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KATA PENGANTAR 
 

 

 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2013 ini, disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan 

program kerja pembangunan bidang/sektor peternakan dan perikanan pada tahun berjalan yaitu 

2013. Rencana Kerja SKPD ini memuat gambaran tentang pendahuluan, evaluasi pelaksanaan 

Renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun rencana 2013 dan 

penutup serta lampiran. 

 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2013  ini didasarkan kepada : 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 Kabupaten Bandung 

2. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung 

Tahun 2011-2015. 

3. Data Statistik Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung. 

4. Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2011.  

Semoga Rencana Kerja tahun 2013 ini dapat dijadikan bahan acuan untuk 

melaksanakan kegiatan agar tercapai keberhasilan pembangunan peternakan dan perikanan di 

Kabupaten Bandung. 

       

Soreang,         Pebruari  2012 

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 

KABUPATEN BANDUNG 

 

 

Ir. H. Hermawan 
Pembina Tk I 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Kerja  Dinas Peternakan dan Perikanan (Renja Disnakan) tahun 2013 

adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan 

untuk mencapai sasaran/tujuan  pembangunan urusan peternakan dan perikanan 

selama tahun 2013 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.  

Proses penyusunan Renja Disnakan tahun 2013 dilakukan melalui beberapa 

tahapan yaitu : 

a. Persiapan penyusunan Renja Disnakan 

b. Penyusunan rancangan Renja Disnakan 

c. Pelaksanaan forum SKPD 

d. Penetapan Renja Disnakan 

Penyusunan Renja Disnakan dilaksanakan oleh tim penyusun yang 

beranggotakan seluruh pejabat struktural berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas 

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung. Renja Disnakan tahun 2013 

merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Disnakan tahun 

2010 -2015 untuk periode tahun ke 3 (Tiga). Penjabaran yang dimaksud menitikberatkan 

pada penyelarasan prioritas, sasaran, program, kegiatan prioritas pembangunan 

tahunan urusan  peternakan dan perikanan dengan dokumen RPJMD pemerintah 

Kabupaten Bandung, Renstra dan Renja Dinas tingkat Provinsi Jawa Barat serta 

Renstra dan Renja Direktorat Jenderal Teknis lingkup Kementrian Pertanian dan 

Kementrian Kelautan dan Perikanan.  

    Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen Renstra SKPD, RKPD dan 

RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung, Renstra dan Renja Dinas tingkat Provinsi, 

Renstra dan Renja tingkat Direktorat Jenderal lingkup Kementrian dapat dilihat pada 

gambar 1 :  
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Gambar 1. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan 

1.2. Landasan Hukum 

a. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

b. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

c. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah; 

d. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota; 

e. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

f. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

g. Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional tahun 2010 – 2014; 

h. Peraturan Presiden nomor  29 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 

2012: 

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacata Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

Renstra Disnakan Th. 
2010-2015 

Renstra Ditjen 
Teknis Tingkat 
Kementrian Th. 

2009-2014 

RPJMD Pemerintah 
Kabupaten Bandung Th. 

2010-2015 

Renja Disnakan Th. 2013 
RKPD Pemerintah 
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2013 

Renja Dinas 
Tingkat Provinsi 

Th. 2013  
 

Renja Ditjen 
Teknis Tingkat 
Kementrian Th. 
2013 

Renstra Dinas 
Tingkat Provinsi 
Th. 2008-2013 
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j. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012; 

l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; 

m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 22 tahun 2010 tentang  Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 – 2029; 

n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008 – 2013; 

o. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2005 tentang Tatacara 

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

p. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 17 tahun 2007 tentang Urusan 

Pemerintahan Kabupaten Bandung; 

q. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang 

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung; 

r. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Bandung tahun 2007-2027; 

s. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010 – 2015; 

t. Peraturan Bupati Bandung Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang 

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perikanan 

Tahun 2013 adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan urusan peternakan 

dan perikanan yang lebih terarah, efektif dan terkoordinasi antar wilayah, antar sektor 

serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan 

Kabupaten/Kota yang berbatasan. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 

Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2013 : 

1. Mewujudkan penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah tahap ke 3 

(Tahun 2013). 

2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan peternakan dan 

perikanan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan. 

3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan. 

4. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara 

efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.  
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1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Bandung Tahun 2013, terdiri dari : 

BAB I   PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan 

Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, dengan 

Renstra SKPD, dengan Renja Dinas tingkat Provinsi, dan dengan Renja 

Kementrian/Lembaga, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan 

RAPBD. 

1.2. Landasan Hukum 

Memuat uraian tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang dijadikan 

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis 

besar isi dokumen 

 

 

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD 

Bab ini memuat Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja 

SKPD tahun lalu (tahun 2011) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 

2012). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD 

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-

tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, 

dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporaan kinerja tahunan SKPD 

dan atau realisasi APBD. 

2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

 Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan 

indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam SPM (Standar Pelayanan 

Minimal), maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis 

indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing 

SKPD, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja 

pelayanan. 
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2.3.  Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 

Berisikan uraian mengenai : 

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait 

dengan pelayanan SKPD 

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas 

dan fungsi SKPD 

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi SKPD, Visi dan Misi Kepala 

Daerah 

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD 

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis 

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 

yang direncanakan. 

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

 Berisikan uraian mengenai: 

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan rancangan awal RKPD dengan  

analisis hasil kebutuhan 

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan 

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting 

terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD 

2.5.  Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat 

Diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh 

stakeholder (pemangku kepentingan) baik dari kelompok masyarakat, LSM, 

Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun SKPD lainnya. 

 

BAB III.  TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1 Telaahan  terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan nasional dan provinsi dan yang terkait dengan tugas pokok dan 

fungsi SKPD 

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas perumusan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target 

kinerja Renstra SKPD. 

3.3. Program dan kegiatan 

Berisikan penjelasan mengenai : 

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan  

 program dan kegiatan 

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan 

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan 

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun 

kombinasi keduanya 

d. Tabel rencana program dan kegiatan 
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BAB IV. PENUTUP 

Berisikan uraian berupa : 

a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka 

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan 

kebutuhan 

b. Kaidah- kaidah pelaksanaan 

c. Rencana tindak lanjut 

LAMPIRAN 
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BAB II EVALUASI PELAKSANAAN  RENJA SKPD  TAHUN YANG LALU 
 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2011 dan capaian renstra SKPD 

       Pada tahun 2011 Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bandung memiliki 12 program dan 

36  kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2011.   Rencana kerja 

2013 ini pada hakekatnya merupakan penjabaran dari renstra 2010-2015 dalam mendukung 

visi dan misi Kab, Bandung dan Dinas Peternakan Dan Perikanan  sendiri yaitu : 

 VISI 

Menjadikan Dinas Peternakan Dan Perikanan sebagai institusi yang profesional dalam 

mewujudkan peternakan dan perikanan yang unggul, berdaya saing dengan 

memanfaatkan Sumber Daya Lokal yang berwawasan lingkungan. 

 

M I S I 

Untuk mewujudkan Visi Dinas Peternakan dan Perikanan tersebut, ditetapkan Misi  sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan Kualitas SDM dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan 

profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan prima. 

2. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas peternakan dan perikanan berbasis 

teknologi dan sumberdaya lokal yang unggul.  

3. Menciptakan keseimbangan ekosistem Sumber Daya Alam  yang mendukung   

keberlanjutan pembangunan Peternakan dan Perikanan. 

4. Mengembangkan usaha Peternakan dan Perikanan sebagai usaha ekonomi produktif 

yang mandiri dan berdaya saing 

 

Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta berdasarkan Permendagri Nomor 59 

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pembangunan 

diklasifikasikan ke dalam urusan pembangunan peternakan dan perikanan pada tahun 2011 ini 

meliputi Urusan Wajib yang dilaksanakan pada setiap SKPD, Urusan Wajib statistik, Urusan 

Pemerintahan Umum, Urusan Program Pilihan Pertanian dan Urusan Program Pilihan Kelautan 

dan Perikanan.  

A. Urusan Wajib setiap SKPD 

Pada Urusan Wajib pada setiap SKPD terdapat 3 Program yang meliputi kegiatan-

kegiatan sebagai penunjang kegiatan dinas/operasional kedinasan untuk kurun waktu 

satu tahun dengan rincian program sebagai berikut : 

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

B. Urusan Wajib Statistik 

Program Pengembangan Data/ Informasi / Statistik Daerah  

C. Urusan Wajib pemerintahan umum 

Program penataan Peraturan Perundang-Undangan 
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D. Urusan Pilihan Pertanian 

1. Pencegahan dan penanggulangan Penyakit ternak  

2. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 

3. Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan 

4. Peningkatan penerapan teknologi peternakan 

E. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 

1. Pengembangan Budidaya Perikanan 

2. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 

3. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 

Sebagai upaya pencapaian sasaran program tersebut perlu ditunjang oleh alokasi 

anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan. Pada Tahun 2011 alokasi anggaran Belanja Langsung 

yang digunakan dalam kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar sebesar Rp. 

9.045.631.500  yang terdiri dari anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 

7.699.242.500,-, APBD Provinsi sebesar Rp. 702.245.000,- yang merupakan luncuran dari 

tahun 2010; DBHCHT dari pusat 580.000.000,- , serta DAK sebesar Rp. 678.739.000,- yang 

merupakan luncuran dari tahun 2010. Adapun anggaran sebesar tersebut digunakan untuk 

pelaksanaan kegiatan Urusan Wajib setiap SKPD, Urusan wajib Statistik, urusan Wajib 

pemerintahan umum, Urusan Program Pilihan Pertanian dan Urusan Program Pilihan Kelautan 

dan Perikanan. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut target Dinas Peternakan dan Perikanan 

secara umum dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2011 walaupun ada 

beberapa target yang belum dapat terpenuhi.   

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

 Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Bandung dalam menganalisis Kinerja 

Pelayanan SKPD mengacu pada Indikator Kinerja Kunci serta analisis kebutuhan pelayanan 

sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2006 tentang tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah. 

Berdasarkan hal itulah maka disusunlah suatu rancangan kinerja pelayanan SKPD 

seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. 
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Tabel 1. Tabel Indikator  dan Sasaran Kinerja Renstra /RPJMD Tahun 2010 -2015, Rencana dan Realisasi Tahun 2011 serta Rencana Tahun 2012, 2013. 

INDIKATOR 

KINERJA 

RENSTRA/RPJMD  

2010-2015  

TARGET RENSTRA 

DISNAKAN 

RENCANA TAHUN 

2011  

REALISASI TAHUN 

2011 

PERSENTASE 

CAPAIAN PADA 

RENSTRA (%) 

PERSENTASE 

CAPAIAN PADA 

SASARAN 2011 (%) 

TARGET TAHUN 

2012 

 

TARGET TAHUN 

2013 

Pengendalian terhadap 

ancaman 5 penyakit 

hewan menular 

strategis 

328.889 ekor   63.399 ekor 63.399 ekor 19.27 165,6 64.450 Ekor 65.575 ekor 

Populasi  Ternak :  

•  Sapi perah    

•  Sapi potong  

•  Domba  

•  Unggas  

 

37.881 ekor  

39.110ekor  

271.837 ekor  

8.066.386 ekor 

 

31.227 ekor  

17.887ekor  

233.025ekor  

7.486.915 ekor 

 

36.403 ekor  

36.849ekor  

231.257ekor  

6.862.229 ekor 

 

96.1 

94,2 

85,1 

85,1 

 

116,5 

206,0 

99,2 

91,7 

 

37.495 ekor 

37.677 ekor 

239.929 ekor 

7.119.563 ekor 

 

38.620 ekor 

38.544 ekor 

249.527 ekor 

7.404.344 ekor 

Produksi :  

•  Daging  

•  Telur  

•  Susu  

 

82.429 ton  

9.437 ton  

80.191 ton 

 

53.287 Ton  

9.008 Ton  

66.210 Ton 

 

75.116 Ton  

 8.416 Ton  

77.062 Ton 

 

9,1 

89,2 

96,1 

 

140,9 

93,4 

116,4 

 

77.161 ton 

8.731 ton 

79.374 ton 

 

79.355 ton 

9.081 ton 

81.755 ton 

Optimalisasi penerapan 

teknologi tepat guna 

terutama dalam 

pengelolaan limbah 

ternak  

375.080 Ton limbah 

(250 unit biogas, 180 

unit kompos) 

 208.337 ton limbah 

(60 reactor biogas  

43 unit kompos  

208.337 ton limbah (60 

reactor biogas  

43 unit kompos 

23.9 100,0 256.738 ton (45 biogas, 

40 kompos) 

299.268 ton (46 biogas, 

35 kompos)  

Tingkat  konsumsi :  

Daging  

 

Telur  

    

Susu     

  

19,07 Kg/Kap/Thn  

 

2,6 Kg/Kap/Thn  

 

11,1 Kg/Kap/Thn  

 

11,8 Kg/Kap/Thn  

 

2,5 Kg/Kap/Thn  

 

9,3 Kg/Kap/Thn 

 

17,3 Kg/Kap/Thn  

 

2,3 Kg/Kap/Thn  

 

10,7 Kg/Kap/Thn 

 

91.0 

 

88.0 

 

96.0 

 

150,0 

 

92,00 

 

117,2 

 

17.3 Kg/Kap/Thn 

 

2.4 Kg/Kap/Thn 

 

10.7 Kg/Kap/Thn 

 

17.4 Kg/Kap/Thn 

 

2.5 Kg/Kap/Thn 

 

10.8 kg/Kap/Thn 

Produksi benih ikan  1.537.801 ribu ekor  1.173.181 ribu ekor 1.188.641 ribu ekor 77,3 101,3 1.255.304 ribek 1.343.175 ribek 

Produksi ikan konsumsi  11.412 ton  8.694 ton 8.695 ton 76,1 100,01 9.306 ton 9.960 ton 

Tingkat konsumsi ikan  27,6 Kg/Kap/Thn 21,1 Kg/Kap/Thn 21,3 Kg/Kap/Thn 77.2 100.9 22.5 Kg/Kap/Thn 24.1 Kg/Kap/Thn 
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INDIKATOR 

KINERJA 

RENSTRA/RPJMD  

2010-2015  

TARGET RENSTRA 

DISNAKAN 

RENCANA TAHUN 

2011  
REALISASI TAHUN 

2011 

PERSENTASE 

CAPAIAN PADA 

RENSTRA (%) 

PERSENTASE 

CAPAIAN PADA 

SASARAN 2011 (%) 

TARGET TAHUN 

2012 

 

TARGET TAHUN 

2013 

Terwujudnya kawasan 

budidaya perikanan 

yang berwawasan 

lingkungan  

40 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 20 100 8 lokasi 8 Lokasi 

 

Sumber: kompulasi data dari tiap bidang  
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Berdasarkan tabel dapat dilihat dari beberapa indikator yang ditetapkan dan menjadi 

target untuk1 tahunan terutama tahun 2011 pencapaian target terbesar di capai oleh sapi 

potong yang mencapai 206,0% pencapaian dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator 

terendah dicapai oleh populasi unggas yang hanya 91,7% dari target yang ditetapkan. 

Sedangkan untuk indikator lain seperti komoditas sapi perah dan produksi susunya, 

pengelolaan limbah, produksi benih ikan, produksi ikan konsumsi dan konsumsinya, serta 

pengelolaan lingkungan perikanan secara keseluruhan berada pada nilai capaian diatas 100%.  

Pencapain yang cukup tinggi pada komoditas sapi potong selain prioritas 

pembangunan yang ditekankan oleh pemerintah pusat, propinsi dan Kabupaten Bandung dalam 

pencapaian swasembada daging, capain ini juga lebih diakibatkan oleh meningkatnya populasi 

ternak sapi potong pada perusahaan besar seperti PT. Kadila dan perusahaan lainnya yang 

meningkatkan populasinya sampai 1,5 kali seiring dengan kebijakan pemerintah untuk 

swasembada daging pada tahun 2015 yang di follow up dengan pengurangan jumlah import 

sapi dari Australia dan Negara pengimport sapi potong lainnya. Sedangkan untuk komoditas 

unggas target tidak dapat dicapai dikarenakan oleh masih cukup tingginya ancaman penyakit 

unggas seperti AI, ND, serta masih belum stabilnya pemenuhan input produksi terutama pakan 

yang cukup mahal karena krisis di eropa dan Amerika sebagai pensuplai bahan pakan utama 

sehingga membuat lesu usaha perunggasan terutama ternak ayam broiler dan ayam layer 

(petelur).  

Komoditas lainya seperti benih ikan dan ikan konsumsi dapat tercapai sesuai target ini 

selain dari prioritas pembangunan perikanan yang lebih ditekankan dalam pembangunan 

perikanan yang mandiri dan berdaya saing seperti fasilitasi sertifikasi, penyediaan sarana 

penunjang dan benih yang baik juga. Pencapaian lebih dikarenakan oleh peningkatan kualitas 

produksi dari tiap pembenih, dan pembudidaya ikan itu sendiri. 

2.3.  Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 

Kabupaten Bandung terletak dibagian tengah wilayah Propinsi Jawa Barat mempunyai 

potensi peternakan dan perikanan cukup besar yang didukung oleh kondisi agroklimat, jumlah 

sumber daya manusia peternak/pembudidaya ikan, tersedianya sarana dan prasarana 

penunjang, keberadaan berbagai perguruan tinggi, organisasi profesi dan perusahaan 

peternakan serta potensi pasar yang cukup besar termasuk peluang ekspor bagi komoditas 

peternakan dan perikanan.  

Melihat potensi yang cukup besar tersebut, kondisi peternakan dan perikanan di 

Kabupaten Bandung sampai saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Pada sub 

sektor peternakan masalah pengendalian penyakit terutama yang bersifat zoonosis, 

ketersediaan bibit unggul terutama yang bersertifikat, penerapan teknologi serta masalah 

lainnya yang meliputi sumber daya manusia, kualitas dan keamanan produk, pengembangan 

kawasan, masih tingginya pemotongan hewan betina produktif, fluktuasi harga produk 

peternakan dan ketersediaan pakan ternak berkualitas terkait dengan menyempitnya lahan 

peternakan akibat alih fungsi lahan yang mengakibatkan fungsi kawasan peternak dan zona 

peternakan yang tidak memperhatikan kepada faktor lahan dan kultur budaya masyarakat,  

kondisi peternakan terutama di hulu seperti produksi, populasi yang tidak dibarengi dengan 
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fungsi hilir terutama hasil produksi dan pengolahan yang kurang seimbang masih menjadi issue 

yang menghambat pembangunan peternakan khususnya di Kabupaten Bandung.  

Sedangkan pada sub sektor perikanan terbatasnya sarana dan prasarana budidaya 

ikan (ketersediaan Induk/calon induk dan benih ikan unggul, pakan berkualitas, obat-obatan), 

rantai tata niaga pemasaran komoditi perikanan yang belum efisien, penurunan daya dukung 

lingkungan sumberdaya perikanan, meningkatnya intensitas dan kualitas serangan penyakit 

ikan dan alih fungsi lahan budidaya, budidaya masih bersifat tradisional belum sesuai dengan 

kaidah yang dianjurkan merupakan bagian dari permasalahan yang dihadapi dalam 

membangun masyarakat perikanan yang mandiri. Faktor agroklimat yang tidak menentu sangat 

menentukan keberhasilan usaha peternakan dan perikanan kaitannya dengan ketersediaan air.  

Dalam menghadapi era globalisasi ekonomi peranan kemajuan jaringan informasi dan 

komunikasi memegang peranan yang vital dalam mendorong pembangunan peternakan dan 

perikanan, kaitannya dengan ketersediaan validasi data kondisi peternakan dan perikanan di 

daerah. 

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi dinas 

Peternakan dan perikanan tahun 2011 antara lain : 

a. Masih tingginya ancaman penyakit pada ternak dan ikan yang dapat mengganggu 

produktivitas dan merugikan usaha. 

b. Masih rendahnya daya saing produk peternakan dan perikanan dipasaran karena masih 

rendahnya kualitas produk peternakan dan perikanan. 

c. Pengetahuan dan pemahaman peternak dalam pengelolaan limbah peternakan menjadi 

biogas ataupun kompos masih terbatas sehingga pemanfaatan limbahnya pun masih 

sangat terbatas 

d. Masih terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat peternakan dan 

perikanan dalam melaksanakan usaha budidaya peternakan dan perikanan sesuai dengan 

standar teknis budidaya. 

e. Terbatasnya adopsi teknologi yang menunjang peningkatan kualitas produksi usaha yang 

berdaya saing dan mempunyai nilai tambah. 

f. Masih rendahnya tata kelola limbah pemeliharaan ternak khususnya pada sentra budidaya 

peternakan sapi perah dan sapi potong. 

g. Masih belum tersedianya data statistik yang update dan akurat 

h. Masih belum tersedianya pasar ikan yang refresentatif serta masih tingginya pemotongan 

pada betina produktif oleh peternak. 

i. Pengembangan potensi peternakan dan perikanan yang dilaksanakan terkendala dengan 

adanya alih fungsi lahan dan masih belum berdasarkan RTRW pengembangan wilayah, 

oleh karena itu diperlukan revisi RTRW Kabupaten Bandung. 

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Visi dan Misi SKPD dengan 

adanya program dan pelayanan kegiatan yang ada dapat berupa dampak positif dan negatif, 

diantaranya peningkatan kapasitas SDM dari segi pola fikir dan keterampilan, peningkatan 

populasi dan produksi peternakan dan perikanan serta peningkatan kesehatan dan produktifitas 

bidang peternakan dan perikanan 
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Dengan meningkatnya populasi dan produktifitas ternak dapat mengakibatkan dampak 

negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan dari meningkatnya limbah peternakan sehingga 

harus diupayakan dengan perbaikan manajemen pemeliharaan ternak serta pengolahan limbah 

menjadi produk yang mempunyai nilai tambah sekaligus ramah lingkungan. Peningkatan hasil 

produk peternakan dan perikanan akan memberikan nilai tambah bilamana dapat menghasilkan 

olahan produk peternakan dan perikanan yang berdaya saing, namun dipihak lain perlu juga 

diimbangi dengan menciptakan peluang pasar. 

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD yang dihadapi di bidang 

peternakan dan perikanan diantaranya adalah : 

1. Potensi Peternakan 

- Potensi Peternakan sapi Perah 

Kontribusi produksi dan populasi sapi perah Kabupaten Bandung menempati posisi 

kedua setelah Kabupaten Bandung Barat dimana untuk populasi Kabupaten Bandung 

menyumbang sebesar 24%. Produksi susu sapi perah Kabupaten Bandung menyumbang 

sebesar 25% dari produksi Jawa Barat (sumber laporan tahunan dinas Peternakan Provinsi 

Jawa Barat 2010). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi cukup signifikan dan penting pada 

produksi propinsi Jawa Barat ataupun nasional. Namun dilapangan budidaya  sapi perah masih 

menghadapi permasalahan yang cukup banyak diantaranya ketersediaan pakan yang terbatas, 

kualitas pakan yang masih rendah, produkstivitas yang masih rendah, kualitas produk yang 

masih rendah, pengetahuan peternak yang masih terbatas serta masih rendahnya 

pemanfaatan hasil ikutan produksi ternak (limbah ternak) yang dimanfaatkan.  

Keadaan ini merupakan peringatan bahwa perkembangan populasi dan produksi sapi perah 

akan mempunyai arti yang signifikan, apabila seluruh permintaan terhadap produk susu dapat 

dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Usaha peternakan sapi perah di Kabupaten Bandung 

sebagian besar (90%) diusahakan dalam bentuk peternakan rakyat yang dibina dalam wadah 

koperasi susu. 

Berdasarkan Survey Rumah Tangga Peternakan Nasional (SPN) tahun 2008 produktivitas sapi 

perah rata-rata mencapai 10,8 - 12 liter/ekor/hari dengan periode laktasi 284 hari. Tingkat 

produktivitas ini belum mampu berkompetisi dengan produksi susu dunia yang rata-rata 

produksi susu ideal ialah 20-25 liter/ekor/hari. Selain sebagai penyuplai susu, peternakan sapi 

perah sangat berperan dalam produksi daging dan pemenuhan kebutuhan pupuk organik. Di 

wilayah Kabupaten Bandung perkembangan sapi perah sangat dominan terdapat di 7 

Kecamatan yang merupakan dataran tinggi (900 – 1500 mdpl), yaitu Kecamatan Pangalengan, 

Arjasari, Kertasari, Ciwidey, Pasirjambu, Rancabali dan Cilengkrang.  

Efisiensi usaha peternakan sapi perah relatif sangat rendah pada skala pemilikan 

sekitar 1-3 ekor/peternak, dengan meningkatkan skala usaha akan mampu meningkatkan 

efisiensi. Untuk mencapai tingkat pemilikan 8-10 ekor/peternak serta peningkatan kualitas susu 

diperlukan bibit sapi perah yang baik, peningkatan sumber daya peternak, sarana dan 

prasarana teknis serta sumberdaya koperasi yang tangguh sehingga diperoleh usaha 

agribisnis persusuan yang menguntungkan. 

Sebagai imbas dari berkembangnya usaha peternakan sapi perah rakyat pada sentra 

produksi tersebut, berdampak kepada besarnya produksi kotoran ternak yang merupakan 



 
 

14 
 

salah satu faktor pencemaran lingkungan yang cukup besar. Apalagi dengan letak geografis 

sentra produksi tersebut pada umumnya berada di wilayah dataran tinggi (hulu sungai) dapat 

ikut mencemari kualitas air pada anak-anak sungai yang bermuara di Sungai Citarum. 

Dari populasi ternak sapi perah 36.403 ekor pada tahun 2011 diprediksi dapat 

diproduksi limbah sekitar  356.786,66 Ton/tahun atau sekitar  991,07 Kg/hari. Produksi limbah 

tersebut apabila tidak dikelola dengan baik akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan, 

tetapi apabila dikelola dengan baik akan menjadi nilai tambah bagi perekonomian peternak 

sekaligus ramah lingkungan. 

Sejak kurun waktu 4 tahun terakhir, Dinas Peternakan dan Perikanan lebih 

mengintensifkan pengelolaan limbah ternak sapi yang dikelola menjadi kompos yang secara 

langsung dapat meningkatkan ketersediaan pupuk organik dan dapat memberikan keuntungan 

ekonomi pada peternak. Selain itu limbah ternak diolah menjadi gas bio yang bermanfaat 

dalam penyediaan sumber bahan bakar bagi rumah tangga bahkan dewasa ini sedang 

dikembangkan sebagai penghasil energi listrik. 

Melalui berbagai program pemerintah yang dilaksanakan sejak tahun 2005 - 2011 dapat 

terpasang biogas sebanyak 856 unit dan komposter sebanyak 157 unit dibiayai dari swadaya, 

APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBN. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi 

lapangan ternyata biogas yang berfungsi hanyalah 53% dari jumlah Biogas dan kompos yang 

sudah terpasang. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa limbah yang belum 

termanfaatkan masih tinggi, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Peternakan dan 

Perikanan dalam menyikapinya. 

Keberhasilan usaha peternakan sapi perah tidak luput dari tata kelola pengendalian 

penyakit ternaknya khususnya penyakit Brucella dan Anthrax (0 kasus anthrax). Surveilance 

penyakit, terutama Brucella dan Anthraks dilakukan tidak hanya di lokasi yang pernah terjadi 

wabah namun juga di lokasi lain dengan resiko tinggi terjadinya penularan penyakit (lalu lintas 

ternak yang tinggi misalnya di pasar hewan, Rumah Potong Hewan dan lokasi peternakan 

lainnya) dengan prioritas tentunya di daerah tertular Brucellosis sebelumnya (Kecamatan 

Pangalengan dan Cilengkrang). Hasil surveillance tahun 2010 masih ada ancaman penyakit 

anthraks yang terlihat dari hasil pemeriksaan laboratorium secara serologi yang menandakan 

ternak tersebut pernah terpapar sebelumnya oleh anthraks baik yang dikarenakan hasil 

vaksinasi ataupun infeksi alami yang menimbulkan kekebalan di daerah asalnya.  Upaya yang 

perlu dilakukan selanjutnya dari hasil surveillance ini adalah Pengawasan lalulintas ternak, 

vaksinasi brucellosis dan sosialisasi serta mendorong peningkatan kerjasama masyarakat  

(pelaku usaha).  Sementara untuk pengawasan kasus Anthraks yang paling penting untuk 

dilaksanakan adalah surveillance yang berkesinambungan dan pengawasan lalu lintas yang 

melibatkan berbagai pihak. 

 

- Potensi Peternakan Sapi potong 

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Bandung, maka permintaan akan daging terutama daging sapi terus meningkat. 

Kebutuhan akan daging sapi sebagian besar dipenuhi impor dari luar kabupaten Bandung, 
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namun arahan pemenuhan kebutuhan akan daging sapi potong tetap diarahkan kepada 

peternakan rakyat.  

Seperti diketahui bahwa kebutuhan daging (dari Sapi Potong) Kabupaten Bandung dan  

Kota Bandung sementara ini sebagian besar dipenuhi dari Provinsi Jawa Tengah dan Jawa 

Timur yang menyebabkan beban angkut lebih mahal.  Berdasarkan hal tersebut posisi 

Kabupaten Bandung sangat menguntungkan bila mampu menyediakan sapi potong bagi 

konsumen Kabupaten Bandung dan sekitarnya.  Di sisi  lain bibit bakalan sapi potong yang 

berasal dari pedet jantan sapi perah di Kabupaten Bandung lebih banyak dijual ke Provinsi 

Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini diakibatkan oleh sumber pakan yang terbatas dan  

diutamakan untuk  sapi perah laktasi, selain itu budaya peternak lokal yang belum terbiasa 

dengan pemeliharaan pedet perah pejantan.  

Kontribusi populasi sapi potong dari Kabupaten Bandung sebesar 5.08%. hal ini 

menunjukan tantangan sekaligus peluang untuk Kabupaten Bandung dalam meningkatkan 

populasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan daging. Sejalan dengan mulai dicanangkannya 

program Program Pencapaian Percepatan Swasembada Daging Sapi Kerbau (P2SDSK) oleh 

Pemerintah Pusat dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dewasa ini mulai 

dilaksanakan revitalisasi pengembangan budidaya ternak sapi potong di kawasan strategis 

(Kecamatan Cikancung, Pacet, Paseh, Cileunyi dan Nagreg) menjadi salah satu prioritas 

program Dinas Peternakan dan Perikanan. Sebagai salah satu upaya yang dilaksanakan 

melalui peningkatan Inseminasi Buatan pada ternak sapi potong unggul.  

Mengingat permintaan daging sapi memiliki korelasi positif dengan peningkatan 

pendapatan per kapita dan melihat posisi strategis wilayah Kabupaten Bandung, maka 

agribisnis penggemukan dan pembesaran Sapi potong rakyat di wilayah Kabupaten Bandung 

merupakan salah satu prospek yang menguntungkan bagi kepentingan otonomi Daerah.  

Pemerintah telah mengatur agar pengusaha peternakan sapi potong (Feedloter) wajib 

melakukan kemitraan dengan peternak rakyat di sekitarnya sebesar 20 % dari populasi 

ternaknya.  Konsep kemitraan ini apabila memperoleh inovasi-inovasi yang produktif akan 

menguntungkan pelaku usaha dan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah 

berkemampuan membantu mewujudkan konsep kemitraan tersebut dan pada gilirannya akan 

mendapat manfaat antara lain PAD, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan 

peternak.  

 

- Potensi Peternakan Domba 

Potensi pegambangan peternakan domba di Kabupaten Bandung cukup tinggi 

mengingat hampir 60% penduduknya merupakan petani/peternak di pedesaan. Ternak 

ruminansia kecil (domba/ Kambing) pada umumnya dipelihara petani dipedesaan dengan 

jumlah kepemilikan yang relatif kecil antar 2-5 ekor/keluarga petani. Pada daerah–daerah 

tertentu seperti Jawa Barat khususnya Kabupaten Bandung, domba sudah sejak lama 

menyatu dalam sistem usahatani. Ternak domba berfungsi sebagai tabungan yang dapat 

secara mudah diuangkan bila diperlukan, disamping sebagai penghasil pupuk yang sangat 

diperlukan dalam bercocok tanam. 
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Permintaan akan daging domba semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan 

dan hal ini mengakibatkan terjadinya pengurasan domba secara berlebihan untuk dipotong. 

Berkembangnya Agribisnis yang sering menggunakan domba sebagai komoditas usahanya 

(misalnya usaha penggemukan) sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan ternak 

bakalan. Hal ini menuntut adanya usaha pembibitan yang kontinyu dan berkesinambungan. 

Sejak tahun 2008 sudah diupayakan peningkatan populasi melalui IB yang ditindaklanjuti 

dengan anjuran kepada masyarakat untuk tidak menjual atau memotong domba betina 

produktif. 

Domba Garut adalah salah satu jenis domba lokal, yang memiliki karakteristik produksi yang 

lebih baik dibanding dengan domba-domba lokal lainnya. Hal ini menimbulkan adanya 

kecendrungan permintaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu, baik sebagai ternak 

potong, bibit maupun sebagai ternak tangkas. 

 

- Potensi Peternakan Unggas 

Populasi unggas di Kabupaten Bandung pada tahun 2011 mencapai 6.862.229 ekor 

yang merupakan penghasil telur terutama untuk itik dan ayam layer. Ayam broiler merupakan 

penghasil daging yang dapat mensubstitusi permintaan daging asal ternak sapid an domba. 

Dengan populasi penduduk yang mencapai 3.215.548 jiwa pada tahun maka rata-rata 

kepemilikan 2,13 ekor/orang yang artinya untuk pemenuhan telur dan daging unggas 

Kabupaten Bandung masih mengandalkan dari luar daerah. Pencapaian Konsumsi telur unggas 

pada tahun 2011 mencapai 2,4 Kg/kap/thn yang masih relatif rendah jika dibandingkan dengan 

keperluan konsumsi yang sebesar 4,7 kg/kap/tahun. Hal ini merupakan tantangan yang harus 

dibuat sebagai target capaian yang harus diprioritaskan pada masa yang akan datang. 

Perkembangan penyakit flu burung di Kabupaten Bandung cukup baik dilihat dari tidak 

adanya kasus penularan terhadap manusia pada tahun 2009. Seiring dengan berjalannya 

kegiatan surveillance berbasis partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi baik oleh dinas 

maupun lembaga/organisasi dunia seperti FAO, USAID melalui PMI dan CBAIC sangat 

bermanfaat dalam pendeteksian dini penyakit dan membantu untuk dapat sedikit demi sedikit 

diimplementasikan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2007 tentang Penataan 

Pemeliharaan Unggas di Pemukiman. 

 

2. Potensi Perikanan 

Suksesnya pembangunan perikanan pada umumnya tidak lepas dari keadaan 

sumberdaya manusia sebagai faktor produksi sekaligus sebagai pasar yang potensial. Sebagai 

faktor produksi maka jumlah penduduk, tingkat pengetahuan dan kemampuannya sangat 

mempengaruhi gerak laju pembangunan. Sedangkan sebagai pasar potensial, maka jumlah 

penduduk Kabupaten Bandung yang cukup besar dengan laju pertumbuhan setiap tahunnya 

cukup pesat merupakan potensi pasar (konsumen ikan) yang cukup besar. Namun dari segi 

kemampuan daya beli dan kesadaran akan arti pentingnya ikan sebagai bahan makanan yang 

bergizi tinggi masih rendah. Sehingga daya serap pasar akan produk perikanan oleh konsumen 

lokal/regional juga masih cukup rendah. 
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Potensi konsumen yang besar dan terus meningkat ini hakekatnya dapat merangsang 

tumbuh kembangnya usaha perikanan. Namun demikian kondisi pembudidaya sebagai 

produsen yang masih lemah dari aspek sosial ekonomi menyebabkan produktivitasnya juga 

rendah. Rendahnya produktivitas usaha perikanan ini antara lain disebabkan oleh rendahnya 

pendidikan, pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi serta peralatan yang dimiliki. 

Disamping itu dukungan permodalan dan manajemen usaha juga masih kurang memadai. 

Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan melalui penyelenggaraan pelatihan dan 

sosialisasi teknologi perikanan merupakan prioritas implementasi program yang dilaksanakan 

Dinas Peternakan dan Perikanan. Pemerintah Pusat melalui Departemen Kelautan dan 

Perikanan telah mengeluarkan pedoman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara 

Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).  

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian dunia khususnya perdagangan 

bebas maka masalah standardisasi, sertifikasi dan akreditasi memegang peranan penting 

dalam menjamin kepercayaan mutu produk yang diperdagangkan. Demikian juga yang berlaku 

pada produk perikanan budidaya, dalam perdagangan dunia memerlukan suatu pengakuan 

sistem jaminan mutu pada masing-masing negara berdasarkan transparansi, objektivitas dan 

kepercayaan. 

Disamping persyaratan mutu produk maka produk perikanan budidaya diharapkan aman 

untuk dikonsumsi serta ramah lingkungan. Terkait dengan hal tersebut, di bidang industri 

perbenihan berupaya untuk meningkatkan produk benih ikan bermutu dalam memenuhi 

persyaratan yang diinginkan oleh pembudidaya dengan melakukan penerapan standar produksi 

perbenihan yang baik dan benar sesuai kaidah CPIB dan CBIB. 

Dengan demikian keamanan produk perikanan budidaya mulai dari proses pembenihan, 

pembesaran sampai dengan pengolahannya dapat dipertanggungjawabkan keamanannya dan 

pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk perikanan budidaya, merupakan 

program pemerintah pusat sebagai upaya peningkatan mutu dan produksi ikan di masyarakat.  

Disamping itu untuk lebih meningkatkan produktivitas, peranan pengawasan, 

pengendalian dan penelaahan terhadap kondisi lingkungan perikanan sangat mempengaruhi 

terhadap penataan kawasan budidaya perikanan. Fungsi pengembangan teknologi dan 

pemantapan percontohan serta penyediaan benih/calon induk ikan yang berkualitas baik yang 

dilaksanakan oleh UPTD Pembenihan Ikan maupun lembaga berkompeten lainnya cukup 

membuka wawasan dan membantu pembudidaya/pembenihan ikan dalam  melakukan 

usahanya. 

Di sisi lain potensi pembenihan ikan yang merupakan salah satu kawasan andalan di 

Provinsi Jawa Barat. Adapun dari potensi pembenihan seluas 325,96 Ha idealnya dapat 

diproduksi benih ikan sebanyak 1.861.883.520 ekor. Namun demikian sehubungan dengan 

semakin berkurangnya dukungan dari sumberdaya yang ada pada tahun 2011 baru dapat 

dihasilkan benih ikan sebanyak 1.173.181.709 ekor.  

Kabupaten Bandung mempunyai potensi perikanan yang cukup besar dan beragam. Pada 

perikanan budidaya terdapat kawasan pembenihan, pendederan, pembesaran dan dewasa ini 

berkembang pula usaha pengolahan ikan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten 

Bandung.  Adapun kawasan-kawasan usaha perikanan tersebut adalah sebagai berikut:  
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1. Kawasan Pembenihan ikan yang terkonsentrasi di bagian selatan Kabupaten Bandung 

diantaranya  meliputi wilayah Kecamatan Ciparay, Majalaya, Pacet dan Ibun  

2. Kawasan Pendederan ikan yang tersebar di wilayah Kecamatan Bojongsoang, Dayeuhkolot, 

Cileunyi (Kolam Air Tenang) dan minapadi yang tersebar di Kecamatan Banjaran, 

Pameungpeuk, Baleendah, Rancaekek, Pacet, Majalaya, Ciparay dan Cicalengka. 

3. Kawasan Pembesaran ikan di Kolam Air Deras terdapat di Kecamatan Cangkuang, 

Majalaya, Pacet, Ibun, Soreang dan Ciwidey. 

 

Disisi lain pada bagian hilir agribisnis perikanan, usaha budidaya pembenihan dan 

pendederan ikan masih sangat tergantung pada permintaan pasar lokal dan regional. 

Sebagaimana diketahui bahwa sejak sebelum terjadi pemekaran Kabupaten Bandung, 

pembenihan dan pendederan ikan merupakan bagian dari pemasok benih ikan pada usaha 

jaring terapung baik di waduk Saguling, Cirata bahkan sampai ke waduk Jatiluhur. Namun 

demikian seiring dengan perkembangan usaha pembenihan di daerah sekitar, usaha 

penyediaan benih ikan yang berkualitas perlu mendapat perhatian agar hasil yang diperoleh 

mempunyai tingkat daya saing yang lebih tinggi.  

Oleh sebab itu sebagai salah satu upaya dalam eksistensi dan pengembangan usaha 

pembenihan dan pendederan ikan di Kabupaten Bandung kedepan lebih dititik beratkan dalam 

hal peningkatan mutu benih ikan dan penyediaannya secara kontinyu serta konsisten. Untuk 

selanjutnya apabila hal tersebut sudah terwujud optimalisasi promosi dan revitalisasi di sektor 

ini perlu lebih ditingkatkan, mengingat salah satu faktor keberhasilan suatu usaha budidaya 

adalah upaya bagaimana meyakinkan konsumen untuk menggunakan produk yang dihasilkan.  

Sedangkan pada sektor pengolahan hasil perikanan, pada beberapa kecamatan 

merupakan salah satu usaha masyarakat yang cukup menjanjikan. Baik pengolahan ikan laut 

maupun ikan tawar berkembang dan menjadi usaha pokok masyarakat, seperti usaha 

pemindangan ikan di kecamatan Bojongsoang, Baleendah dan Majalaya, serta usaha 

pengolahan produk berbahan dasar ikan air tawar seperti pepes ikan di Majalaya dan 

Bojongsoang, bahkan di Kecamatan Baleendah sudah mulai dirintis usaha pembuatan baso 

ikan. Namun demikian pada umumnya pelaku usaha masih bersifat tradisional dengan tingkat 

perhatian terhadap higienitas dan sanitasi yang masih rendah. Hal ini sangat memungkinkan 

mengingat sebagian pola fikir pelaku usaha masih terbatas, seperti pemasaran produk ini masih 

bertumpu di pasar-pasar tradisional. Sedangkan untuk dapat masuk ke level pasar yang lebih 

tinggi perlu dilakukan perbaikan terhadap teknologi dan proses produksi yang lebih 

memperhatikan kualitas produk yang sehat, menarik dan berdaya saing tinggi. 

  Dari hasil evaluasi keberhasilan kegiatan yang ada dan melihat isu strategis, tantangan 

dan hambatan yang muncul di perjalan dapat dirumuskan baberapa isu-isu penting yang 

menjadi prioritas untuk dipecahkan melalui kegiatan di tahun 2013  diantaranya adalah : 

1. Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis 

2. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui kegiatan pengadaan sarana dan 

prasarana dan pelayanan kesehatan hewan bagi peningkatan produktivitas ternak 

3. Pelaksanaan jaminan keamanan pangan asal hewan  
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4. Melakukan berbagai upaya dalam mendukung kebijakan pusat/propinsi dalam upaya 

mengantisipasi dan mengendalikan penyebaran penyakit pada ternak baik melalui 

optimalisasi vaksinasi, penyemprotan dengan desinfektan. Adapun untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh ikan melalui pemberian vitamin, sedangkan untuk 

mengantisipasi menurunnya kualitas air diperlukan upaya peningkatan sosialisasi  

5. Memfasilitasi pelatihan bagi kader vaksinator untuk meningkatkan keterampilan dan 

pengetahuan 

6. Melakukan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan dalam upaya mengubah 

perilaku tata laksana Tempat Pemotongan Unggas/Rumah Potong Unggas. 

7. Memfasilitasi pengadaan vaksin baik vaksin rabies, AI, ND, Brucellosis. 

8. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat secara intensif dan persuasif, selain itu 

dengan menjalin kerjasama dengan para stake holder peternakan  

9. Penambahan sarana dan prasarana penunjang operasional UPTD dalam menunjang 

pelayanan terhadap masyarakat. 

10. Penyediaan sarana pemasaran ikan yang berstandar 

11. Penyediaan peraturan daerah tantang peternakan dan perikanan  

12. Meningkatkan kerjasama dengan pelaku usaha dan pelayanan kesehatan hewan 

untuk meningkatkan pengendalian penyakit (pelaporan kejadian penyakit , 

pengawasan lalu lintas ternak / produknya, fasilitasi operasional kegiatan vaksinasi, 

peningkatan higiene-sanitasi baik personal dan lingkungan). 

13. Peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat / pelaku usaha melalui KIE yang 

berkesinambungan.  

14. Peningkatan pengetahuan, Sikap dan Keterampilan peternak dan Petani ikan melalui 

diseminasi dan penerapan teknologi Peternakan dan Perikanan 

15. Sebagai upaya perbaikan genetik dan plasma nutfah pada usaha peternakan dan 

perikanan unggulan daerah, perlu dilakukan introduksi bibit dan benih unggul serta 

teknologi tepat guna dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha. 

16. Peningkatan kualitas produk olahan peternakan dan perikanan 

17. Optimalisasi peran serta Unit Pelaksana Teknis Dinas di daerah. 

18. Peningkatan peran serta stakeholder dalam perbaikan tataniaga usaha peternakan 

dan perikanan 

19. Untuk mengoptimalkan fungsi RPH-MBC perlu dilakukan penambahan sarana 

prasarana 

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD 

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka awal pelaksanaan kegiatan pembangunan 

daerah yang didapat yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat, stake holder dan pemerintah 

sendiri. Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh 

proses penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi 

daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana 

kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap 

SKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyiapkan 
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rancangan Renja SKPD. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan 

pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.  Berdasarkan Rancangan awal yang 

dihasilkan oleh Disnakan dan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dapat diketahui bahwa 

kegiatan pada tahun 2010  sesuai dengan lampiran 3 evaluasi rancangan awal RKPD.  

Rancangan awal RKPD dibuat dengan melalui proses bottom up melalui mekanisme 

musrenbang yang disesuaikan dengan hasil renstra Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat 

dan Pusat kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang sebelumnya 

dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan sesuai dengan target.   

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Sejak tahun 2009 mekanisme usulan musrenbang yang bersifat bantuan langsung 

berupa fisik terutama ternak dan ikan dapat diakses oleh masyarakat melalui bank, sedangkan 

dinas teknis memfasilitasi kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas peternak melalui 

bimbingan teknis dan pelayanan kesehatan hewan.  Pada tahun 2013 terdapat 56 usulan yang 

berasala dari masyarak atau Bottom up dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 1.739.000.000,- 

yang dapat dilaksanakan langsung dan diakomodir melalui anggaran Kabupaten Bandung. 

Uraian ajuan kegiatan sebagaimana terdapat pada lampiran 5. 
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BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 
1.1. Telaahan  terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

Arah kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan  Kabupaten Bandung Tahun 2012, 

disusun berpedoman pada RPJMN tahun 2009-2014, RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2008-

2013 dan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015. Tujuannya agar dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya, Dinas Peternakan dan Perikanan dapat menjabarkan dan 

mensinkronisasikan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.   

Arah kebijakan ekonomi nasional lebih di tekankan pada beberapa kebijakan utama 

diantaranya yaitu: 

- Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penciptaan stabilitas ekonomi 

yang kokoh dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. 

- Peningkatan investasi dengan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif 

untuk investasi 

- Peningkatan ekspor 

- Peningkatan daya saing pariwisata 

- Peningkatan daya beli masyarakat 

- Keuangan Negara yang stabil 

- Peningkatan Stabilitas harga 

- Pengingkatan stabilitas sector keuangan 

- Revitalisasi industry 

- Daya saing ketenagakerjaan 

- Pemberdayaan koperasi dan KUKM dan, 

- Jaminan social. 

 Arah Kebijakan tersebut menjadi acuan dalam rencana utama penguatan sektor 

pertanian yang diimplementasikan menjadi program unggulan Jawa Barat, di mana sektor 

peternakan dan perikanan tercakup di dalamnya. Tahun 2013, arah pembangunan 

perekonomian Jawa Barat ditekankan kepada peningkatan intensifikasi dan diversifikasi usaha, 

penyediaan bibit/benih unggul bersertifikat, pengolahan hasil dan peningkatan nilai tambah 

ditingkat petani yang didukung oleh fasilitas pemasaran produk dan pemberdayaan masyarakat 

yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan.    

Mayoritas wilayah Kabupaten Bandung adalah perdesaan, oleh sebab itu arah kebijakan 

daerah Kabupaten Bandung adalah peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan 

berbasis lokal dalam upaya meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Sejalan dengan 

arah kebijakan daerah serta berdasarkan Perda Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 

tanggal 17 Desember 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 

Bandung, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai Tugas Pokok ”Merumuskan 

kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan dan 

pengembangan peternakan dan perikanan yang meliputi peternakan, perikanan, kesehatan 

hewan dan pembinaan usaha peternakan dan perikanan serta melaksanakan ketatausahaan 

dinas”, penjabaran pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan potensi, 
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permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung dengan memperhatikan visi dan 

misi serta aspirasi dan dinamika pembangunan daerah.  

Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana yang terkandung dalam 

Rencana Strategis 2010-2015 antara lain sebagai berikut:  

1. Meningkatkan sinergitas seluruh komponen masyarakat peternakan dan perikanan 

baik aparatur, pelaku usaha maupun stakeholder peternakan dan perikanan.  

2. Optimalisasi fungsi UPTD Dinas Peternakan dan Perikanan dalam upaya 

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang kuat dan produktif. 

3. Mendukung peningkatan populasi dan produksi melalui pengembangan mutu genetik 

bibit dan benih komoditas unggulan serta pengembangan manajemen sumber daya 

peternakan dan perikanan. 

4. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi serta kemitraan yang saling 

menguntungkan dan saling memperkuat.  

5. Mengembangkan pemanfaatan teknologi melalui pendekatan agribisnis yang 

berwawasan lingkungan. 

6. Meningkatkan jaringan informasi dan komunikasi yang cepat, lugas dan akurat. 

7. Menata fasilitas dalam pengembangan potensi wilayah dan pengembangan kawasan 

unggulan. 

8. Mengembangkan sistem pengendalian penyakit hewan dan ikan menular serta 

kesehatan masyarakat veteriner. 

  Kerangka pelaksanaan kebijakan dan Tugas Pokok tersebut pada tahun 2013 

dijabarkan dalam Rencana Kerja Program  Dinas Peternakan dan Perikanan (Tabel 1 lampiran). 

1.2. Tujuan dan Sasaran  

Dengan memperhatikan isu strategis yang telah diidentifikasi dan hasil evaluasi 

pembangunan tahun sebelumnya, serta berlandaskan pada visi dan misi serta sasaran target 

kinerja Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2010-2015 adalah sebagai 

berikut: 

 Tujuan pertama Mendorong Peningkatan kualitas SDM aparatur yang dapat 

mewujudkan pelayanan prima, serta pemberdayaan masyarakat peternakan dan 

perikanan yang kreatif dan inovatif dalam pengembangan usaha. Sebagai upaya untuk 

mencapai tujuan tersebut maka sasaran yang ditetapkan pada tahun 2013 ialah: 

a. Peningkatan kualitas SDM aparatur peternakan dan perikanan  

b. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha peternakan dan perikanan 

 

 Terpenuhinya penyediaan produk peternakan dan perikanan untuk konsumsi didalam 

daerah dengan ketersediaan infrastuktur  peternakan  dan perikanan  yang mampu 

mendukung  peningkatan  produksi  ternak dan ikan yang unggul. Terdapat 2 (dua) 

sasaran pada tahun 2013 ini untuk mendukung tujuan ini yaitu: 

a. Mendorong peningkatan populasi peternakan 

b. Mendorong peningkatan produiksi peternakan 

c. Peningkatan konsumsi produk ternak dan ikan perkapita 
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d. Peningkatan produksi ikan konsumsi, benih, dan ikan olahan 

e. Peningkatan fasilitasi rekomendasi izin usaha perikanan 

f. Pembangunan Sentra pasar ikan 

g. Peningkatan sarana pemasaran hewan dan fasilitasi rekomendasi perizinan 

usaha peternakan  

 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian Penyakit ternak dan Ikan  untuk 

peningkatan kualitas  produk peternakan dan Ikan. Terdapat 2 (dua) sasaran untuk 

mendorong pencapaian tujuan ini yaitu: 

a. Peningkatan kesehatan hewan/ ternak/ ikan 

b. Peningkatan kesmavet untuk mendudkung jaminan keamanan pangan 

 Terkendalinya dampak pembangunan peternakan dan perikanan dengan 

memperhatikan sarana prasarana dan daya dukung serta daya tampung lingkungan. 

Sebagai upaya untuk mendukung tujuan ini maka ditetapkan 2 sasaran yaitu: 

a. Peningkatan pemanfaatan hasil ikutan produksi peternakan 

b. Mendorong terwujudnya sistem pengelolaan sumber daya perikanan yang 

berwawasan lingkungan 

 Meningkatkan pendapatan untuk meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan 

masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal. Terdapat 3 

(tiga) sasaran dalam upaya mewujudkan tujuan ini yaitu: 

a. Fasilitasi bantuan permodalan untuk usaha peternakan dan perikanan melalui 

perbankan atau bantuan sosial. 

b. Promosi produk hasil peternakan dan perikanan 

c. Meningkatkan daya saing produk olahan peternakan dan perikanan dengan 

memperbaiki kemasan dan rekomendasi fasilitasi sertifikasi. 

1.3. Program dan Kegiatan 

 Program dan  kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada Visi dan Misi Dinas 

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung terkait erat dengan visi Pemerintah Kabupaten 

Bandung maupun dengan visi Jawa Barat yang didasarkan pada potensi, permasalahan dan 

peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika 

pembangunan daerah.  

Visi Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 sebagaimana tertuang dalam 

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2010-2015, adalah ’’Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya 

saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan 

Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Dengan misi yang 

dicanangkan : 

1. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah; 

2. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi; 

3. Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan Menerapkan Pembangunan Berkelanjutan; 

4. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang Berlandaskan Iman dan 

Taqwa serta melestarikan Budaya Sunda; 

5. Memantapkan Pembangunan Perdesaan; 
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6. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan Tata Ruang Wilayah; 

7. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan yang berdaya saing ; 

 

Adapun Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 sampai 2013 yaitu : 

"Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera". Visi tersebut 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh masyarakat Jawa Barat dan juga mengikat 

semua aparat. 

 Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Bandung  menetapkan Visi :  

Menjadikan Dinas Peternakan Dan Perikanan sebagai institusi yang profesional dalam 

mewujudkan peternakan dan perikanan yang unggul, berdaya saing dengan 

memanfaatkan Sumber Daya Lokal yang berwawasan lingkungan. 

M I S I 

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perternakan dan Perikanan tersebut, ditetapkan Misi  

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Kualitas SDM dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan 

profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan prima. 

2. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas peternakan dan perikanan berbasis 

teknologi dan sumberdaya lokal yang unggul.  

3. Menciptakan keseimbangan ekosistem Sumber Daya Alam  yang mendukung   

keberlanjutan pembangunan Peternakan dan Perikanan. 

4. Mengembangkan usaha Peternakan dan Perikanan sebagai usaha ekonomi produktif 

yang mandiri dan berdaya saing. 

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas dan juga berpedoman kepada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung menetapkan rencana  program 

dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :  

1.3.1. Program Dinas berdasarkan Urusan Wajib pada setiap SKPD 

Program yang berkaitan dengan Urusan Wajib pada setiap SKPD ini ditujukan 

untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui optimalisasi operasional perkantoran, 

fasilitasi sarana prasarana kantor guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan 

prima terhadap masyarakat. Adapun rencana program urusan wajib yang akan 

dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2013 adalah 

sebagai berikut :  

a. Program pelayanan administrasi perkantoran 

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan. 
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1.3.2. Program Dinas berdasarkan Urusan Pemerintahan Umum. 

Pada tahun 2013 Dinas Peternakan dan Perikanan akan melaksanakan 1 

program yaitu Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. 

1.3.3. Program dinas berdasarkan Urusan Pilihan 

a. Urusan Pilihan Pertanian 

1) Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. 

Program ini bertujuan untuk pengendalian ancaman penyakit hewan menular 

seperti anthrax, rabies, brucellosis, dan flu burung yang dapat mempengaruhi 

produksi dan produktivitas ternak melalui 17 langkah pengendalian penyakit 

hewan menular. Program ini diharapkan dapat menurunkan resiko penularan 

penyakit dengan memutus rantai hidup penyebaran penyakit di Kabupaten 

Bandung. 

Program ini dijabarkan dalam 4 kegiatan, antara lain : 

- Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular 

Ternak 

- Kegiatan Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik 

- Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium 

- Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Kesmavet dan Kesrawan 

2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 

Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas dan potensi pelayanan UPTD 

Perbibitan Ternak dalam peningkatan penyediaan bibit ternak unggul untuk 

mendorong peningkatan populasi ternak serta produksi daging dan telur. 

Program ini diharapkan dapat meningkatkan populasi ternak sebesar 20%.  

Program ini dijabarkan dalam 3 kegiatan, antara lain : 

- Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak 

- Kegiatan Pembibitan Dan Perawatan Ternak 

- Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan 

3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 

Program ini bertujuan untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan melalui 

peningkatan kemampuan/pengetahuan masyarakat dalam pengolahan dan 

manajemen pasca panen, kemitraan serta promosi atas hasil produk peternakan 

unggulan daerah. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan mutu 

produk dan diversifikasi usaha.   

Program ini dijabarkan dalam 2 kegiatan, antara lain : 

- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi 

Peternakan 

- Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 

4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 

Program ini bertujuan untuk optimalisasi penerapan teknologi peternakan tepat 

guna.  
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Melalui program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas daging 

yang HAUS serta peran serta masyarakat dalam penanganan limbah peternakan 

dan penggunaan biogas yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas 

usaha peternakan.  

Program ini dijabarkan dalam 2 kegiatan, antara lain : 

- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat 

Guna 

- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Rumah Potong 

Hewan 

b. Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan 

Program ini dijabarkan dalam 3 kegiatan, antara lain : 

1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 

Program ini bertujuan untuk peningkatan penyediaan induk dan benih berkualitas 

melalui perbaikan infrastruktur UPTD Pembenihan Ikan, peningkatan 

keterampilan pembenih ikan dan UPR mengenai Cara Pembenihan Ikan yang 

Baik (CPIB), peningkatan kemampuan pembudidaya untuk memproduksi ikan 

konsumsi melalui Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) serta penguatan 

kelembagaan UPP Perikanan. 

Program ini dijabarkan dalam 3 kegiatan, antara lain : 

- Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul 

- Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 

2) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan 

Program ini bertujuan untuk peningkatan produksi hasil olahan ikan yang higienis 

dan bernutu dalam upaya mendorong peningkatan konsumsi ikan perkapita per 

tahun. Melalui Program ini diharapkan dapat meningkatkan gizi masyarakat 

melalui konsumsi produk perikanan yang berkualitas. Adapun program ini 

dijabarkan dalam kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran 

Produksi Perikanan. 

3) Program Pengembangan  Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 

Program ini bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi pemanfaatan perairan 

umum yang berwawasan lingkungan dan pengendalian penyakit ikan. Melalui 

program ini diharapkan dapat meminimalisir dampak usaha perikanan terhadap 

kualitas perairan dan penyebaran penyakit ikan serta mengembangkan kegiatan 

perikanan berbasis budidaya (Culture Based Fishery) sehingga dapat 

mewujudkan usaha perikanan yang lestari dan berwawasan lingkungan. Adapun 

program ini dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan Kajian Kawasan Budidaya 

Laut, Air Payau dan Air Tawar. 

 

Jumlah program urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Peternakan dan Perikanan sebanyak 12 program dan 36 kegiatan. Pemilihan Program dan 

Kegiatan sudah berdasarkan kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian 



 
 

27 
 

visi dan misi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung. Kebutuhan Anggaran yang 

digunakan untuk pelaksanaan program kegiatan berdasarkan usulan SKPD dan Musrenbang 

dari Kecamatan sebesar Rp. 12.489.914.000,- pada  lampiran 1. Anggaran tahun 2013 yang 

terdiri dari urusan wajib tiap SKPD Rp. 1.855.214.000,-, urusan urusan pemerintahan umum 

sebesar Rp. 225.000.000,-, urusan pilihan pertanian sebesar Rp. 8.230.200.000,- dan urusan 

kelautan dan perikanan sebesar Rp. 2.179.500.000,-.  
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BAB IV PENUTUP 

 

Rencana Kerja (Renja) tahun 2013 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang 

mulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan sampai musrenbang Tingkat 

Kabupaten dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan 

kegiatan yang telah di rencanakan.  Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung 

bersama dengan DPRD, seyogianya memperhatikan konsistensi antara Renja tahun 2013 

dengan alokasi anggaran dalam RAPBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2013. 

          Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dengan Daerah , dalam pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis dan 

tidak mampu dilaksanakan oleh Kabupaten, karena keterbatasan dana atau menyangkut kaitan 

kegiatan antar Kabupaten, maka perlu diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah 

Pusat. 

   Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan di 

daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program di masing-

masing bidang Tahun 2013 yang akan didanai oleh APBD. Untuk itu Dinas berkewajiban 

menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap Triwulan sekali 

kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Bandung keseluruhan hasil pemantauan dan 

evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan RKPD Tahun berikutnya. Selain hal tersebut jika 

dalam proses pelaksanaan kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan pada tahun 2013 

diperlukan perubahan dan revisi maka akan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan yang 

berlaku. 


