              6             1.200.000              6 60.000    1.250.000          Disnakan Grobogan

Pengembangan sekolah lapang peternakan Cakupan kelp terbina kelompok            22                      100.000            25            250.000            30                300.000            35 350.000             

Pengembangan sarana prasarana pendukung usaha peternakan Jumlah sarpras 

terbangun

paket              6                   2.150.000              7         1.345.000              8             1.150.000              9 1.300.000          

Pengadaan Sarana Prasarana pembibitan ternak Jumlah sarpras 

tersedia

unit              1                      200.000              8            260.000            10                350.000            10 300         400.000             

Penyelenggaraan kegiatan lomba kelompok tani ternak dan Kontes 

ternak

Jumlah lomba kali              3                      200.000               -                        -               -                            -               - -                         

Penyelenggaraan kegiatan lomba kelompok tani ternak, Kontes 

ternak dan ekspo peternakan

Jumlah lomba kali              4            450.000              4                475.000              4               500.000 

Bantuan sarana produksi, bibit ternak bagi masyarakat ( DBHCHT ) jumlah kelompok yang 

dibantu

kelompok              5                      200.000            10                        -            12                600.000            14 700.000             

Penyusunan Perubahan Perda No. 5 Tahun2018 tentang Peternakan 

dan Kesehatan Hewan

jumlah dokumen buah            10            100.000 

Peningkatan kapasitas satuan pelayanan inseminasi buatan Jumlah peserta diklat            50            200.000            50                250.000            50               300.000 

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan               3.589.136                      300.000            310.000                350.000               -               350.000 Disnakan Grobogan

Pengembangan biogas ternak ruminansia Jumlah unit biogas unit Disnakan Grobogan

Pengembangan Integrasi Ternak Sapi dan Tanaman Pangan jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Integrasi Ternak Sapi dan Hortikultura jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Inseminasi Buatan jumlah lomba kali                  250.000 Disnakan Grobogan

Pelestarian Plasma nutfah Sapi Onggole Grobogan jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                  350.000 Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya Sapi PO jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya Sapi 

Peranakan Brahman

jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor Disnakan Grobogan
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Tabel 5.1

 Matrik Rencana Program ,Kegiatan indikator kinerja , dan pendanaan indikatif  SKPD  Th. 2016 - 2021
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja 

SKPD 

Penanggung 

jawab

Lokasi
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra SKPD

Indikator Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan (output)

Satuan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020



Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya kambing 

Jawarandu

jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya Domba PEG jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor Disnakan Grobogan

Penggemukan sapi Peranakan simmental jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                  200.000 Disnakan Grobogan

Penggemukan sapi Peranakan Brahman jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis aneka ternak jumlah ternak yang 

dibantukan

pasang Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya Sapi 

Peranakan Simmental

jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                  184.136 Disnakan Grobogan

Pengembangan Integrasi Ternak kambing Jawarandu dan hortikultura jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis Peternakan Melalui Budidaya Sapi 

Peranakan Limousine

jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Integrasi Ternak Sapi dan hortikultura jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Integrasi Ternak kambing kacang dan hortikultura jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Integrasi Ternak kambing jawarandu dan hortikultura jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Integrasi Ternak kambing jawarandu dan tanaman 

pangan

jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Integrasi Ternak Domba PEG dan Tanaman 

Hortikultura dan hortikultura

jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Integrasi Ternak kambing kacang dan tanaman 

pangan

jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Integrasi Ternak kambing Peranakan Etawa ( PE ) 

dan tanaman pangan

jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya kambing 

kacang

jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis ternak kelinci jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                  200.000 Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis ternak ayam Joper jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                  175.000 Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis ternak Itik jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                  180.000 Disnakan Grobogan

Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui budidaya kambing PE jumlah ternak yang 

dibantukan

ekor                  250.000 Disnakan Grobogan

Pengadaan sarana prasarana tehnologi peternakan tepat guna Jumlah alat unit 67               1.000.000 Disnakan Grobogan

Penyuluhan  penerapan teknologi peternakan tepat guna jumlah penyuluhan kali                  100.000 Disnakan Grobogan

Pengadaan sarana prasarana tehnologi peternakan tepat guna jumlah paket alsinak paket                  700.000              3                      300.000              6            310.000              6                350.000              6               350.000 

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan                  399.596                   7.240.000         1.630.000             1.650.000              7            1.700.000 Disnakan Grobogan

Penunjangan Pasar Murah jumlah  pasar  murah kali 20                    54.000 Disnakan Grobogan

Pengembangan Produk Inovasi Pengolahan Hasil Peternakan Jumlah kelompok yan 

dibantu

kelompok 2                  130.000 Disnakan Grobogan

Pelayanan Informasi Pasar cakupan wilayah kec                    40.000 Disnakan Grobogan

Lomba dan Exspo Ternak jumlah ekspo kali 3                  163.942 Disnakan Grobogan

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja melalui fasilitasi 

promosi bagi usaha mandiri masyarakat ( DBHCHT 2017 )

jumlah promosi kali                    30.000 

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi 

peternakan masyarakat

jumlah dokumen dokumen 8                    35.654 

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Jumlah pameran kali              4                      425.000              4            350.000              4                350.000              4              4               350.000 

Pendistribusian peralatan pengolahan hasil  Peternakan Jumlah kelompok 

terbantu alat

kelompok              2                      115.000              2            230.000              2                250.000              2              2               300.000 

Pembangunan sarana dan prasarana penunjang hasil produksi ternak unit satu ( 1 )              1                   6.700.000              1         1.050.000              1             1.050.000              1              1            1.050.000 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya 

kebutuhan sarana 

prasarana aparatur

Bulan 12               2.049.962            12                   3.454.950            12         3.317.825            12             3.511.290            12 #REF!            3.636.290 Disnakan Grobogan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat lembar 1650                    19.916       2.500                        19.950       2.500              10.440       2.500                  10.440       2.500 522         10.440               Disnakan Grobogan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan 12                  185.000            12                      220.000            12            250.000            12                280.000            12 14.000    300.000             Disnakan Grobogan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

unit                              -            12                        30.000            12              35.000            12                  40.000            12 2.000      45.000               Disnakan Grobogan

Penyediaan Alat Tulis Kantor bulan 12                  248.000            12                      200.000            12            200.000            12                200.000            12 #REF!               200.000 Disnakan Grobogan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan bulan 12                  106.178            12                      175.000            12            141.535            12                200.000            12 10.000    200.000             Disnakan Grobogan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bulan 12                    50.000            12                        60.000            12              70.000            12                  70.000            12 3.500      70.000               Disnakan Grobogan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan bulan 12                    15.000            12                        15.000            12              20.000            12                  20.000            12 1.000                      20.000 Disnakan Grobogan

Penyediaan Makanan dan Minuman bulan 12                  222.940            12                      350.000            12            350.000            12                350.000            12 17.500                  350.000 Disnakan Grobogan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah bulan 12                  450.000            12                      750.000            12            750.000            12                800.000            12 40.000    850.000             Disnakan Grobogan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bulan 12                  209.153            12                      900.000            12            800.000            12                850.000            12 42.500    900.000             Disnakan Grobogan

Penyediaan jasa pajak bumi dan bangunan kali                              -                                  -                        -                            - -             -                         Disnakan Grobogan

Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi bulan 12                  543.775            12                      705.000            12            660.850            12                660.850            12 33.043                  660.850 Disnakan Grobogan

Pengelolaan website 12                              - 12                        30.000 12              30.000 12                  30.000 12                 30.000 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur               1.242.852                   1.070.000            755.000                805.000     37.750               880.000 Disnakan Grobogan

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Unit 2                    81.000              2                        50.000              2            150.000              2                150.000              2 7.500                    150.000 Disnakan Grobogan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor paket 1                  301.852              1                      150.000              1            100.000              1                120.000              1 6.000      140.000             Disnakan Grobogan

Pengadaan Seragam Dinas stel                              -                                  -                        -                            -          299 -             -                         Disnakan Grobogan

Pemeliharaan dan Penataan Arsip % 50                    30.000            50                        20.000            50              15.000            50                  20.000            50 1.000                      20.000 Disnakan Grobogan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor tahun 1                  150.000              1                      180.000              1            150.000              1                180.000              1 9.000      200.000             Disnakan Grobogan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional unit 90                  180.000            90                      150.000            90            150.000            90                175.000            90 8.750      200.000             Disnakan Grobogan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor unit 3                  100.000              3                      100.000              3              80.000              3                110.000   120.000 5.500                    120.000 Disnakan Grobogan

Pengadaan sarana prasarana IB                              -               -                                  -               -                        -               -                            - -             -                         Disnakan Grobogan

Rehabilitasi gedung kantor Dinas Peternakan dan Perikanan                  380.000               -                                  -               -                        -               - Disnakan Grobogan

Pengadaan peralatan lab kesmavet dan ruang rawat inap pasien 

puskeswan

                             -               -                                  -               -                        -               -                            - -             -                         Disnakan Grobogan

Pengadaan peralatan lab puskeswan                              -               -                                  -               -                        -               -                            - -             -                         Disnakan Grobogan

Penataan lingkungan kantor                              -               -                                  -               -                        -               -                            - -             -                         Disnakan Grobogan

Pengadaan peralatan RPH                              -                                  -               -                        -               -                            - -             -                         Disnakan Grobogan

Pembangunan Plafond dan dinding penyekat ruang kantor induk 

Disnakan

                             -                                  -               -                        -               -                            - -             -                         Disnakan Grobogan

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12                    20.000            12                        20.000            12              50.000            12                  50.000            12                 50.000 Disnakan Grobogan

Rehabilitasi sedang berat gedung kantor                              -                      400.000                        - Disnakan Grobogan

Pengadaan kendaraan dinas operasional Puskeswan              60.000 

Program Peningkatan disiplin aparatur                  100.000               -                      110.000               -            100.000               -                110.000               -               -               110.000 Disnakan Grobogan

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                    75.000                        80.000              75.000                  80.000                 80.000 Disnakan Grobogan

Pengadaan pakaian kerja lapangan                    25.000                        30.000              25.000                  30.000                 30.000 Disnakan Grobogan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur jumlah diklat/ bintek yg 

diiukuti aparatur

kali                  594.000                      585.000            600.000                650.000               -               650.000 Disnakan Grobogan

Pendidikan dan Pelatihan Formal bulan 12                  394.000            12                      400.000            12            400.000            12                450.000            12 450.000             Disnakan Grobogan

Sosialisasi peraturan perundang undangan kepegawaian                              -                                  -                        -                            - -                         Disnakan Grobogan

Bimtek Penatausahaan keuangan Jumlah bintek orang 40                  200.000            40                                  - -      -            -      -              -      -      -             Disnakan Grobogan

Bimbingan tehnis implementasi peraturan perundang undangan                              -                      185.000            40            200.000            40                200.000            40               200.000 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

                   15.000                        15.000              30.000                  30.000                 30.000 Disnakan Grobogan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

jumlah dokumen 5                              -                                  -              5              15.000              5                  15.000              5                 15.000 Disnakan Grobogan

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat jumlah dokumen buah                              -                                  -                        -                            - -                         Disnakan Grobogan

Pengelolaan Aset cakupan kegiatan bulan 12 15.000            12                        15.000            12              15.000            12                  15.000            12 15.000               Disnakan Grobogan

Meningkatkan jumlah kg 1.890.990 1.989.321 2.094.756 2.206.825 2.325.993 2.452.760 Capaian jumlah kg 1.890.990 1.989.321 2.094.756 2.206.825 2.325.993 2.452.760 Program Pengembangan Perikanan Tangkap               3.535.398                      420.000            350.000                400.000               -               400.000 Disnakan Grobogan

produktifitas produksi produksi produksi Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum Jumlah benih yang 

ditebar

ekor 357000 550.000               -                                  -               - -                                     - -                                        - -                         Disnakan Grobogan

perikanan perikanan perikanan perikanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK 

Kelautan dan Perikanan Th. 2016)

Jumlah alat paket 2.335.398               -                                  -               - -                                     - -                                        - -                         Disnakan Grobogan

budidaya per budidaya budidaya Intensifikasi produksi perikanan tangkap Jumlah benih yang 

ditebar

ekor 212620 650.000               -                                  -               - -                                     - -                                        - -                         Disnakan Grobogan

tahun Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap               -                                  -               - -                                     - -                                        - -                         

Koordinasi Pengembangan Perikanan Tangkap Jumlah benih tertebar ekor   250.000                      420.000   250.000            350.000   250.000                400.000   300.000               400.000 

Meningkatnya 

produksi 

perikanan 

budidaya

Program Pengembangan  Perikanan Budidaya               3.063.360                   2.833.500         1.770.000             1.800.000               -            1.800.000 Disnakan Grobogan

Bantuan Benih Ikan Bagi Masyarakat Jumlah benih yang 

dibantukan

ekor                  102.668               -                                  -               -                        -               -                            -               - 
-             

-                         Disnakan Grobogan

Budidaya lele
Jumlah benih yang 

dibantukan ekor
                 200.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - 

-             
-                         Disnakan Grobogan

Demplot jaring tancap               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pembinaan kelompok pembudidaya ikan Jumlah yang dibina orang                  100.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Penunjangan PUMP jumlah kelompok               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pembuatan sumur submersible jumlah sumur               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Rehap Sarana prasarana Perkolaman Rakyat Desa Gabus 

Kecamatan Gabus jumlah kolam paket
                 185.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - 

-             
-                         Disnakan Grobogan

Rehap Sarana prasarana Perkolaman Rakyat Desa Pandanharum 

Kecamatan Gabus jumlah kolam paket
                 185.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - 

-             
-                         Disnakan Grobogan

Capaian 

tahun ini 



Rehap Sarana prasarana Perkolaman Rakyat Desa Tambakselo Kec. 

wirosari jumlah kolam paket
              -                                  -               -                        -               -                            -               - 

-             
-                         Disnakan Grobogan

Rehap Sarana prasarana Perkolaman Rakyat Desa Kuwaron 

Kecamatan Gubug

jumlah kolam paket               -                                  -               -                        -               -                            -               - 
-             

-                         Disnakan Grobogan

Rehab Sarana prasarana perkolaman rakyat Desa Ngambakrejo 

Kecamatan Tanggungharjo

jumlah kolam paket               -                                  -               -                        -               -                            -               - 
-             

-                         Disnakan Grobogan

Rehab Sarana prasarana perkolaman rakyat Desa Sugihan 

Kecamatan Toroh

jumlah kolam paket               -                                  -               -                        -               -                            -               - 
-             

-                         Disnakan Grobogan

Rehab Sarana prasarana perkolaman rakyat Desa Kapung 

Kecamatan Tanggungharjo

jumlah kolam paket               -                                  -               -                        -               -                            -               - 
-             

-                         Disnakan Grobogan

Peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya (DAK bidang 

Kelautan dan Perikanan TH. 2017)

jumlah kolam paket                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - 
-             

-                         Disnakan Grobogan

Rehap Sarpras Perkolaman Rakyat jumlah kolam paket               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

SISA DAK 2014               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pengembangan Jalan produksi Perikanan Desa Penganten Kec. 

Klambu (DAK Kelautan dan Perikanan Th. 2016)

jumlah jalan paket                              -               -                                  -               -                        -               -                            -               - 
-             

-                         Disnakan Grobogan

Penunjangan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan  paket                    50.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Peningkatan Sarana prasarana BBI karangasem jumlah BBI unit                  195.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - -             -                         Disnakan Grobogan

Pengembangan bibit ikan unggul                      410.000 

Pembinaan dan pengembangan perikanan Jumlah kelompok kelompok                  200.000            15                   1.348.500              7         1.250.000            10             1.300.000            15            1.300.000 Disnakan Grobogan

Pengembangan Balai Benih Ikan jumlah BBI                  693.360               -                                  -               -                        -               -                            -               - -                                      - Disnakan Grobogan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan budidaya                    25.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - -                                      - Disnakan Grobogan

Ekstensifikasi usaha budidaya perikanan Jumlah kelompok                  710.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - -                                      - Disnakan Grobogan

Intensifikasi produksi perikanan budidaya jumlah kelompok                  520.000               -                                  -               -                        -               -                            -               - -                                      - Disnakan Grobogan

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan jumlah kelompok               -                        75.000               -            150.000               -                200.000               - -                           200.000 Disnakan Grobogan

Pengembangan bibit ikan unggul jumlah bibit ikan               -                                  -               -                        -               -                            -               - -                                      - Disnakan Grobogan

Rehab sarpras Budidaya ikan hias jumlah kolam Disnakan Grobogan

Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana Perikanan jumlah unit BBI unit              2                   1.000.000              2            300.000              2                300.000              2               300.000 Disnakan Grobogan

Operasionalisasi Balai Benih Ikan ( BBI ) jumlah unit BBI unit              2                        70.000              2              70.000              2                  70.000              2                 70.000 Disnakan Grobogan

Meningkatnya 

pemasaran hasil 

perikanan

Tingkat 

konsumsi 

ikan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi 

Perikanan

              2.638.357            780.000                800.000               850.000 Disnakan Grobogan

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Balai Benih Ikan 

(BBI)

jumlah lokasi BBI 2                  100.000              2                 70.000.000              2                        -               -                            -               - 
-             

                         - Disnakan Grobogan

Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) jumlah siswa SD Siswa 860                  550.000       1.000               275.625.000       1.000                        -               -                            -               - -                                      - Disnakan Grobogan

Penyediaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan 

pemasaran

              1.788.357                        -               -                            -               - 
-             

                         - Disnakan Grobogan

Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Jumlah pelaku usaha orang 80                  200.000            50                 50.000.000                        -               -                            -               - -                                      - Disnakan Grobogan

Promosi hasil produksi perikanan cakupan penerima 

gemarikan

peserta       1.500                      830.000       2.000            780.000       2.500                800.000       3.000 
850.000  

              850.000 Disnakan Grobogan

Optimalisasi Pemasaran Produksi Perikanan Jumlah pakan tersedia kg       3.090                        70.000 Disnakan Grobogan
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