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KATA PENGANTAR 

 

 Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan 

bidang/sektor peternakan dan perikanan. Rencana Strategis (Renstra) ini memberikan gambaran tentang 

pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isi-isu strategis berdasarkan tugas, pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan 

dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan 

pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan 

lampiran. 

 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)  tahun 2010–2015 didasarkan kepada : 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah  Kabupaten Bandung Tahun 2010-

2015. 

2. Data Statistik Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung. 

3. Laporan tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2010.  

Semoga Rencana Strategis (Renstra)  tahun 2010–2015 ini dapat dijadikan bahan acuan untuk 

melaksanakan kegiatan agar tercapai keberhasilan pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten 

Bandung. 

    

Soreang,         Desember  2011 

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 

KABUPATEN BANDUNG 

 

 

Ir. H. Hermawan 
Pembina Tk I 

NIP. 19590120 198603 1 008 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD 

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan 

Perikanan (Renstra  Disnakan) tahun 2010-2015 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, 

tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan  

pembangunan urusan peternakan dan perikanan selama kurun waktu tahun 2010-2015 dalam bentuk 

kerangka regulasi dan kerangka anggaran.  

Renstra Disnakan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disnakan, berpedoman kepada 

RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung tahun  2010-2015, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai 

instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).  

Proses penyusunan Renstra Disnakan tahun 2010-2015 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: 

a. Persiapan penyusunan Renstra Disnakan 

b. Penyusunan rancangan Renstra Disnakan 

c. Penyusunan rancangan akhir Renstra Disnakan 

d. Penetapan Renstra Disnakan 

Penyusunan Renstra Disnakan dilaksanakan oleh tim penyusun yang beranggotakan seluruh 

pejabat struktural berdasarkan Keputusan Bupati Bandung. 

Renstra Disnakan tahun 2010-2015 menyelaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bandung yang merupakan 

penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Renstra yang disusun diupayakan 

pada penyelarasan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, prioritas, sasaran, program, kegiatan 

pembangunan tahunan urusan peternakan dan perikanan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten 

Bandung, Renstra Dinas tingkat Provinsi Jawa Barat serta Renstra Direktorat Jenderal Teknis lingkup 

Kementrian Pertanian dan Kementrian Kelautan dan Perikanan.  

Keterkaitan antara dokumen Renstra Disnakan, RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung, Renstra 

Dinas tingkat Provinsi, Renstra tingkat Direktorat Jenderal Teknis lingkup Kementrian dapat dilihat pada 

gambar berikut : 
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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; 

Renstra Dinas Tingkat Provinsi Th. 
2008-2013 

Renstra Disnakan Th. 2010-2015 

Renstra Ditjen 
Teknis Tingkat 
Kementrian Th. 

2009-2014 

RPJMD Pemerintah Kabupaten 

Bandung Th. 2010-2015 

Renja Disnakan Th. 2012 
RKPD Pemerintah Kabupaten 

Bandung Th. 2012 

Renja Ditjen Teknis 
Tingkat Kementrian 

Th. 2012 

Renja Dinas Tingkat 

Provinsi Th. 2012  
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h. 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; 

i. 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; 

j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi Jawa Barat; 

k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 22 tahun 2010 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Jawa Barat tahun 2009 – 2029; 

l. 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; 

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Daerah; 

n. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 17 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 

Bandung; 

o. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas 

Daerah Kabupaten Bandung; 

p. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Bandung tahun 2007-2027; 

q. Peraturan Bupati Bandung Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung. 

r. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah tahun 2010 – 2015; 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Rencana Strategis tahun 2010-2015 Dinas Peternakan dan Perikanan adalah 

menyediakan dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan urusan peternakan dan perikanan sebagai 

acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Perikanan dan stakeholder terkait dalam 

menentukan prioritas program lima tahunan baik pelaksanaan pembangunan urusan peternakan dan 

perikanan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun 

dengan Kabupaten/Kota perbatasan. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2010-2015 Dinas 

Peternakan dan Perikanan : 

1. Merupakan bagian dari dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung kurun waktu 2010-2015 

yang berkaitan dengan rencana pembangunan peternakan dan perikanan. 
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2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja SKPD Disnakan selama lima 

tahun. 

3. Memudahkan jajaran Dinas Peternakan dan Perikanan dan stakeholder terkait dalam mencapai tujuan 

dan sasaran program pembangunan peternakan dan perikanan secara terpadu dan terarah. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010 - 2015 Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Bandung, terdiri dari : 

BAB I   PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra 

SKPD dengan RPJMD, Renstra Kementrian/Lembaga, dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan 

dengan Renja SKPD. 

1.2. Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan 

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, 

kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan 

penganggaran SKPD. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra  SKPD. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi 

dokumen. 

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah 

daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaran tugas 

dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra 

SKPD periode sebelumnya, mengemukanan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui 

pelaksananaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih 

dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 

2.1.  Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD  

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukkan SKPD, struktur organisasi SKPD, 

serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD.  

2.2.  Sumber Daya SKPD 
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Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih 

operasional.  

2.3.  Kinerja Pelayanan SKPD 

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD 

periode sebelumnya, menurut Standar pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, dan/atau 

indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti Millenium Development Goals 

(MDGs) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD  

 Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementrian /Lembaga (K/L) dan Renstra 

provinsi, hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan 

pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, 

perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang 

dibutuhkan. 

BAB III.  ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI  

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor yang 

mempengaruhinya.  

3.2  Telaahanan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi serta 

program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi 

permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong 

pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil 

kepala daerah terpilih tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan 

perumusan isu strategis pelayanan SKPD. 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari 

pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka 

menengah Renstra Kementrian /Lembaga (K/L) ataupun Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota. 

3.4 Telaahanan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan 

SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 

3.5 Penentuan Isu-isu strategis 

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari : 
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1. Gambaran pelayanan SKPD 

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L 

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota 

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD 

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD 

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis 

tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang 

akan ditangani melalui Renstra SKPD pada tahun rencana. 

 

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

4.1  Visi dan Misi SKPD 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD 

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD. 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD 

yang disajikan dalam tabel. 

4.3  Strategi dan Kebijakan SKPD 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun 

mendatang. 

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN 

PENDANAAN INIDIKATIF 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok 

sasaran, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam tabel. 

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

Pada bagain ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja 

yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel. 

 

BAB VII. PENUTUP 

LAMPIRAN 
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BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

 

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan 

Sebagaimana digariskan dalam Perda Nomor 20 Tahun 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”.  

Berdasarkan pada Perda SOTK tersebut struktur organisasi pada Dinas peternakan dan Perikanan Kabupaten 

Bandung dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Peternakan Dan Perikanan berdasarkan Perda No. 20 Tahun 2007. 

 

 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 26 Pebruari 2008 tentang Rincian Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, Tupoksi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten 

Bandung adalah sebagai berikut: 

KEPALA DINAS 

Tugas Pokok :  

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, 

mengendalikan, mengkoordinasikan dan merumuskan serta mempertanggungjawabkan  kebijakan teknis 
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pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan 

dan perikanan serta sebagian bidang pertanian dan ketahanan pangan 

Fungsi :  

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

SEKERTARIS 

Tugas Pokok :  

Sekertaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang 

pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan 

umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. 

Fungsi :  

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 

b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas sub unit 

kerja secara terpadu; 

c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif dinas; 

d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan; 

e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; 

f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan; 

h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas; 

i. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas dinas. 

j. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dinas; 

k. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 

l. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

n. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di 

bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. 

Sub Bagian Penyusunan Program 

Tugas Pokok :  

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas. 

Fungsi :  

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan 

perencanaan dan program kerja dinas;  

b. penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja dinas;; 
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c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas; 

d. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan penunjang pelaksanaan tugas;  

e. penyusunan rumusan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan; 

f. pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan; 

g. Fasilitasi bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan; 

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan 

Dinas 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Tugas Pokok :  

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas  pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi 

kepegawaian. 

Fungsi :  

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian; 

b. pelayanan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan 

dokumentasi dan kearsipan; 

c. pelaksanaan pembuatan dan penggaan dan naskah dinas; 

d. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit 

kerja di lingkungan Dinas; 

e. penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian adminstrasi perjalanan dinas; 

f. pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat – rapat dinas; 

g. pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat; 

h. pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor; 

i. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan 

dinas dan aset lainnya; 

j. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan dinas; 

k. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas; 

l. penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas dinas; 

m. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang – undangan;  

n. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi 

kepegawaian; 

o. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai; 

p. penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, 

pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, ta pen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan 

kesejahteraan pegawai; 
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q. penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional 

serta ujian dinas; 

r. fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai; 

s. penyusunan dan penyiapan pengurusan adminstrasi pensiun dan cuti pegawai; 

t. pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah / janji pegawai; 

u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

v. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

w. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian 

dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas. 

Sub Bagian Keuangan 

Tugas Pokok :  

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas  pelayanan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas. 

Fungsi :  

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administasi dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas; 

b. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pelaksanaan 

pengumpulan bahan dinas;  

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;  

d. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi 

pegawai negeri sipil;; 

e. perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program adminstrasi pengelolaan keuangan; 

f. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas; 

g. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi 

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas; 

h. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas; 

i. pelaksanaan  pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para 

Kepala Bidang di lingkungan Dinas; 

j. pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan 

keuangan; 

k. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas 

Dinas; 

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

n. pelaksanaan koordinasi pengelolaan administasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas 

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

BIDANG PETERNAKAN 

Tugas Pokok :  
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Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di 

bidang pengelolaan peternakan yang meliputi perbibitan, produksi  dan pengembangan. 

Fungsi :  

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan peternakan; 

b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan peternakan; 

c. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan peternakan; 

d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan peternakan; 

e. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan peternakan; 

f. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan peternakan; 

g. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan peternakan; 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

i. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di 

bidang  pengelolaan peternakan. 

Seksi Perbibitan 

Tugas Pokok :  

Seksi Perbibitan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan perbibitan peternakan. 

Fungsi :  

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan perbibitan peternakan; 

b. fasilitasi bimbingan seleksi ternak bibit; 

c. fasilitasi bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah; 

d. fasilitasi bimbingan registrasi / pencatatan ternak bibit; 

e. fasilitasi bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak; 

f. pengawasan peredaran bibit / benih ternak; 

g. penyusunan rumusan penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak; 

h. penyusunan rumusan penetapan penggunaan bibit unggul; 

i. fasilitasi bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan; 

j. pelaksanaan pengadaan / produksi dan pengawasan semen beku; 

k. pelaksanaan inseminasi buatan, fasilitas pelaksanaan transfer embrio dan progeny test; 

l. fasilitasi bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh  masyarakat dan swasta; 

m. fasilitasi pelaksanaan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik); 

n. fasilitasi bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik); 

o. fasilitasi bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga 

kerja, mutu dan metode; 

p. fasilitasi bimbingan peredaran mutu bibit; 

q. pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta; 

r. pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan; 

s. fasilitasi bimbingan kastrasi ternak non bibit; 
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t. fasilitasi bimbingan perizinan produksi ternak bibit; 

u. fasilitasi bimbingan pelaksanaan pengadaan dan / atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan 

pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah; 

v. pelaksanaan pengadaan dan pengawasan bibit ternak; 

w. fasilitasi bimbingan sertifikasi ternak unggul sebagai pejantan; 

x. fasilitasi bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik); 

y. fasilitasi bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri; 

z. fasilitasi bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul; 

aa. fasilitasi bimbingan pelaksanaan uji performans recording dan seleksi; 

bb. fasilitasi bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan; 

cc. pelaksanaan pengembangan sistem informasi perbibitan ternak;  

dd. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

ee. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

ff. pelaksanaan koordinasi pelayanan perbibitan peternakan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

Seksi Produksi 

Tugas Pokok :  

Seksi Produksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan produksi peternakan. 

Fungsi :  

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan produksi peternakan; 

b. pelaksanaan pengembangan lahan hijauan pakan; 

c. perumusan kebijakan penetapan padang pengembalaan; 

d. fasilitasi bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan; 

e. fasilitasi bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan; 

f. penyusunan penerapan kebijakan pakan ternak; 

g. fasilitasi bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak; 

h. fasilitasi bimbingan penerapan teknologi pakan ternak; 

i. fasilitasi bimbingan standar mutu pakan ternak; 

j. pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak; 

k. pelaksanaan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan; 

l. fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan; 

m. fasilitasi bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi; 

n. fasilitasi bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat; 

o. fasilitasi bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti 

(additive and supplement); 

p. fasilitasi bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry); 

q. pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi; 

r. pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat; 
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s. pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement); 

t. fasilitasi bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak; 

u. fasilitasi bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak; 

v. pelaksanaan sistem informasi produksi peternakan; 

w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

x. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

y. pelaksanaan koordinasi pelayanan produksi peternakan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

Seksi Pengembangan 

Tugas Pokok :  

Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan peternakan. 

Fungsi :  

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pengembangan peternakan; 

b. pelaksanaan kebijakan  penyebaran pengembangan peternakan; 

c. fasilitasi bimbingan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan; 

d. fasilitasi bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta; 

e. fasilitasi bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak; 

f. fasilitasi bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak; 

g. fasilitasi bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak; 

h. fasilitasi bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh; 

i. fasilitasi bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi; 

j. fasilitasi bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh; 

k. pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak; 

l. fasilitasi bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak; 

m. perumusan kebijakan penetapan dan pengawasan kawasan peternakan; 

n. perumusan kebijakan penetapan peta potensi peternakan; 

o. fasilitasi bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat; 

p. perumusan kebijakan penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan; 

q. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan; 

r. pelaksanaan pengawasan penerapan standar mutu  alat dan mesin peternakan; 

s. pelaksanaan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan; 

t. pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan; 

u. pelaksanaan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan;  

v. fasilitasi bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan;  

w. pembinaan dan pengembangan bengkel / pengrajin alat dan mesin peternakan; 

x. pelaksanaan temuan - temuan teknologi baru di bidang peternakan; 

y. pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan; 

z. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga - lembaga teknologi peternakan; 
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aa. pelaksanaan sistem informasi pengembangan ternak; 

bb. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

cc. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

dd. pelaksanaan koordinasi pelayanan pengembangan peternakan dengan sub unit kerja lain di lingkungan 

Dinas. 

BIDANG PERIKANAN 

Tugas Pokok :  

Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di 

bidang pengelolaan  perikanan yang meliputi pembenihan, produksi serta kesehatan ikan dan lingkungan. 

Fungsi : 

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja ; 

b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perikanan; 

c. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan perikanan; 

d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perikanan; 

e. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perikanan; 

f. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan perikanan; 

g. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan perikanan; 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

i. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di 

bidang  pengelolaan perikanan. 

Seksi Pembenihan 

Tugas Pokok :  

Seksi Pembenihan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan pembenihan perikanan. 

Fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pembenihan perikanan; 

b. pelaksanaan kebijakan pembenihan ikan dan perlindungannya; 

c. pelaksanaan kebijakan pembenihan perikanan air tawar; 

d. pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan; 

e. pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar; 

f. pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan; 

g. pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan; 

h. pelaksanaan teknis  perbanyakan dan pengelolaan induk per-jenis, induk dasar dan benih alam; 

i. pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan; 

j. pelaksanaan perlindungan pembudidayaan ikan; 

k. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan; 

l. pelaksanaan pengawasan pembenihan dan pembudidayaan ikan sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur; 
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m. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan; 

n. pelaksanaan sistem informasi benih ikan; 

o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

p. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

q. pelaksanaan koordinasi pelayanan pembenihan perikanan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

Seksi Produksi 

Tugas Pokok  :  

Seksi Produksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan produksi perikanan. 

Fungsi :  

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan produksi perikanan; 

b. perumusan kebijakan penetapan dan pengawasan kawasan perikanan; 

c. perumusan kebijakan penetapan peta potensi perikanan; 

d. fasilitasi bimbingan penetapan kawasan industri perikanan; 

e. perumusan kebijakan penerapan kebijakan alat dan mesin perikanan; 

f. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga - lembaga teknologi perikanan; 

g. fasilitasi bimbingan pemanfaatan air untuk usaha perikanan; 

h. fasilitasi bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha perikanan; 

i. penyusunan penerapan kebijakan pakan ikan; 

j. fasilitasi bimbingan standar mutu pakan ikan; 

k. pelaksanaan pengawasan mutu pakan ikan; 

l. pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, 

bahan biologis dan pakan ikan; 

m. pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan; 

n. pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudisayaan ikan; 

o. pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan; 

p. pelaksanaan sistem informasi produksi perikanan; 

q. pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi; 

r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

s. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

t. pelaksanaan koordinasi pelayanan produksi perikanan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan 

Tugas Pokok :  

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi 

dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. 

Fungsi  : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan; 
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b. pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit 

pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan 

lingkungannya; 

c. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; 

d. pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha 

pembudidayaan ikan; 

e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan perikanan di perairan umum; 

f. pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya 

lainnya di perairan / lingkungan tempat ikan hidup; 

g. pemberian rekomendasi instalasi karantina ikan; 

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

j. pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan dengan sub unit kerja lain di lingkungan 

Dinas; 

BIDANG KESEHATAN HEWAN 

Tugas Pokok :  

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – 

tugas di bidang pengelolaan kesehatan hewan yang meliputi pengendalian penyakit hewan, sarana dan 

pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet). 

Fungsi : 

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan kesehatan hewan dan kesmavet; 

b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kesehatan hewan dan kesmavet; 

c. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan kesehatan hewan dan kesmavet; 

d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kesehatan hewan dan kesmavet; 

e. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kesehatan hewan dan kesmavet; 

f. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan kesehatan hewan dan kesmavet; 

g. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan kesehatan hewan dan kesmavet; 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dan kesmavet; 

i. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di 

bidang  pengelolaan kesehatan hewan dan kesmavet. 

Seksi Pengendalian Penyakit Hewan 

Tugas Pokok :  

Seksi Pengendalian Penyakit Hewan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengamatan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan dan 

pengendalian penyakit hewan. 

Fungsi :  

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pengendalian penyakit hewan; 

b. penyusunan penerapan kebijakan obat hewan; 
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c. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan; 

d. fasilitasi bimbingan kelembagaan/asosiasi bidang obat hewan (ASOHI); 

e. pemantauan lalu lintas ternak; 

f. pengembangan sistem informasi pengendalian kesehatan penyakit hewan; 

g. pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan; 

h. pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular; 

i. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular; 

j. pelaksanaan pencegahan penyakit hewan menular; 

k. pelaksanaan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah; 

l. pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari 

wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten; 

m. fasilitasi bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan 

penyakit hewan; 

n. fasilitasi bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan; 

o. fasilitasi bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah; 

p. fasilitasi bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah; 

q. fasilitasi bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan 

penyakit hewan lainnya; 

r. penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular; 

s. Pelaksanaan sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten; 

t. pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan 

menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan 

gangguan reproduksi; 

u. fasilitasi bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan 

penyakit hewan lainnya; 

v. fasilitasi bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan; 

w. pelaksanaan sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk; 

x. pemberian surat keterangan asal  bahan ternak dan hasil bahan asal ternak; 

y. pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan; 

z. pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan 

aa. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

bb. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

cc. pelaksanaan koordinasi pelayanan pengendalian penyakit hewan dengan sub unit kerja lain di lingkungan 

Dinas. 

Seksi Sarana dan Pelayanan Kesehatan Hewan 

Tugas Pokok :  

Seksi Sarana dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan sarana pelayanan kesehatan hewan. 
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Fungsi :  

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan sarana pelayanan kesehatan 

hewan; 

b. penyusunan penerapan kebijakan alat dan mesin kesehatan hewan; 

c. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin kesehatan hewan; 

d. pengawasan penerapan standar mutu  alat dan mesin kesehatan hewan; 

e. pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin kesehatan hewan; 

f. pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin kesehatan  hewan; 

g. pembinaan dan pelayanan jasa alat dan mesin kesehatan hewan; 

h. pelaksanaan analisis teknis dan ekonomis alat dan mesin kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita; 

i. fasilitasi bimbingan penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan; 

j. pembinaan bengkel / pengrajin alat dan mesin kesehatan hewan; 

k. pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang kesehatan hewan; 

l. pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang kesehatan hewan; 

m. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi kesehatan hewan; 

n. penyusunan penerapan standar mutu obat hewan; 

o. pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan; 

p. fasilitasi bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak; 

q. fasilitasi bimbingan  peredaran  obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan; 

r. pelaksanaan pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan; 

s. fasilitasi bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan; 

t. pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan; 

u. pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan; 

v. fasilitasi bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, 

telur dan susu); 

w. fasilitasi bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik 

biologis untuk  hewan; 

x. fasilitasi bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik; 

y. fasilitasi bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional / pabrikan; 

z. pengembangan sistem informasi sarana dan pelayanan kesehatan hewan; 

aa. fasilitasi bimbingan pembangunan dan pengelolaan unit-unit pelayanan keswan; 

bb. fasilitasi bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional unit-unit pelayanan 

keswan; 

cc. penyusunan kebijakan penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan; 

dd. fasilitasi bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet; 

ee. fasilitasi bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan; 

ff. pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah 

kabupaten; 
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gg. fasilitasi bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik 

hewan); 

hh. fasilitasi bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang 

mendapat ijin konservasi satwa liar; 

ii. pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner; 

jj. pelaksanaan perhitungan teknis sebagai dasar penetapan retribusi izin praktek dokter hewan; 

kk. pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet; 

ll. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

mm. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

nn. pelaksanaan koordinasi pelayanan sarana pelayanan kesehatan hewan dengan sub unit kerja lain di 

lingkungan Dinas. 

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner 

Tugas Pokok :  

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi 

dan melaporkan pelaksanaan tugas kesmavet dan kesejahteraan hewan. 

Fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan kesmavet dan kesejahteraan hewan; 

b. penyusunan penerapan kebijakan dan pedoman kesmavet dan kesejahteraan hewan; 

c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan 

Pangan Asal Hewan (PAH); 

d. pelaksanaan monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat 

Nomor Kontrol Veteriner (NKV); 

e. pelaksanaan pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten; 

f. fasilitasi bimbingan, pengawasan dan penerapan kesejahteraan hewan; 

g. pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner; 

h. pelaksanaan pengawasan urusan kesejahteraan hewan; 

i. pengembangan sistem informasi kesmavet; 

j. fasilitasi bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilance Hazard Analysis Critical Control Point 

(HACCP); 

k. fasilitasi bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan; 

l. fasilitasi bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan 

produk pangan asal hewan; 

m. fasilitasi bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif; 

n. fasilitasi bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis pada produk asal hewan;  

o. fasilitasi bimbingan pelaksaaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan; 

p. fasilitasi bimbingan penerapan norma, standar teknis kesmavet serta kesejahteraan hewan; 

q. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten; 

r. fasilitasi bimbingan pemanfaatan air untuk usaha hewan dan kesmavet; 
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s. fasilitasi bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk kesehatan hewan 

dan kesmavet; 

t. fasilitasi bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan; 

u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

v. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

w. pelaksanaan koordinasi pelayanan kesmavet dan kesejahteraan hewan dengan sub unit kerja lain di 

lingkungan Dinas. 

BIDANG BINA USAHA 

Tugas Pokok :  

Bidang Bina Usaha mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di 

bidang pengelolaan pembinaan usaha peternakan dan perikanan yang meliputi  

pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pelayanan 

peternakan dan perikanan. 

Fungsi : 

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pembinaan usaha peternakan dan 

perikanan; 

b. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan pembinaan usaha peternakan dan perikanan; 

c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pembinaan usaha peternakan dan perikanan; 

d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pembinaan usaha peternakan dan 

perikanan; 

e. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pembinaan usaha peternakan dan perikanan; 

f. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pembinaan usaha peternakan dan perikanan; 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

h. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di 

bidang  pengelolaan pembinaan usaha peternakan dan perikanan. 

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 

Tugas Pokok :  

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. 

Fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pengolahan dan pemasaran hasil 

peternakan; 

b. penyusunan rumusan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha 

peternakan; 

c. fasilitasi bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan; 

d. fasilitasi bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan 

asal wilayah kabupaten; 

e. fasilitasi bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten; 
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f. fasilitasi bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan 

wilayah kabupaten; 

g. pelaksanaan promosi komoditas peternakan; 

h. fasilitasi bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan; 

i. fasilitasi bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha 

tani; 

j. fasilitasi bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil 

serta pemasaran; 

k. pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan; 

l. fasilitasi bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan; 

m. fasilitasi bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan; 

n. fasilitasi bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran 

sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan; 

o. fasilitasi bimbingan  penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan; 

p. fasilitasi bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan 

hasil peternakan; 

q. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil 

peternakan; 

r. fasilitasi bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan; 

s. fasilitasi bimbingan pemasaran hasil peternakan; 

t. penyebarluasan informasi pasar; 

u. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 

v. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

w. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

x. pelaksanaan koordinasi pelayanan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dengan sub unit kerja lain di 

lingkungan Dinas. 

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

Tugas Pokok :  

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 

Fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pengolahan dan pemasaran hasil 

perikanan; 

b. pelaksanaan  kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya; 

c. pelaksanaan Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan; 

d. pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan 

sesuai prinsip PMMT atau HACCP; 

e. fasilitasi bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;  
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f. pelaksanaan bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk perikanan dan hasil 

bahan asal wilayah kabupaten; 

g. fasilitasi bimbingan peningkatan mutu hasil perikanan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten; 

h. pelaksanaan promosi komoditas perikanan; 

i. fasilitasi bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil perikanan; 

j. fasilitasi bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha 

tani; 

k. fasilitasi bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil 

serta pemasaran; 

l. pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan perikanan; 

m. fasilitasi bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perikanan; 

n. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 

o. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian dan 

kepemimpinan bidang perikanan; 

p. pelaksanaan pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan 

hasil perikanan; 

q. pelaksanaan pemantauan mutu ekspor hasil perikanan; 

r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

s. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

t. pelaksanaan koordinasi pelayanan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan sub unit kerja lain di 

lingkungan Dinas. 

Seksi Pelayanan Peternakan dan Perikanan 

Tugas Pokok :  

Seksi Pelayanan Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan peternakan dan perikanan. 

Fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan peternakan dan perikanan; 

b. penyusunan rumusan penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan 

dan lembaga keuangan lainnya di bidang pelayanan peternakan dan perikanan; 

c. fasilitasi bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program 

pelayanan peternakan dan perikanan; 

d. fasilitasi bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis pelayanan peternakan dan perikanan; 

e. fasilitasi bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan di bidang pelayanan peternakan 

dan perikanan; 

f. fasilitasi bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program pelayanan peternakan 

dan perikanan; 

g. pemberian izin usaha budidaya pelayanan peternakan dan perikanan; 

h. pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan; 
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i. pendaftaran usaha peternakan dan perikanan; 

j. pemberian izin usaha RPH/RPU;  

k. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan dan perikanan; 

l. pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pelayanan peternakan dan perikanan; 

m. pemberian  izin usaha  obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan 

pet shop; 

n. fasilitasi bimbingan dan pemantauan ternak dan ikan asal impor; 

o. pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan; 

p. pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan dan perikanan; 

q. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 

r. fasilitasi bimbingan pelaksanaan penerapan NKV; 

s. penyusunan penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non 

perbankan; 

t. fasilitasi bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program; 

u. fasilitasi bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis; 

v. fasilitasi bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan; 

w. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program; 

x. pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang 

tidak menggunakan tenaga kerja asing; 

y. pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan; 

z. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pembinaan usaha peternakan dan perikanan; 

aa. fasilitasi kerjasama bimbingan dan  pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan dan perikanan; 

bb. fasilitasi kerjasama bimbingan pelaksanaan amdal; 

cc. fasilitasi bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan; 

dd. fasilitasi bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten; 

ee. pelaksanaan kebijakan investasi usaha peternakan dan perikanan; 

ff. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

gg. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

hh. pelaksanaan koordinasi pelayanan peternakan dan perikanan dengan sub unit kerja lain di lingkungan 

Dinas. 

UPTD Perbibitan Ternak 

Tugas Pokok :  

UPTD Perbibitan Ternak mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan 

melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengembangan perbibitan ternak. 

Fungsi : 

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengembangan perbibitan ternak; 

b. perencanaan operasional kegiatan pelayanan dan pengembangan perbibitan ternak; 

c. penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana pelayanan dan pengembangan perbibitan ternak; 
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d. pengelolaan anggaran pelaksanaan pelayanan dan pengembangan perbibitan ternak; 

e. pengembangan kemitraan pelayanan dan pengembangan perbibitan ternak; 

f. pelaksanaan pengkajian teknologi perbibitan ternak unggul;  

g. pelaksanaan pengembangan perbibitan ternak unggul;  

h. pelaksanaan diseminasi teknologi perbibitan ternak unggul;  

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

k. pelaksanaan koordinasi  pelayanan dan pengembangan perbibitan ternak dengan sub unit kerja lain di 

lingkungan Dinas. 

Sub Bagian Tata Usaha 

Tugas Pokok :  

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan 

UPTD di bidang pelayanan dan pengembangan perbibitan ternak. 

Fungsi : 

a. penyusunan rencana operasional ketatausahaaan pelayanan dan pengembangan perbibitan ternak;  

b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana UPTD; 

c. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pelayanan dan pengembangan perbibitan ternak; 

d. pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian pelayanan dan pengembangan 

perbibitan ternak; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

UPTD Pembenihan Ikan 

Tugas Pokok :  

UPTD Pembenihan Ikan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan 

melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan. 

Fungsi : 

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan; 

b. perencanaan operasional kegiatan pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan; 

c. penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan; 

d. pengelolaan anggaran pelaksanaan pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan; 

e. pengembangan kemitraan pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan; 

f. pelaksanaan pengkajian teknologi pembenihan ikan;  

g. pelaksanaan pengembangan pembenihan ikan unggul;  

h. fasilitasi diseminasi teknologi perikanan pada masyarakat;  

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya  

k. pelaksanaan koordinasi  pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan dengan sub unit kerja lain di 

lingkungan Dinas. 
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Sub Bagian Tata Usaha 

Tugas Pokok :  

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan 

UPTD di bidang pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan. 

Fungsi : 

a. penyusunan rencana operasional ketatausahaaan pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan;  

b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana UPTD; 

c. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan; 

d. pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian pelayanan dan pengembangan 

pembenihan ikan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

UPTD Rumah Potong Hewan 

Tugas Pokok :  

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan mengevaluasi 

dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengendalian rumah potong hewan 

(RPH) dan rumah potong unggas (RPU). 

Fungsi : 

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengendalian rumah potong hewan (RPH) 

dan rumah potong unggas (RPU); 

b. perencanaan operasional kegiatan pelayanan dan pengendalian rumah potong hewan (RPH) dan rumah 

potong unggas (RPU); 

c. penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana pelayanan dan pengendalian rumah potong hewan 

(RPH) dan rumah potong unggas (RPU); 

d. pengelolaan anggaran pelaksanaan pelayanan dan pengendalian rumah potong hewan (RPH) dan rumah 

potong unggas (RPU); 

e. pengembangan kemitraan pelayanan dan pengendalian rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong 

unggas (RPU); 

f. pelaksanaan penerapan standar teknis jagal hewan;  

g. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemotongan ternak di luar RPH;  

h. pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan daging dari pemotongan di luar wilayah kabupaten;  

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 

k. pelaksanaan koordinasi  pelayanan dan pengendalian rumah potong hewan dengan sub unit kerja lain di 

lingkungan Dinas. 

Sub Bagian Tata Usaha 

Tugas Pokok :  
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Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan 

UPTD di bidang pelayanan dan pengendalian rumah potong hewan. 

Fungsi : 

a. penyusunan rencana operasional ketatausahaaan pelayanan dan pengendalian rumah potong hewan;  

b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana UPTD; 

c. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pelayanan dan pengendalian rumah potong hewan; 

d. pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian pelayanan dan pengendalian 

rumah potong hewan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium 

Tugas Pokok :  

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, 

melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan 

pengembangan pusat kesehatan hewan dan laboratorium. 

Fungsi : 

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengembangan pusat kesehatan hewan 

dan laboratorium; 

b. perencanaan operasional dan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengembangan pusat kesehatan hewan 

dan laboratorium; 

c. penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana pelayanan dan pengembangan pusat kesehatan hewan 

dan laboratorium; 

d. pengelolaan anggaran pelaksanaan pelayanan dan pengembangan pusat kesehatan hewan dan 

laboratorium; 

e. pengembangan kemitraan pelayanan dan pengembangan pusat kesehatan hewan dan laboratorium; 

f. diseminasi informasi penanganan penyakit hewan dan kesmavet;  

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 

i. pelaksanaan koordinasi  pelayanan dan pengembangan pusat kesehatan hewan dan laboratorium dengan 

sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

Sub Bagian Tata Usaha 

Tugas Pokok  :  

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan 

UPTD di bidang pelayanan dan pengembangan pusat kesehatan hewan dan laboratorium. 

Fungsi : 

a. penyusunan rencana operasional ketatausahaaan pelayanan dan pengembangan pusat kesehatan hewan 

dan laboratorium;  

b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana UPTD; 
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c. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pelayanan dan pengembangan pusat kesehatan hewan 

dan laboratorium; 

d. pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian pelayanan dan pengembangan 

pusat kesehatan hewan dan laboratorium; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

Jabatan Fungsional 

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis 

dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

 

2.2 Sumberdaya  SKPD 

2.2.1. Sumber daya Manusia pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung 

Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan peternakan dan perikanan pada masa yang akan 

datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas. 

Kondisi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Peternakan dan Perikanan saat ini dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

Tabel 1. PNS Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Berdasarkan Golongan Tahun 

2010 

GOLONGAN JUMLAH 

I a 
I c 

1 
2 

orang 
orang 

3 orang 

II a 
II b 
II c 
II d 

18 
4 
4 
- 

orang 
orang 
orang 
orang 

26 orang 

III a 
III b 
III c 
III d 

18 
19 
9 

12 

orang 
orang 
orang 
orang 

58 orang 

IV a 
IV b 

6 
3 

orang 
orang 

9 orang 

TOTAL 96 orang 96 orang 

 

Tabel 2. Keadaan PNS Menurut Eselon/Staf Tahun  2010 

No Uraian Jumlah 

1 ESELON II b  1 orang 

2 ESELON III a  1 orang 

3 ESELON III b  4 orang 

4 ESELON IV a  19 orang 

5 ESELON IV b  4 orang 

6 Paramedik  4 orang 

7 Medik Veteriner  2 orang 

8 Staf Dinas  42 orang 

9 Staf UPTD Pembenihan Ikan  2 orang 
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No Uraian Jumlah 

10 Staf UPTD RPH  1 orang 

11 Staf UPTD Perbibitan Ternak  0 orang 

12 Staf UPTD Puskeswan  2 orang 

13 Petugas RPH  1 orang 

14 CPNS 2010  6 orang 

15 CPNS 2011  3 orang 

Jumlah  96 orang 

 

Tabel 3. Keadaan Kontrak Kerja Dan CPNS Tahun 2010 

1 CPNS : 6 orang 

2 KONTRAK KERJA : 0 orang 

3 TPT Perikanan : 1 orang 

4 TPT Paramedik : 11 orang 

 Jumlah : 18 orang 

 

Tabel 4.  Sumberdaya yang dimiliki Formasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan (Status PNS) Tahun 

2010 

Pendidikan 

Golongan 
I Golongan II Golongan III 

Golongan 
IV Jumlah 

A C A B C D A B C D A B 

SD 1   1                   2 

SLTP   2   2                 4 

SLTA     17 1 1   6 10 5 1     41 

D3         3       1       4 

D2       1                 1 

S1             12 7  2 11 1 2 35 

S2               2 1 1 5 1 10 

Jumlah 1 2 18 4 4    18 19 9 12 6 3 96 

 

2.2.2. Aset / Modal 

Selain perlunya sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas dan kualitas diperlukan 

juga dukungan sarana prasarana peternakan dan perikanan yang mencukupi. Adapun data Aset/modal 

yang dimiliki oleh Dinas peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung mencapai Rp. 7,284,324,050,- 

dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 5. Asset dan Modal pada Dinas peternakan dan Perikanan 

No Jenis barang Volume Keterangan 

1.  Tanah Dinas 145.006 m2 a.  Untuk bangunan UPTD RPH, UPTD Pembenihan 
Ikan, Pembibitan ternak dan pasar hewan. 
b. Seluas 67.380 m2 dalam proses penyerahan ke 
Bandung Barat 

2. Kendaraan Dinas 
Roda 4 

11 buah  

3. Kendaraan Dinas 
Roda 2 

33 buah a. 6 buah sedang dalam proses ke penyerahan 
Bandung barat 
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No Jenis barang Volume Keterangan 

b. 3 buah dalam keadaan rusak 

4. Bagunan Kantor 3393 m2 Terdiri dari bangunan kantor, UPTD perbibitan, 
UPTD Pembenihan Ikan Ciparay, RPH, dan lainnya 
yang tersebar di beberapa kecamatan seperti 
Soreang, Pangalengan, Cicalengka, Solokan jeruk, 
Ciparay, Pasirjambu, Cangkuang, Ciwidey dan 
Katapang (termasuk bagunan yang dalam proses 
pemindahan ke KBB) 

5. Bangunan lain-lain 522 m2 dan 
1 unit dan 1 
paket 

Terdiri dari Tempat ibadah, gudang, pertokoan 
koperasi, kantor jaga dan lainnya. (termasuk 
bangunan yang dalam proses pemindahan ke KBB) 

6 Bangunan kandang 441 m2 dan 
2 unit 

Terdiri dari kandang sementara RPH, kandang sapi 
perah dll. (termasuk bangunan yang dalam proses 
pemindahan ke KBB) 

7 Bagunan rumah 
dinas  

55 m2 Termasuk bangunan yang dalam proses 
pemindahan ke KBB 

8 Komputer PC dan 
laptop 

33 unit Terdiri dari 23 unit yang masih berfungsi dan 9 unit 
dalam keadaan rusak dan 1 unit computer server 
dalam keadaan baik 

9 Tanah kolam air 
tawar 

1  paket Belum dirinci 

10 Saluran Pengurnpul 
Air Buangan 
Pertanian                                                             

430 m Kolam penampungan dan saluran air 

11 Bagunan Pasar 1 paket Pasar hewan Pacet 

12 Lain-lain bangunan 
air tawar 

2 paket dan 
380 m2 

Kolam pendederan, penampungan, pemijahan 

13 Bangunan Gudang 
dan Bidang sipil 

2 paket UPTD Pembenihan Ikan Ciparay 

14 Pembangunan 
Kandang, Jalan 
dalam komplek dan 
Penampungan 
limbah RPH 
Baleendah 

1 paket RPH Baleendah 

15 Pembangunan 
rumah Jaga 

2 unit UPTD Pembenihan Ikan Ciparay 

16 Pembangunan Pos 
IB 

1 paket Solokan jeruk 

17 Perbaikan tembok 
Benteng RPH 
Banjaran 

1 paket RPH Banjaran 

18 Pembangunan 
Tembok Benteng 
RPH Solokan Jeruk 

1 paket RPH Solokan jeruk 

19 Peng. Sarana 
pengairan di RPH 
Baleendah 

1 paket RPH Baleendah 

20 Pemb. Mesjid di 
UPTD Pembenihan 
Ikan 

42 m2 UPTD Pembenihan ikan 

  

21 Pembangunan 
tempat pemotongan 
dan pagar RPH 

1 paket RPH Baleendah 

22 Pemb. UPP UPTD 105 m2 UPTD Pembenihan Ikan Ciparay 
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No Jenis barang Volume Keterangan 

Pembenihan Ikan 

23 Pemb. Wisma di 
UPTD Pembenihan 
Ikan Kec. Ciparay 

350 m2 BBI Ciparay 

24 Sarana dan 
prasarana 
penunjang lainnya 

 1 paket Terdiri dari meja, mesin tik, camera, projector, kursi, 
dan sarana lainnya. 

Sumber: Resume dari data asset dan modal Disnakan 2010. 

2.2.3. Unit Pelaksana Teknis Dinas  

A. UPTD Pembibitan Ternak 

- Potensi UPTD 

UPTD Perbibitan Ternak sebagai salah satu unit pelaksana teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan 

berperan dalam: 

 Penyedia bibit ternak dan HMT 

 Pelayanan teknis pembibitan ternak  

 Pelatihan dan percontohan  

 Pengkajian dan penerapan teknologi  

 Kontribusi PAD 

Dalam melaksanakan fungsinya, UPTD ini ditunjang dengan fasilitas budidaya yang cukup memadai, 

diantaranya: 

1) Luas Lahan   : 2 Ha 

2) Bangunan  

1. Kantor/rumah jaga : 2 buah (59 m2) 

2. Kandang Induk  : 3 unit kapasitas 36 ekor 

3. Kandang Pedet  : 1 unit kapasitas 5 ekor 

4. Kandang dara  : 1 unit kapasitas 9 ekor 

3) Kendaraan Roda 4  : 1 unit 

4) Kendaraan Roda 2  : 1 unit 

5) Sarana penunjang  : 

1. Silo   : 6 buah 

2. Sumur Bor  : 1 buah 

3. Milkcan   : 6 buah 

4. Pasteurisasi  : 1 unit 

5. Chopper   : 1 buah 

6. Mesin babat rumput  : 1 buah 

7. Pompa air  : 1 buah 

8. Komputer  : 1 unit 

6) Luas Kebun Rumput  : 1,5 Ha 

7) Tenaga Kerja PNS  : 3 orang 
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9. Tenaga Harian Lepas  : 12 orang 

8) Ternak peliharaan 

1. Sapi perah laktasi  : 20 ekor 

2. Sapi perah dara  : 30 ekor 

 

 

B. UPTD Pembenihan Ikan 

- Potensi UPTD 

1. Sumberdaya alam : 

- Luas lahan 29.000 M2 

- Ketinggian 700 m dpl 

2. Sarana dan prasarana : 

- 2 kolam induk jantan 

- 1 kolam induk betina 

- 3 kolam induk Lele 

- 1 kolam aneka ikan 

- 2 kolam bak penampungan 

- 18 kolam yang sudah ditembok untuk pendederan 

- 18 kolam yang akan ditembok untuk pendederan 

- 1 unit rumah dinas 

- 1 unit kendaraan roda 4 

- 1 unit kendaraan roda 2 

- 1 unit gedung serbaguna 

- 1 unit gedung indoor hatchery 

 

3. Kepegawaian : 

- Tenaga kerja 12 orang (4 orang PNS, 8 orang THL) 

 

C. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) 

- Potensi UPTD 

Secara umum UPTD RPH merupakan UPTD yang bertugas dalam pelaksanaan teknis dan operasional di 

bidang pengelolaan, pengawasan dan pemeriksaan ternak sebelum   dan sesudah pemotongan   di RPH 

pemerintah maupun swata sehingga dapat dihasilkan produk daging  yang Halal Aman Utuh dan Sehat 

(HAUS). 
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a) Lokasi dan Potensi Pemotongan 

Tabel 6. Potensi pemotongan ternak di Kabupaten Bandung 

No NAMA RPH/TPH 
STATUS 

KEPEMILIKAN 
ALAMAT 

POTENSI 
PEMOTON

GAN 
(Ekor/hari) 

1 Ciwidey Pemerintah Ds. Panyocokan – Kec. Ciwidey 2 

2 Cangkuang Pemerintah Ds. Tanjungsari – Kec. Cangkuang 4 

3 Pangalengan Pemerintah Ds. Pangalengan – Kec. Pangalengan 2 

4 Majalaya Pemerintah Ds. Rancakasumba - Kec. Solokanjeruk 2 

5 Cicalengka Pemerintah Ds. Waluya 2 

6 Soreang / H. ATE Swasta Ds. Soreang 2 

7 Pameungpeuk / H. 
WAWAN 

Swasta Ds. Langonsari 6 

8 Baleendah /  
H. ADE 

Swasta Ds. Baleendah 4 

9 Cilengkrang / CECEP Swasta Ds. Ciporeat 2 

Jumlah 26 
 

b) MBC Baleendah 

Meat Business Centre (MBC) merupakan perpaduan antara konsep RPH sebagai penyedia daging sapi 

dengan konsep bisnis yang bertujuan menghasilkan benefit dan profit sehingga diharapkan terjadi perubahan 

Paradigma Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai usaha pelayanan pemotongan daging menjadi paradigma 

agribisnis RPH sebagai Meat Business Centre (MBC). 

Lokasi : Kampung Cikarees Desa Mekarsari  Kecamatan Baleendah 

MBC merupakan integrasi  antara subsistem : 

1. Pengolahan daging (Pabrik baso, sosis dll) 

2. Pemasaran (Keberadaan Pusat Perdagangan Daging dan Produk Olahannya) 

3. Penunjang (Lembaga Keuangan Bank/Non Bank) 

 

D. UPTD Puskeswan dan Laboratorium 

- Potensi UPTD PUSKESWAN 

Sebagaimana Perda No. 20 tahun 2007 tentang pembentukan teknis Daerah Pemerintah Kabupaten 

Bandung, UPTD Puskeswan mulai beroperasi pada bulan Mei 2008. UPTD ini merupakan unit pelayanan 

teknis yang berkantor pusat di Jl. Gandasari – Warung Lobak Katapang, juga membawahkan Puskeswan 

Pasir Jambu yang bertempat di Jl. Raya Pasir Jambu-Ciwidey. 

Sasaran pelaksanaan program diantaranya: 

1. Sosialisasi UPTD Puskeswan dan Laboratorium Kabupaten Bandung 

2. Pelayanan kesehatan hewan baik ternak pemerintah maupun ternak non pemerintah 

3. Pelayanan kesehatan ternak dan laboratorium secara aktif, semi aktif dan pasif 

4. Penanggulangan, pengendalian, pencegahan penyakit hewan menular  sehingga mengurangi kasus 

penyakit menular dan tidak menular  
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Mengingat wilayah kerja yang meliputi 31 kecamatan, untuk sementara pelayanan lebih diprioritaskan di 

kecamatan 10 kecamatan, yaitu: Soreang, Katapang, Banjaran, Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, Cilengkrang, 

Paseh, Kutawaringin dan Cangkuang. 

Sarana UPTD Puskeswan dan Laboratorium terdiri dari : 

1. Luas lahan : 2200 m2 (Puskeswan dan laboratorium Katapang) 

2. 1 unit gedung perkantoran (Ruang pertemuan dan administrasi) dan laboratorium berikut ruang periksa. 

3. 1 unit mobil operasional 

4. 1 unit sepeda motor 

5. Peralatan medis 

6. Peralatan Laboratorium 

7. Obat-obatan 

8. Sumberdaya Manusia : 

a. Kepala UPTD 

b. Kasubag Tata Usaha 

c. Fungsional :  

- Medik Veteriner (2 orang) 

- Paramedik Veteriner (6 orang) 

2.3  Kinerja SKPD 

2.3.1. Capaian Berdasarkan Indikator Sasaran RENSTRA 2005-2010.  

Berdasarkan indikator  sasaran pada renstra tahun 2005-2010 maka terdapat beberapa capain yang dilakukan oleh 

Dinas Peternakan dan Perikanan selama 5 tahun masa pembangunan namun secara umum dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

a. Pencapaian populasi ternak 

Berdasarkan evaluasi pertumbuhan populasi ternak untuk beberapa komoditi terlihat pertumbuhan dengan tren 

meningkat seperti pada ternak sapi potong, sapi perah dan ternak domba. Hal ini lebih disebabkan oleh 

intervensi kegiatan yang bersifat bantuan fisik ternak, peningkatan pengetahuan peternak dalam manajemen 

pemeliharaan, penyediaan pakan, dan penanggulangan penyakit ternak. Selain itu juga peningkatan ini juga 

tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan peternakan di Kabupaten Bandung. Gambaran 

pertumbuhan tiap komoditi untuk ternak ruminansia dapat dilihat pada Grafik dibawah ini: 
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Grafik 1. Data Populasi Ternak Ruminansia di Kabupaten Bandung Tahun 2007-2010 

 

Catatan: Data merupakan populasi di 31 kecamatan. 

Sumber: Profil Dinas Peternakan dan Perikanan 2010. 

Sedangkan untuk ternak unggas trend pertumbuhannya menunjukan trend menurun terutama pada ternak 

ayam buras yang ini lebih diakibatkan oleh tingginya ancaman penyakit pada unggas terutama untuk ayam 

buras yang pemeliharaanya tidak intensif. Trend pertumbuhan ayam pedaging bersifat fluktuatif dimana terjadi 

penurunan pada tahun 2008 dan 2009 yang lebih diakibatkan oleh krisis ekonomi yang melanda dunia 

sehingga mengakibatkan sarana pemeliharaan ayam pedaging terutama pakan ayam menjadi mahal.  Hal ini 

diakibatkan karena bahan penyusun pakan ayam broiler masih didatangkan dari luar negeri. Gambaran 

pertumbuhan untuk tiap komoditi ternak unggas dapat dilihat pada Grafik 2.  

Grafik 2. Data Populasi Ternak unggas di Kabupaten Bandung Tahun 2007-2010 

 

Sapi Perah Sapi Potong Domba Kambing

2007 25,276 13,149 196,851 20,644 

2008 27,007 13,806 205,376 19,793 

2009 28,123 14,611 220,531 20,321 

2010 29,702 16,658 223,437 20,542 

25
,2

76
 

13
,1

49
 

19
6,

85
1 

20
,6

44
 

27
,0

07
 

13
,8

06
 

20
5,

37
6 

19
,7

93
 

28
,1

23
 

14
,6

11
 

22
0,

53
1 

20
,3

21
 

29
,7

02
 

16
,6

58
 

22
3,

43
7 

20
,5

42
 

-

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

Ayam Buras 
(ekor)

Ayam Petelur 
(ekor)

Ayam Pedaging 
(ekor)

itik (ekor)

2007 1,938,738 280,730 4,241,170 310,948

2008 1,294,876 292,734 3,593,275 314,968

2009 1,371,951 383,612 3,657,911 359,662

2010* 1,373,201 501,917 4,383,865 438,561

1,
93

8,
73

8

28
0,

73
0

4,
24

1,
17

0

31
0,

94
812

94
87

5,
0

29
2,

73
4 3,
59

3,
27

5

31
4,

96
81,

37
1,

95
1

38
3,

61
2 3,

65
7,

91
1

35
9,

66
21,

37
3,

20
1

50
1,

91
7

4,
38

3,
86

5

43
8,

56
1

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000



[Renstra Disnakan 2-2015] Page 35 

 

Catatan: Data merupakan populasi di 31 kecamatan. 

Sumber: Profil Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2010. 

Sedangkan untuk pertumbuhan total populasi ternak secara keseluruhan untuk semua komoditi dari tahun ke 

tahun menunjukan penurunan sebesar -15% dari populasi total semua komoditi pada awal pembuatan Renstra 

hal ini lebih diakibatkan oleh terjadinya pemekaran pada tahun 2007 antara Kabupaten Bandung dengan 

Kabupaten Bandung Bandung Barat dimana populasi sapi perah dan domba kebanyakan yang berpusat yang 

di daerah Kabupaten Bandung Barat seperti daerah Lembang dan Cisarua untuk sapi perah; kacamatan 

Gunung halu, Sindang kerta untuk domba. Hasil evaluasi lebih langkap dapat dilihat pada lampiran tabel 2.1.  

 

b. Pencapaian produksi benih ikan. 

Produksi benih ikan di kabupaten Bandung menunjukan trend yang positif dimana pada setiap tahunnya 

mengalami pertumbuhan kecuali pada tahun 2006 ke tahun 2007 mengalami penurunan yang lebih di 

akibatkan oleh pemekaran Kabupaten Bandung Barat dari Bandung induk. Perkembangan roduksi benih ikan 

pertahun dapat dilihat pada grafik 3 dibawah ini: 

Grafik3. Produksi Benih ikan di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010. 

 

Sumber: Kompilasi Laporan Tahunan Disnakan tahun 2006-2010. 

Catatan: Data tahun 2006 merupakan data 45 kecamatan, sedangkan 2007-2010 data 31 kecamatan. 

c. Pencapaian Produksi Produk Peternakan dan Ikan 

Sejalan dengan Grafik pertumbuhan populasi ternak, produk peternakan seperti daging, telur dan susu juga 

mengalami pertumbuhan. Periode tahun 2007-2008 Grafik menunjukan penurunan yang cukup tinggi ini lebih 

diakibatkan oleh pemekaran yang terjadi antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat. 

Pemekaran terjadi pada akhir 2007 dimana Kabupaten Bandung yang asalnya 45 kecamatan dimekarkan 

sehingga menjadi 30 kecamatan. Pemekaran ini juga mengakibatkan sebagian sentra produk peternakan 

seperti sapi perah, sapi potong dan domba beralih ke Kabupaten Bandung Barat. Grafik data produksi Daging, 

Telur dan Susu di Kabupaten Bandung dari tahun 2006 sampai 2010 dapat dilihat dibawah ini: 
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Grafik 4. Data Produksi Daging, Telur, dan Susu di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010 

 

* produksi yang diperguanakan merupakan angka produksi bersih 

Catatan: Data Produksi 2006-2007 merupakan data 45 kecamatan dan 2008-2010 merupakan data 31 
kecamatan. 

Sumber: Kompulasi data laporan tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2006-2010. 

Produksi Ikan konsumsi di Kabupaten Bandung juga mengalami perubahan pada tahun 2007-2008. 

Perubahan pada produksi perikanan lebih tinggi mengingat diwilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan 

sentra pembesaran ikan terutama di daerah Cililin dan Cipeundeuy dimana terdapat wilayah pengembangan 

jaring apung. Saguling dan Cirata merupakan penyumbang sumber ikan konsumsi. Adapun data produksi ikan 

konsumsi di Kabupaten Bandung untuk tahun 2006-2010 dapat digambarkan pada Grafik dibawah ini:  

Grafik 5. Data Produksi Ikan di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010 

 

Catatan: data Produksi 2006-2007 merupakan data 45 kecamatan dan 2008-2010 merupakan data 31 
kecamatan. 

Sumber: Kompulasi data laporan tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2006-2010. 
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d. Pencapaian Konsumsi 

Konsumsi daging, telur, dan susu di Kabupaten Bandung menunjukan pertumbuhan dengan arah yang 

positive. Bahkan untuk akhir 2010 Konsumsi daging dan susu sudah melebihi target norma gizi nasional, yaitu 

10.1 Kg/kap/thn untuk daging dan 6.1 Kg/kap/thn untuk susu. Sedangkan untuk telur masih belum tercapai 

atau baru sekitar 44.6% dari target 4.7 Kg/kap/thn norma gizi nasional. Trend kenaikan konsumsi daging, telur 

dan susu tidak sejalan dengan produksi daging, telur dan susu karena untuk perhitunganya dibagi dengan 

jumlah penduduk jadi walaupun terjadi pemekaran pada tahun 2007 akhir data konsumsi tidak terjadi 

penurunan karena jumlah penduduk juga sebagai faktor pembagi ikut berkurang. Gambaran lebih jelas 

mengenai data konsumsi di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Grafik 6. 

Grafik 6. Data Konsumsi Daging, Telur, dan Susu di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010 

 

Catatan: Data Produksi 2006-2007 merupakan data 45 kecamatan dan 2008-2010 merupakan data 31 
kecamatan. 

Sumber: Kompulasi data laporan tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2006-2010. 

Konsumsi ikan dikabupaten Bandung juga menunjukan arah pertumbuhan yang positif dari tahun 2006 sampai 

dengan 2010. Dimana target nasional untuk konsumsi ikan sebesar 30 Kg/kap/thn sedangkan konsumsi ikan di 

Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebesar  20.26 Kg/kap/thn atau 67.55%. Grafik data konsumsi di 

Kabupaten Bandung tahun 2006-2010 dapat dilihat pada Grafik 7. 
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Grafik 7. Data Konsumsi Ikan di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010 

 

Catatan: data Produksi 2006-2007 merupakan data 45 kecamatan dan 2008-2010 merupakan data 31 
kecamatan. 

Sumber: Kompulasi data laporan tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2006-2010. 

 

e. Capaian-capain di Kabupaten Bandung berdasarkan indikator lainnya. 

Selain populasi, produksi dan konsumsi yang dijadukan indikator ada juga beberapa capaian berdasarkan 

indikator lain seperti: 

- Pembangunan RPH berstandar Nasional di kabupaten Bandung hal ini dapat terlaksana dengan 

terbangunya MBC sebagai RPH yang nantinya akan berstandar nasional. 

- Terlaksananya penanggulangan penyakit PHMS seperti AI, Anthraks, Rabies, Brucellosis dan lainnya 

dengan melakukan vaksinasi ternak yang mencapai 3.058.487 dosis.  

- Pemanfaatan limbah asal ternak yang sampai dengan tahun 2010 sudah hampir 30% kotoran sapi yang 

biasanya langsung dibuang ke sungai dapat dimanfaatkan menjadi biogas dan kompos. Adapun jumlah 

peralatan biogas dan pengomposan  yang terpasang dimasyarakat mencapai 796 biogas dan 114 alat 

pengomposan. 

Namun ada beberapa indikator pada Renstra tahun 2005-2010 yang tidak tercapai dan perlu program dan 

kegiatan lanjutan untuk mencapai indikator tersebut diantaranya: 

- Operasional RPH MBC yang belum dapat dilaksanakan sampai akhir Renstra Disnakan. 

- Revisi PERDA yang perlu dilakukan untuk tahun mendatang. 

- Kajian Proteksi kawasan perikanan di kecamatan Bojongsoang. 

- Pembuatan teaching farm dikabupaten Bandung.  

- Pembangunan pasar hewan di kabupaten Bandung dari target 2 unit baru terlaksana 1 unit.  
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2.3.2. Capaian Berdasarkan Realisasi Anggaran Renstra 2005-2010. 

Semua pembangunan sangat erat kaitannya dengan anggaran begitu juga pembanguan Peternakan dan 

Perikanan tentunya harus didukung oleh ketersediian anggaran yang mencukupi untuk mencapai goal 

yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut sebagai dasar pembangunan pada masa yang akan datang 

maka perlu dilakukan evaluasi mengenai target dan realisasi anggaran. Hal ini perlu dilakukan untuk 

mengetahui kelemahan yang terjadi untuk dapat di atasi pada masa yang akan datang. 

Evaluasi anggran ini menggunakan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Permendagri nomor 

13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun untuk tahun 2006 yang 

nomenklatur belanjanya tidak sesuai dengan permendagri tersebut maka sub-kegiatan pada tahun itu 

dipilah disesuaikan dengan permendagri. 

Hasil evaluasi pada target dan realisasi anggaran Renstra Dinas peternakan dan perikanan Kabupaten 

Bandung Tahun 2006-2010 maka terdapat beberapa hal penting yang menjadi bahasan diantaranya: 

1. Anggaran untuk pemberdayaan aparatur dari tahun 2006-2010 menunjukan penurunan sebesar -

13,33% dimana pada tahun awal pelaksanaan Renstra anggaran mencapai Rp. 1.523.686.00,- tahun 

2006 dan Rp. 792.310.350,- tahun 2010. Pada tahun 2006 dan 2007 terjadi penurunan dimungkinkan 

karena perubahan SOTK di Kabupaten Bandung dimana personil penyuluh beralih ke Badan 

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian. Sedangkan untuk tahun 2007-2008 penurunan lebih 

diakibatkan karena pengurangan personil beralih ke Kabupaten Bandung Barat. Namun pada tahun 

2008-2009 penurunan akibat devisit anggaran yang cukup mempengaruhi pada proses pembangunan, 

dan dimungkinkan juga oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 tersebut. 

2. Anggaran untuk sektor peternakan dan kesehatan hewan menunjukan kenaikan terutama pada akhir 

periode renstra (Tahun 2010). Kenaikan untuk target anggaran mencapai 40.76% sedangkan untuk 

realisasi anggaran sebesar 30.49%. penurunan yang paling tinggi terjadi periode 2008-2009 hal ini 

juga dimungkinkan karena defisit anggaran yang diakibatkan oleh krisis ekonomi waktu itu. Sedangkan 

penurunan pada periode 2006-2007 lebih diakibatkan oleh perubahan SOTK dan pemekaran 

Kabupaten Bandung Barat yang berakibat pada pengurangan personil, program dan kegiatan. 

Peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2010 yang lebih diakibatkan oleh bantuan angaran 

APBD provinsi sebesar Rp. 2.854.154.540,-. 

3. Anggaran untuk sektor perikanan dan kelautan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 

220.78 % pada target dan 192.24% pada realisasi. Hal ini dimungkinkan oleh masuknya anggaran dari 

pemerintah pusat berupa DAK pada tahun 2010 sebesar Rp. 4.866.300.000 . sedangkan penurunan 

anggaran yang paling tinggi terjadi pada periode tahun 2008-2009. Hal ini dimungkinkan oleh krisis 

ekonomi yang terjadi yang berimbas pada sedikitnya pemasukan untuk negara dari sektor ekonomi. 

Penurunan ini mengakibatkan proses pembangunan yang tidak optimal.  

Uraian Hasil evaluasi pada tiap indikator Resntra Dinas peternakan dan Perikanan tahun 2005-2010 dapat dilihat pada 

lampiran tabel 2.1 dan 2.2 

2.4 Tantangan dan Peluang  Pengembangan Pelayanan SKPD 

2.4.1. Tantangan pembangunan Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung 
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Tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Bandung 

ialah: 

- Perlunya peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur pada Dinas Peternakan dan Perikanan. 

- Masih belum optimalnya penyediaan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan pada Dinas Peternakan 

dan Perikanan. 

- Masih tingginya ancaman penyakit ternak dan ikan yang perlu tindakan berkelanjutan dan perlu multi 

koordinasi antar instansi dan antar wilayah. 

- Perlunya peningkatan pemanfaatan limbah peternakan menjadi bahan yang lebih bernilai manfaat. 

- Perlunya peningkatan Pengetahuan,  Keterampilan dan Sikap peternak dan pelaku perikanan pada 

setiap tahapan produksi. 

- Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas produk peternakan dan perikanan sehingga 

memiliki daya saing. 

- Perlunya penyediaan sarana produksi peternakan dan perikanan. 

- Masih tingginya ketergantungan pada input dari luar yang membuat peternak sangat dipengaruhi oleh 

fluktuasi produk yang datangkan dari luar tersebut contoh penyediaan bakalan, penyediaan pakan, 

dan sarana produksi lainya. 

- Cukup tingginya alih fungsi lahan Peternakan dan Perikanan 

- Masih rendahnya penerapan teknologi peternakan dan perikanan. 

2.4.2. Peluang pembangunan Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung 

Peluang yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembangunan Peternakan dan Perikanan pada masa 

yang akan datang: 

- Potensi aparatur pada Dinas Peternakan dan Perikanan cukup memadai. 

- Lokasi Kabupaten Bandung yang dekat dengan kota Bandung, Cimahi yang merupakan daerah 

perkotaan yang memerlukan suplai bahan pangan daging, telur, susu dan Ikan. 

-  Tersedianya sarana pemotongan yang sesuai dengan standar nasional dapat meningkatkan kualitas 

dan pemenuhan akan bahan pangan  yang berkualitas. 

- Banyaknya kelompok profesi, perusahaan, koperasi, dan stakeholder ternak dan ikan lainya sebagai 

mitra dalam proses pembangunan peternakan dan perikanan. 

- Banyaknya perusahaan peternakan yang terdapat di Kabupaten Bandung yang bisa dijadikan mitra 

dalam proses pembangunan peternakan dan perikanan. 

- Terdapatnya unit pelayanan teknis yang bergarak dalam pelayanan sector peternakan dan perikanan. 
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BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan 
Perikanan Kabupaten Bandung 

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung merupakan salah satu SKPD di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bandung yang  tugas dan fungsinya di sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan. Sub 

sektor ini menjadi salah satu unggulan sektor pertanian di Jawa Barat. Kebijakan dan strategi di sektor peternakan dan 

perikanan ditujukkan untuk meningkatkan produksi peternakan dan perikanan, khususnya peningkatan populasi ternak 

dan  meningkatkan populasi serta produksi ikan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan protein asal hewani dan 

protein asal ikan di Kabupaten Bandung dan Propinsi Jawa Barat pada umumnya. Oleh karena itu, guna 

mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten 

Bandung, maka dipetakan permasalahan sebagai berikut Tabel 7. 

Tabel 7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Peternakan dan Perikanan  Kabupaten 
Bandung 

Aspek 
Kajian 

Capaian/Kondisi Saat 
Ini 

Standar yang 
digunakan 

Faktor yang mempengaruhi 

Internal 
(Kewenang
an SKPD) 

Eksternal 
(Diluar 

Kewenanga
n SKPD) 

Gambaran 
pelayanan 
SKPD 

1. Bahwa dinas telah 
melakukan bimbingan 
teknis kepada peternak 
dan petani ikan 

2. Memfasilitasi bantuan 
untuk disalurkan kepada 
peternak dan 
pembudidaya ikan 

3. 19 Unit Pembudidaya 
ikan telah disertifikasi 

4. Pemantauan dan 
Pemeriksaan Penyakit 
KHV setiap tahun 

5. Terbentuknya 2 
kelompok pengawas 
(POKMASWAS) di 
Perairan Umum 

6. Pembangunan dan 
penambahan sarana dan 
prasarana Perikanan 

1. Meningkatnya 
Pengetahuan, Sikap 
dan Keterampilan  
peternak, petani ikan 
dan dibuatnya demplot 
bagi peternak  

2. Banyaknya minat 
peternak dan petani 
ikan  mengajukan 
proposal bantuan 

3. Cara Beternak Ikan 
yang Baik (CBIB) 

4. Terkendalinya Penyakit 
KHV di kawasan 
budidaya perikanan 
dengan uji 
laboratorium 

5. Pelatihan 
POKMASWAS untuk 
meningkatkan 
pengetahuan, skill dan 
sikap masyarakat 
sekitar Perairan Umum 

6. CPIB untuk mendorong 
peningkatan produksi 
benih ikan 

1. Tenaga 
penyuluh 
tidak dalam 
satu 
lingkungan 
mengakibatk
an sulitnya 
koordinasi. 

2. Masih 
terbatasnya 
tenaga 
teknis 

1. Belum 
optimalnya 
penerapan 
teknologi 
unggul tepat 
guna, 
spesifik 
lokasi, 
efisien, dan 
ramah 
lingkungan 
baik pada 
tahapan pra 
produksi, 
produksi, 
penanganan 
hasil dan 
pasca 
panen. 

2. Paket 
Teknologi 
yang 
diterapkan 
sebagian 
besar masih 
bersifat 
rekomendas
i umum. 
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Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya, maka beberapa faktor kunci 

yang bisa diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bandung yang cukup luas. 

2. Keterbatasan sumber pendanaan sektor peternakan menjadi titik krusial untuk mengembangkan 

program/kegiatan yang efektif dan efisien 

3. Harus jelasnya target/sasaran program/kegiatan sehingga tidak terjadi salah sasaran 

4. Peningkatan produksi dan produkstivitas perbibitan dan pembenihan sehingga bisa menghasilkan bibit unggul 

lokal dan benih unggul lokal 

5. Pengembangan budidaya peternakan dan perikanan yang mampu meningkatkan produksi ternak lokal dan 

produksi ikan  sehingga bisa secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan kebutuhan akan daging, telur, 

dan susu dan ikan dari luar daerah maupun dari luar negeri (impor). 

Renstra 
SKPD 

 
   

RTRW   
1. Kondisi 

Wilayah 
yang Cukup 
Luas 

2. Nilai 
ekonomi 
lahan yang 
cenderung 
semakin 
meningkat 

3. Pola 
penggunaan 
lahan 
berkembang 
sampai ke 
pedesaan 

4. Tingginya 
tingkat 
pembangun
an 
perkotaan di 
Kabupaten 
Bandung 

5. Belum 
Optimalnya 
Pengelolaan 
sumber 
daya alam 
dan 
lingkungan 

6. Batas 
perkotaan 
dan 
pedesaan 
kurang jelas 

1. Peningkatan 
kesadaran 
masyarakat 
terhadap 
lingkungan 

2. Perubahan 
iklim yang 
ekstrim 

3. Semakin 
meningkatny
a lahan kritis 

4. Tingginya 
tingkat 
pencemaran 
dari 
perindustria
n 

5. Tingginya 
tingkat alih 
fungsi  lahan 

KLHS     
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6. Peningkatan kesehatan hewan sehingga beberapa penyakit menular baik antar ternak ataupun kepada manusia 

dapat dicegah dengan cepat 

7. Peningkatan teknologi peternakan dan perikanan tepat guna di masyarakat sehingga dapat memudahkan dalam 

budidaya ternak maupun ikan. 

8. Pengembangan lahan Hijauan Makanan Ternak (HMT) sehingga pakan hijauan ternak dapat terus tersedia 

dengan kualitas yang baik. 

9. Peningkatan pemasaran dengan pangan olahan hasil ternak maupun ikan yang bervariasi. 

10. Peningkatan kelembagaan peternakan dan perikanan yang mendukung produktivitas ternak dan produksi ikan 

11. Pengembangan infrastruktur dibidang peternakan yang mendukung upaya perbibitan, budidaya, kesehatan 

hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner. 

12. Peningkatan penanganan lahan kritis di wilayah Kabupaten Bandung untuk dapat lebih dimanfaatkan 

penggunaannya. 

 

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

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai.  Visi 

pembangunan peternakan dan perikanan merupakan koridor utama yang mengawal kesinergisan dan perjalanan 

sektor peternakan dan sektor perikanan menuju kondisi yang dicita-citakan. Sebagai bagian dari perekonomian 

Kabupaten Bandung, visi sektor peternakan dan perikanan selayaknya dapat menjadi penggenap visi pembangunan 

Kabupaten Bandung. Misi adalah ungkapan eksistensi sebuah organisasi yang dijabarkan dalam bentuk rangkaian 

kalimat dalam rangka mencapai visi. 

Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Bandung 

dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung dapat 

dilihat pada Tabel 8. 

Visi :  

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang maju, mandiri, dan berdaya saing, melalui tata kelola 
pemerinrahan yang baik, dan pemantapan pembangunan perdesaan, berlandaskan religius, kultural, dan berwawasan 
lingkungan. 

Tabel 8. Hubungan Visi, Misi, dan Program Kabupaten dengan Tupoksi Dinas Peternakan Dan Perikanan 

No Misi dan 
Program KDH 

dan wakil 
KDH terpilih 

Permasalahan 
Pelayanan 

SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1. Meningkatkan 
keamanan 
dan 
ketertiban 
wilayah 
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No Misi dan 
Program KDH 

dan wakil 
KDH terpilih 

Permasalahan 
Pelayanan 

SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

 Program : 

1. Program 
pencegahan 
dan 
penanggulang
an penyakit 
ternak dan 
ikan  

- Masih Tingginya 
ancaman penyakit 
yang dapat 
mengganggu 
produktivitas dan 
merugikan usaha 

- Penganggulangan 
Penyakit Hewan 
Menular Strategis 
di Kabupaten 
Bandung masih 
terkendala dengan 
: faktor sosial, 
ekonomi, 
budaya,masyarak
at dan 
kelembagaan. 

- Kemampuan peternak 
dan petani ikan dalam 
melaksanakan Good 
Farming Practice dan 
CBIB  masih rendah  
serta ketersediaan 
ladang HMT (Hijaun 
Makanan Ternak) yang 
semakin sempit 

- Belum adanya check 
point ternak yang 
bertugas untuk 
screening ternak 
sebelum masuk ke 
Kabupaten Bandung 

- Terbatasnya SDM 
untuk terjun langsung 
ke lapangan, dan 
wilayah Kabupaten 
Bandung yang cukup 
luas dengan topografi 
mayoritas pegunungan 
menghambat respon 
cepat tanggap dari 
petugas 

- Peternak yang kerap 
merahasiakan adanya 
Penyakit Menular di 
wilayahnya 
dikarenakan 
kekhawatiran akan 
pengeliminasian ternak 
secara masal. 

- Terbatasnya 
pengetahuan peternak 
akan macam dan 
pencegahan penyakit 
hewan. 

- Terbatasnya sarana 
dan prasarana 
penunjang operasional  
unit pelayanan 
kesehatan hewan 

- Ketersediaan petunjuk 
dan metode dalam 
melaksanakan sesuai 
dengan cara dan teknis. 

- Mekanisme screening 
lalu lintas ternak yang 
keluar masuk Kabupaten 
Bandung yang kompeten 
dan terintegrasi. 

- Dukugan dari 
kelembagaan peternak 
yang terbentuk, 
masyarakat/ kader 
penanggulangan 
Penyakit Hewan Menular 
Strategis (PHMS) 

- Adanya tenggungjawab 
pemerintah dalam bentuk 
kompensasi ternak yang 
dieliminasi karena 
terjangkit Penyakit 
Hewan Menular Strategis 
(PHMS) 

- Peningkatan 
pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat 
peternak 

- Penguatan kelembagaan 
dan penunjang 
operasional unit 
pelayanan kesehatan 
hewan 

 
 

 Program : 

1. Program 
peningkatan 
produksi hasil 
peternakan 

2. Program 
Peningkatan 
Pemasaran 

 

- Belum tercapainya 
pemenuhan 
kebutuhan akan 
daging sapi 
secara 
swasembada 

- Tersebarnya 

 

- Populasi ternak yang 
masih minim serta 
SDM yang masih 
terbatas kemampuan 
maupun 
pengetahuannya. 

- Tidak semua lokasi 

 

- Peningkatan populasi 
sapi potong betina 
produktif melalui bantuan 
pengadaan sapi dengan 
sistem perguliarn dan 
diawasi oleh kementrian 
pertanian melaui 
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No Misi dan 
Program KDH 

dan wakil 
KDH terpilih 

Permasalahan 
Pelayanan 

SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

Hasil Produksi 
Peternakan 

3. Program 
Peningkatan 
Penerapan 
Teknologi 
Peternakan 

4. Program 
Pengembang
an Budidaya 
Perikanan 

5. Program 
Optimalisasi 
Pengelolaan 
dan 
Pemasaran 
Produksi 
Perikanan 

6. Program 
Pengembang
an Kawasan 
Budidaya 
Laut, Air 
Payau dan Air 
Tawar 

 

peternak di 
seluruh wilayah 
kabupaten dan 
pemanfaatan 
teknologi yang 
belum merata 

- Penurunan luas 
lahan perikanan 
produktif di 
Kabupaten 
Bandung yang 
diakibatkan oleh 
alih fungsi lahan 
dan perubahan 
sosial kultur di 
masyarakat 

- Peningkatan 
produksi 
perikanan relatif 
kecil untuk 
mendukung 
kebutuhan 
konsumsi 
masyarakat 

- Penurunan daya 
dukung 
lingkungan 
sumber daya 
perikanan (debit 
dan kualitas air 
serta 
pencemaran) 

target sasaran dapat 
dengan mudah 
melaksanakan 
penerapan teknologi 

- Wilayah 
pengembangan 
budidaya perikanan 
semakin menyempit 

- Pengetahuan 
pembudidaya ikan 
yang masih rendah.  

- Kurangnya bibit ikan 
yang berkualitas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

direktoret jenderal 
petarnakan, Dinas 
Peternakan Provinsi 
Jawa Barat, maupun 
Dinas Peternakan dan 
Perikanan Kabupaten 
Bandung 

- Peningkatan pelayanan 
Inseminasi Buatan 

- Pelatihan terhadap 
peternak maupun 
petugas. 

- Masih tingginya minat 
masyarakat peternak 
untuk memanfaatkan 
teknologi peternakan 

- Pembinaan dan 
pengembangan kawasan 
Budidaya Perikanan 
(Minapoliotan) 

- Pelatihan dan fasilitasi 
sertifikasi CBIB (Cara 
Budidaya Ikan yang Baik) 

- Peningkatan 
pemanfaatan 
Pembangunan UPTD 
Pembenihan Ikan 

- Pengadaan induk unggul 
dan paket penerapan 
standar pembenihan di 
UPR dan UPTD 
Pembenihan Ikan 

- Pemantauan Mutu Benih 
- Pengembangan CBF 

(Culture Based Fishery) 
melalui restocking waduk 
dan situ 

- Pemantauan residu 
logam berat, obat ikan 
(antibiotik) dan bahan  
kontaminan 

- Pemantauan hama dan 
penyakit hewan 

- Pemantauan dan 
pengendaliaan 
pencemaran perairan 
kawasan budidaya. 
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3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten saja 

melainkan juga harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan propinsi maupun 

pemerintah pusat. Adapun Rencana Strategis  Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung beserta faktor 

penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan 
Renstra K/L. 

No Indikator Kinerja Capaian Sasaran 
Renstra SKPD 

Kabupaten 

Sasaran pada 
Renstra SKPD 

Provinsi 

Sasaran 
pada 

Renstra K/L 

1. 

 

Tercapainya pelayanan 
kesehatan hewan dan 
laboratorium sebanyak 
25.970 ekor ternak 

Terlayaninya kesehatan 
hewan dan laboratorium 
sebanyak 3.867 ekor 

Terwujudnya mitra 
strategis diantara 
seluruh pemangku 
kepentingan disektor 
peternakan di Jawa 
Barat 

 

 

2. Terfasilitasinya 
pembangunan sarana 
pelayanan kesehatan 
Hewan dan Laboratorium 
sebanyak 3 unit 

Terpenuhinya sarana 
pelayanan kesehatan 
hewan sebanyak 1 paket 

Terwujudnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
pembangunan 
peternakan yang 
efektif 

 

 

3. Terlaksananya vaksinasi 
dalam rangka pencegahan 
PHMS pada 1.123.432 
hewan dan  ternak 

Terlaksananya vaksinasi 
dalam rangka 
pencegahan PHMS pada 
hewan dan ternak 
sebanyak 326.235 ekor 

Terwujudnya 
keterkaitan kawasan 
peternakan dalam 
suatu system ekonomi 
yang saling 
menguntungkan 

 

 

4. Terfasilitasinya operasional  
Kader/ relawan yang 
dibentuk 350 orang 

Terpenuhinya operasional 
untuk kader/ relawan 
sebanyak 50 orang 

Meningkatnya 
ketersediaan bibit 
ternak 

 

 

5. Terlaksananya Rapat 
koordinasi,Sosialisasi dan 
Bintek dalam rangka 
penanggulangan penyakit 
hewan menular sebanyak 72 
kali pada 3.280 orang 

Terfasilitasinya Rapat 
koordinasi, sosialiasi dan 
bintek dalam rangka 
penanggulangan PHMS 
sebanyak 21 kali pada 
285 orang 

Terwujudnya 
ketersediaan pasokan 
pakan ternak 
sepanjang tahun 

 

 

6. Terlaksananya monitoring 
kegiatan penanganan PHMS 
sebanyak 769 kali 

Terlaksananya monitoring 
kegiatan penanganan 
PHMS sebanyak 286 kali 

Meningkatnya 
produktifitas budidaya 
peternakan 
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7. Terlaksananya Survailance 
laboratorium yang 
representatif sebanyak 
24.613 sampel 

Terpenuhinya surveilance 
laboratorium yang 
representatif sebanyak 
1.238 sampel 

Meningkatnya nilai 
tambah usaha 
peternakan 

 

 

8. Terfasilitasinya sarana dan 
operasionalisasi surveilance 
oleh petugas ( PDSR ) untuk 
7 tim sebanyak 4.032 kali 

Terpenuhinya sarana dan 
operasional surveilance 
untuk petugas sebanyak 
21 kali 

Terkendalinya 
Penyakit Hewan 
Menular Strategis 

 

 

9. Terfasilitasinya 
pembangunan sarana 
pelayanan kesehatan 
Hewan sebanyak 2 unit 

Terfasilitasinya 
pembangunan sarana 
pelayanan kesehatan 
hewan 

Terwujudnya sistem 
jaminan mutu pangan 
asal hewan 

 

 

10. Terlaksananya pengawasan 
kesehatan  hewan/ternak 
yang keluar masuk wilayah 
Kabupaten Bandung bagi 
87.500 ekor 

Terlaksananya 
pengawasan kesehatan 
hewan/ternak yang keluar 
masuk sebanyak 15.600 
ekor 

  

11. Terfasilitasinya kandang 
percontohan yang 
representatif di masyarakat 
dalam rangka restruksisasi 
perunggasan di 8 desa 

Tersedianya kandang 
percontohan yang 
representatif di 
masyarakat dalam rangka 
restrukturisasi 
perunggasan 1 unit di 1 
desa 

  

12. Terfasilitasinya kompensasi 
pemusnahan ternak untuk 
memutus rantai hidup 
penyebaran penyakit 
sebanyak 1.963 ekor 

Terlaksananya 
kompensasi pemusnahan 
ternak  unggas yang 
tertular penyakit sebanyak 
116 ekor 

  

13. Terfasilitasinya eliminasi 
bagi HPR Liar  sebanyak 
10.500 ekor 

Terlaksananya eliminasi 
terhadap HPR liar 
sebanyak 500 ekor 

  

14. Terfasilitasinya penerapan 
SOP dalam rangka 
meningkatkan Proper 
handling PAH dari tingkat 
produsen s.d. retailer di 4 
lokasi  unit usaha penghasil 
PAH  

Ada 4 unit PAH yang 
bersertifikat  

  

15. Terlaksanaya Pembinaan 
Penerapan kesmavet dan 
kesrawan bagi petugas di 
RPH, RPU, DKM, dan TPS 
melalui rapat koordinasi, 
Bimbingan teknis, 

Terlaksananya 
pembinaan Penerapan 
kesmavet dan kesrawan 
bagi petugas di RPH, 
RPU, DKM, dan TPS 
melalui rapat koordinasi, 
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Sosialisasi untuk 900 orang bimbingan teknis, 
sosialisasi sebanyak 3 
kali/ thn 

16. Terlaksananya pengawasan 
Penerapan kesmavet dan 
kesrawan oleh petugas di 6 
lokasi unit usaha penghasil 
PAH (RPH,RPU, DKM, dan 
TPS) 

Terlaksananya 
pengawasan penerapan 
kesmavet di 1 lokasi 

  

17. Terlaksananya pengawasan 
kesehatan dan keamanan 
PAH melalui pemeriksaan 
produk PAH dan Unit Usaha 
PAH sebanyak 800 sampel 

Terlaksananya 
pengawasan kesehatan 
dan keamanan PAH 
melalui pemeriksaan 
produk PAH dan Unit 
Usaha PAH sebanyak 114 
sampel 

  

18. Terfasilitasinya sarana 
prasarana pedagang PAH 
yg hygine di 3 lokasi. 

Adanya sarana prasarana 
pedagang PAH yang 
hygine 

  

19. Tercapainya peningkatan 
populasi ternak sebanyak 20 
% 

Tercapainya populasi 
ternak (sapi perah, sapi 
potong, domba, kambing 
dan unggas) rata-rata 
sebesar 8,95% 

  

20. Tercapainya produksi 
peternakan daging sebesar 
73. 193.826 kg, Telur 
16.720.350 Kg, susu 
65.652.040 Kg   

Tercapainya produksi 
peternakan daging 
sebesar 45.183.000 kg, 
telur sebesar 8.323.000 
kg, dan susu sebesar 
62.876.000 kg. 

  

21. Tercapainya jumlah populasi 
sapi perah sebanyak 70 
ekor dan produksi susu 
sebesar 110.000 liter di 
UPTD Perbibitan Ternak 
Pasirjambu 

Tercapainya jumlah pedet 
sapi perah di UPTD 
Perbibitan ternak 
sebanyak 10 ekor dan 
jumlah produksi susu 
sebesar 18.000 liter 

  

22. Terselenggaranya fasilitasi 
kemitraan 
usaha,manajemen 
pengolahan dan pemasaran 
serta pelatihan untuk para 
pengolah hasil ternak 
sebanyak 55 kali 

Meningkatnya 
pengetahuan dan 
keterampilan pengolah 
hasil ternak mengenai 
pengolahan hasil ternak 
sebanyak 11 kali  
(pelatihan, temu usaha, 
kemitraan usaha dan 
sosialisasi). 

  

23. Terlaksananya studi 
kelayakan rencana 
pembangunan pasar hewan 

Tersedianya sarana 
bangunan pasar hewan 
pacet sebanyak 1 unit 
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sebanyak 1 kali 

24. Terlaksananya 
penyelenggaraan pameran 
di kabupaten Bandung 
sebanyak 5 kali dan hari 
krida pertanian sebanyak 4 
kali 

Terlaksananya pameran 
pembangunan Kabupaten 
Bandung sebanyak 1 kali 

  

25. Terselenggaranya 
sosialisasi gerakan minum 
susu sebanyak 9 kali 

Terlaksananya 
sosialisasi gerakan 
minum susu 
sebanyak 1 kali 

  

26. Terselenggaranya launching 
RPH/MBC dan peresmian 
gedung baru UPTD 
pembenihan ikan 

Terlaksananya 
launching/peresmian 
UPTD RPH dan UPTD 
pembenihan 

  

27. Terlaksananya jumlah 
pemotongan hewan/ternak 
besar di RPH sebanyak 
47.563 ekor 

Tercapainya jumlah 
pemotongan 
hewan/ternak besar di 
RPH sebanyak 9.287 ekor 

  

28. Tercapainya penerapan 
teknologi tepat guna dalam 
menangani limbah 
peternakan sebesar 30 %,  
meningkatnya penyerapan 
limbah peternakan  menjadi 
143.000 ton,  penggunaan 
biogas bertambah  
sebanyak 250 unit, 
pengadaan sarana pengolah 
limbah  bertambah 180 unit 

Terfasilitasinya penerapan 
teknologi tepat guna  
dalam menangani limbah 
peternakan sebanyak 796 
unit reaktor biogas  dan 
114 kompos 

  

29. Tercapainya peningkatan 
produksi benih ikan 
sebanyak 6.746.661.818 
ekor dan ikan konsumsi 
sebanyak 49.464.312 kg) 
melalui pengembangan dan 
pemanfaatan lahan 
budidaya perikanan 

Tercapainya produksi 
benih sebesar 
1.088.942.810 ekor dan 
ikan untuk konsumsi 
sebesar 8.122.780 kg 

  

30. Tersedianya benih ikan 
unggul sebesar 19.661.940 
ekor (Mas sebesar 
7.864.776 ekor, Nila sebesar 
4.915.485 ekor, Lele 
sebesar 5.898.582 ekor, 
aneka ikan sebesar 589.858 
ekor dan ikan hias sebesar 
393.239 ekor) 

Tercapainya produsksi 
benih ikan unggul 
sebanyak 6.530.000 ekor 
(Mas sebesar 2.612.000 
ekor, Nila sebesar 
1.632.500 ekor, Lele 
sebesar 1.959.000 ekor, 
aneka ikan sebesar 
195.000 ekor dan ikan 
hias sebesar 130.600 
ekor) 
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung adalah salah satu dokumen perencanaan 

wilayah yang telah memadukan keunggulan komoditas dan wilayah. RTRW ini dijadikan salah satu acuan untuk 

menyusun Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung.  Berdasarkan telaahan terhadap Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung, maka dapat diidentifikasikan mengenai indikasi program pemanfaatan 

Ruang serta pengaruh Rencana struktur ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD. 

Sedangkan Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah telaahan lingkungan hidup yang bersifat 

strategis terutama terkait dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan 

dapat dilakukan secara berkelanjutan (Sustainable Development). Oleh karena itu, telaahan KLHS lebih dititikberatkan 

bagaimana pembangunan sektor peternakan dan sektor perikanan  bisa berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. 

Hal ini disebabkan sektor peternakan memberikan sumbangan terhadap efek rumah kaca yang dihasilkan dari limbah 

ternak dan pada sektor perikanan berhubungan dengan penurunan kualitas air. Adapun permasalahan, faktor 

penghambat dan pendorong yang dikaitkan dengan pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung 

serta KLHS dapat dilihat pada Tabel 10. 

31. Terbentuknya kelompok tani 
pembudidaya ikan yang 
produktif dan berdaya saing 
melalui peningkatan SDM 
pembudidaya sebanyak 65 
kelompok di 13 Kecamatan 

Bertambahnya kelompok 
tani pembudidaya ikan 
yang produkfif di 5 
Kecamatan 

  

32. Terlaksananya 
pengendalian penyakit ikan, 
optimalisasi fungsi Perairan 
umum, Cultured Based 
Fisheries dan budidaya ikan 
berwawasan lingkungan di 
12 kecamatan 

Terperiksanya penyakit 
ikan, kualitas air dan 
logam berat hasil 
budidaya ikan di 9 
Kecamatan 

  

33. Terlaksananya penyediaan 
peningkatan konsumsi ikan 
menjadi 27,57 Kg/Kap/Thn 

Meningkatnya konsumsi 
ikan sebesar 20,26 
Kg/Kap/tahun 

  

34. Tercapainya produksi hasil 
olahan ikan yang hygienis 
dan bermutu sebanyak 
14.370.300 Kg 

Meningkatnya produksi 
hasil olahan ikan yang 
hygienis dan bermutu 
sebesar 10.738.324.76 Kg 

  

35. Meningkatnya penerapan 
teknologi peternakan tepat 
guna 20% 

Terfasilitasinya 
peningkatan penerapan 
teknologi pemeliharaan 
ternak 
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Tabel 10. Permasalahan ,Faktor  Penghambat dan Pendorong yang dikaitkan dengan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung 

No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini 
Indikasi Program Pemanfaatan 

Ruang pada Periode Perencanaan 
Berkenaan 

Pengaruh Rencana Struktur 
Ruang terhadap Kebutuhan 

Pelayanan SKPD 

Arahan Lokasi Pengembangan  

Pelayanan SKPD 

1 Rencana Pemanfaatan 
lahan untuk kawasan 
budidaya seluas 
130.066,96 Ha 

- Pengembangan Sapi Perah 
di Pangalengan, Kertasari, 
Pasirjambu, Ciwidey 

1.Pencegahan dan 
Penanggulangan penyakit ternak 

Perlunya Peningkatan 
konsentrasi di beberapa 
wilayah yang tertuang 
dalam kolom struktur ruang 
saat ini 

 

2 Pengembangan WP 
Soreang-Kutawaringin-
Katapang 

 

- Pengembangan Sapi potong 
di Cikancung, 
Cicalengka,Paseh 

2. Peningkatan Produksi Hasil 
Peternakan 

- WP Soreang - Kutawaringin - 
Katapang 

3 Pengembangan WP 
Baleendah 

- Pengembangan Domba di 
Cicalengka, Pacet, Paseh dan 
Ciparay 

3. Peningkatan Penerapaan 
Teknologi Peternakan 

- WP Baleendah 

4 Pengembangan WP 
Banjaran sebagai 
kawasan agropolitan 

- Pengembangan Kambing 
Perah di Pasrirjambu,kertasari 

4. Program Peningkatan 
Pemasaran Hasil Produksi 
Peternakan 

 

- WP Banjaran 

5 Pengembangan WP 
Majalaya 

- Pengembangan Unggas di 
Pameungpeuk, Baleendah, 
Bojong soang 

 

5. Pengembangan Budidaya 
Perikanan 

- WP Majalaya 
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No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini 
Indikasi Program Pemanfaatan 

Ruang pada Periode Perencanaan 
Berkenaan 

Pengaruh Rencana Struktur 
Ruang terhadap Kebutuhan 

Pelayanan SKPD 

Arahan Lokasi Pengembangan  

Pelayanan SKPD 

6 Pengembangan WP 
Cicalengka 

- Pengembangan Perairan di 
Majalaya, Ciparay, Pacet, 
Banjaran, Soreang dan 
Bojongsoang 

6. Program Pengembangan 
Kawasa Budidaya Laut, Air Payau 
dan Air Tawar 

- WP Cicalengka 

7 Pengembangan WP 
Cimenyan-Cilengkrang 

7. Program Optimalisasi 
Pengelolaan dan Pemasaran 
Produksi Perikanan 

 - WP Cimenyan-Cilengkrang 
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Hal - hal yang dapat dikaji dari tabel tersebut diatas diantaranya adalah : 

1. Wilayah Kabupaten Bandung yang luas merupakan potensi yang sangat besar. 

2. Penyebaran ternak masih kurang terpusat di titik potensial. 

3. Pengembangan perairan umum harus terus ditingkatkan, hal ini guna mencegah kekurangan pasokan air 

di musim kemarau. 

4. Masih rendahnya sarana promosi untuk optimalisasi pemasaran hasil produksi perikanan maupun 

peternakan lokal. 

5. Kurang optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan 

 

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Bandung  tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika 

perekonomian propinsi, dan nasional.  Berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah digambarkan sebelumnya 

terdapat beberapa faktor, eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat 

mempengaruhi status pembangunan perekonomian di Kabupaten Bandung  sampai dengan tahun 2015.   

Pembangunan perekonomian  tidak hanya mengandalkan dan mengeksploitasi berbagai wilayah dan sektor 

unggulan saja, melainkan harus diperhatikan keberlangsungan (sustainability) dari wilayah dan sektor unggulan 

tersebut. Di sisi lain, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga 

pembangunan harus melibatkan sisi sosial di dalam pencapaian targetnya. Pendekatan sektoral dalam suatu 

perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan untuk 

mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan regional, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada 

daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk 

dikembangkan di masing-masing daerah. Permasalahan yang sering dihadapi pada pembangunan sektoral adalah 

sektor mana yang akan dijadikan unggulan di suatu wilayah, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya 

ketimpangan antar wilayah terhadap sektor-sektor tersebut terutama dalam hal penyebaran investasi. Upaya yang 

dapat ditempuh untuk mengurangi ketimpangan di dalam perencanaan adalah dengan mengetahui berbagai peran 

sektoral di dalam pembangunan. Peran dari berbagai sektor inilah selanjutnya dibutuhkan untuk melihat pertumbuhan 

ekonomi secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, berdasarkan data dan informasi yang telah diuraikan, dari kajian Renstra Dinas 

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung, RTRW, dan KLHS, maka dapat disusun berbagai isu strategis 

bagi pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Bandung. Beberapa isu strategis yang dapat 

dihimpun bagi pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 

1. Lahan potensial yang cukup luas mencapai 307.370 ha menjadi kekuatan besar menggerakkan lokomotif 

ekonomi Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung yang luasnya, memiliki geomorfologi yang bervariasi 

(dataran danau, satuan pematang homoklin, dan satuan kerucut gunung api) dengan tipe iklim B1, suhu rata-

rata 180C– 290C, dan curah hujan 1450 mm/tahun. Secara alamiah, kondisi tersebut telah menyebabkan 

bervariasinya struktur hidrologi dan agroekosistem Kabupaten Bandung. 
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2. Peternak kebanyakan adalah peternak tradisional, perlu segera dilaksanakan program  transformasi dari 

peternak tradisional ke peternak modern melalui peningkatan kapasitas peternak untuk meningkatkan daya 

saing petani. 

3. Banyaknya konversi lahan produktif maupun tidak produktif menjadi areal pemukiman, dipastikan akan 

merusak lingkungan dan menyebabkan produktivitas ternak dan ikan dan pendukung lainnya seperti rumput 

sebagai pakan ternak terus menurun dan terbatas ketersediaannya.  

4. Terbatas dan mulai tercemarnya kawasan perairan yang menyebabkan penurunan kualitas air menyebabkan 

menurunnya produktivitas perikanan di Kabupaten Bandung.  

5. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dan  terbatasnya sumber-

sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri (internal) 

maupun sumber dana dari luar daerah (eksternal).  

6. Potensi peternakan dengan jenis ternak antara lain : sapi perah,  sapi  potong,  domba  dan  unggas.    komoditi  

sapi  perah,  Kabupaten  Bandung memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan susu 

segar baik level Jawa  Barat  maupun  Nasional.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  susu  secara  nasional,  saat  ini 

Indonesia masih mengandalkan impor yang mencapai 70 % (mayoritas dalam bentuk olahan) dan sisanya (30 %) 

dari produksi dalam negeri, sehingga peluang pengembangan ternak sapi perah masih cukup tinggi. 

Komoditi  lain  yang  juga  potensial  dikembangkan  adalah  sapi  potong.  Saat  ini  kebutuhan daging  Kabupaten  

Bandung  dan  Kota  Bandung  sebagian  besar  masih  dipenuhi  dari  Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di lain 

pihak, bibit bakalan sapi potong yang berasal dari pedet jantan sapi perah di Kabupaten Bandung lebih banyak 

dijual ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini tentunya menjadi suatu peluang bila Kabupaten Bandung mampu 

menyediakan sapi potong dari dalam wilayah sendiri bagi konsumen di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. 

Selain sapi potong, domba merupakan jenis ternak yang potensial dikembangkan. Memelihara ternak domba 

sudah menjadi kultur masyarakat petani/peternak di perdesaan. Ternak domba berfungi sebagai tabungan yang 

sewaktu-waktu dapat diuangkan bila diperlukan, di samping sebagai penghasil pupuk yang sangat diperlukan 

untuk bercocok tanam. Saat ini permintaan daging domba semakin meningkat, sementara ternak bakalan masih 

sulit didapat. 

7. Fungsi  sungai  menjadi  tempat  pembuangan  sampah  dari masyarakat sekitar  sungai  dan  limbah-limbah  

sisa  sektor  industry, maupun limbah ternak. Sehingga  kondisi  ini juga  menimbulkan  permasalahan.   

Permasalahan  yang  timbul  di  daerah  hulu  sungai seperti pemanfaatan lahan pertanian di daerah perbukitan 

dengan kemiringan tertentu beralih fungsi dari hutan menjadi lahan pertanian menyebabkan sering 

terjadinya pergerakan tanah atau longsor dan bertambahnya lahan kritis di Kabupaten Bandung akibat 

erosi, sedimentasi dan longsor. Akibat dari kurang baiknya kondisi lingkungan di daerah hulu, terutama 

sering berkurangnya fungsi resapan air  menyebabkan  sedimentasi  dan  banjir  di  daerah  hilir.  Hal  tersebut  

diperparah  dengan  makin tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman/non pertanian serta 

perilaku masyarakat yang belum dalam mengoptimalkan pengelolaan  limbah peternakan sehingga 

limbahnya masih  dibuang melalui aliran sungai. 

8. Pengendalian Pemberantasan Penyakit Hewan adalah upaya pengendalian penyakit yang berdampak pada 

kerugian ekonomi secara luas/tinggi karena bersifat menular, menyebar dengan cepat serta berakibat angka 
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morbiditas dan mortalitas tinggi (memiliki eksternalitas tinggi) atau berpotensi mengancam kesehatan 

masyarakat. Penyakit hewan menular strategis yang mendapatkan prioritas seperti AI pada unggas, 

brocellosis, dan sejenisnya menjadi tugas pemerintah untuk pengendaliannya. Di samping itu pengendalian 

dan pemberantasan penyakit yang bersifat zoonosis juga mendapat prioritas penting karena dipandang 

sebagai bagian dari antisipasi perlindungan terhadap kesehatan masyarakat 

9. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam peningkatan produksi, budidaya maupun pemasaran 

sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

10. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan melalui kegiatan intensifikasi budidaya perikanan. 
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BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

Pembangunan Peternakan dan Perikanan yang dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup 

menggembirakan. Namun demikian, perubahan tatanan global, nasional serta regional yang berkembang dinamis 

menuntut percepatan pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Bandung secara nyata untuk mampu 

menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut. Munculnya kesadaran 

untuk menjadikan potensi lokal menjadi sumber pendapatan Peternak dan Pembudidaya ikan  sebagai  primadona di 

tingkat nasional  tercermin dalam keputusan pemerintah daerah yang tertera dalam Peraturan Bupati No 11 tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung pada Misi Keenam  yaitu   

“Meningkatkan ekonomi kerakyatan  yang berdaya saing”. 

Peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya 

beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat erat kaitannya dengan kemiskinan. Semakin besar daya beli  

masyarakat,  maka  semakin  kecil  tingkat  kemiskinan  pada  suatu  daerah.  Kemiskinan  menyebabkan kemampuan 

masyarakat berkurang secara drastis dalam mengakses pelayanan dasar. 

Salah   satu   upaya   untuk   meningkatkan   ekonomi   kerakyatan   yang   berdaya   saing   adalah   

peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; 

pengembangan industri produktif berbasis UMKM; penciptaan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi 

lokal; pengembangan  model  kemitraan  usaha  hulu-hilir;  memudahkan  aksesibilitas  pemasaran  produk-produk 

unggulan  daerah  hasil  KUMKM;  peningkatan  promosi  dan  kerja  sama  pengembangan  potensi  investasi; 

peningkatan   keterampilan   kewirausahaan;   peningkatan   peran   dan   fungsi   lembaga   ketenagakerjaan; 

peningkatan  kualitas  SDM  pencari  kerja;  peningkatan  sarana  dan  prasarana  pelatihan  kerja;    peningkatan posisi  

tawar  dan  daya  saing  produk  unggulan  daerah;  pengembangan  potensi  agribisnis;  memudahkan aksesibilitas   

pemasaran   produk-produk   pertanian   dan   perikanan;   mempermudah   akses   permodalan; pengembangan  

kawasan  pertanian  dan  perikanan;  penerapan  konsep  ekonomi  perdesaan  melalui  One Village  One  Product  

(OVOP);  pembangunan  dan  pengembangan  kawasan  agropolitan;  pembangunan  dan pengembangan   kawasan   

terpadu;   pembangunan   dan   pengembangan   kawasan   wisata   serta   penataan pedagang kaki lima dan asongan. 

Dinas Peternakan dan Perikanan  sesuai dengan fungsinya yaitu  pembangunan Peternakan dan Perikanan  di 

bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dan  diarahkan untuk mengoptimalkan segenap 

potensi yang ada, sehubungan dengan hal tersebut, visi  Dinas Peternakan dan Perikanan  tahun 2010-2015 

ditetapkan sebagai berikut : 

4.1. Visi dan Misi   

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. 
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Perumusan   dan   penjelasan   terhadap   visi   di   maksud,   menghasilkan   pokok-pokok   visi   yang 

diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini: 

Tabel  11. Penjelasan Visi, pokok-pokok visi dan Penjelasan 

Visi Pokok-pokok visi Penjelasan Visi 

Menjadikan Dinas Peternakan dan 

Perikanan sebagai   institusi yang 

profesional dalam mewujudkan 

peternakan dan perikanan yang 

unggul dan  berdaya saing dengan 

memanfaatkan Sumber Daya Lokal 

yang berwawasan lingkungan. 

 

Institusi yang profesional Menunjukkan institusi yang dikelola 

oleh aparatur yang ahli   dan 

kompeten dibidangnya untuk dapat 

memberikan pelayanan yang baik 

kepada pelaku usaha peternakan dan 

perikanan. 

Peternakan dan perikanan 

yang unggul 

Fokus pelayanan kepada usaha  

masyarakat  peternakan dan 

perikanan  Kabupaten Bandung 

sehingga menghasilkan produk yang 

sesuai standar serta diinginkan oleh 

masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

 

Berdaya saing  

 

Keadaan dimana produk Peternakan 

dan Perikanan  yang mampu bersaing 

dengan sehat dalam lingkup regional 

maupun nasional yang pada akhitnya 

dapat meningkatkan pendapatan 

pelaku usaha peternakan dan 

perikanan  

Sumberdaya lokal Produk peternakan dan perikanan 

yang telah dikembangkan, 

dipertahankan dan dilestarikan  secara 

optimal dan berkelanjutan sesuai 

dengan iklim usaha di Kabupaten 

Bandung dengan menggunakan 

teknologi yang ramah lingkungan. 

       Rencana strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2010-2015 lebih berorientasi pada 

peningkatan profesionalisme aparatur dalam mewujudkan pengusaha, masyarakat peternak, petani ikan serta 

stakeholder ternak dan ikan untuk menghasilkan  produksi  yang unggul dan berdaya saing  dengan memanfaatkan 

sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya alam, berwawasan lingkungan  dan 

berkelanjutan.  

Dengan memperhatikan kondisi  dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan dan isu yang ditetapkan serta 

dengan memperhitungkan peluang dan potensi yang di miliki untuk mencapai visi tersebut,   maka misi yang di 

lakukan adalah : 
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Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas SDM dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan 
profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan prima. 

 

Adalah salah satu upaya dalam mewujudkan pengusaha ternak dan ikan untuk menghasilkan  produksi  yang 

unggul dan berdaya saing. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.  

Penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata bergantung kepada Pemerintah saja, akan tetapi  harus  

bersinergi  antara  pemerintah,  sektor  swasta  dan  masyarakat  secara  proporsional  dan bertanggung jawab. 

Proporsional dalam hal ini mengandung pengertian bahwa setiap domain pemerintahan melaksanakan peran dan 

fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bertanggung jawab mengandung pengertian bahwa pelaksanaan peran dan fungsi setiap domain pemerintahan 

harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good 

governance). 

 
Misi Kedua : Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas peternakan dan perikanan berbasis 
teknologi dan sumberdaya lokal yang unggul. 

Dinas Peternakan dan Perikanan selalu berupaya melakukan transfer teknologi kepada pelaku usaha peternakan 

dan perikanan melalui kegiatan pelatihan, gelar teknologi dan mengikutsertakan pelaku usaha peternakan dan 

perikanan dalam berbagai kegiatan, seminar, perlombaan, pameran, studi banding dan lain sebagainya untuk 

menambah wawasan agar pelaku usaha dapat menggali dan memanfaatkan sumberdaya lokal dengan memanfaatkan 

teknologi  sehingga dapat menghasilkan produk yang unggul.    

Misi Ketiga :  Menciptakan keseimbangan ekosistem Sumber Daya Alam  yang mendukung   keberlanjutan 
pembangunan Peternakan dan Perikanan. 

 Dinas Peternakan dan Perikanan beserta pemangku kepentingan selalu berorientasi untuk menghasilkan produk 

dalam merencanakan dan melaksanakan, yaitu dengan  mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan. 

Pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya dilakukan pada mekanisme kinerja pemerintahan, tetapi harus 

dilaksanakan oleh pelaku usaha peternakan dan perikanan  dan mengacu pada  aturan yang berlaku.  

Misi Keempat : Mengembangkan usaha Peternakan dan Perikanan sebagai usaha ekonomi produktif yang 
mandiri dan berdaya saing. 

 Usaha Peternakan dan Perikanan Perlu dikembangkan dalam bentuk konsep kawasan agropolitan/minapolitasn 

sejalan  dengan UU Penataan Ruang No 26/2007, yang juga mengatur tentang Kawasan Agropolitan, Bab I Ketentuan 

Umum Nomor 24, Pasal 51 ayat 1 dan 2. Pembangunan kawasan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi 

pelaku usaha dalam mengelola usahanya, mulai dari lingkungan yang mendukung sesuai dengan standar usaha, 

sarana dan prasarana yang dapat dipenuhi secara terkoordinir, pola usaha yang dapat dikelola sesuai dengan 

permintaan pasar, bankable sampai kepada usaha pengolahan dan pemasarannya yang mampu memfasilitasi  

penjualan hasil sehingga menjadi usaha yang perekonomian yang menimbulkan multi player effek. 

4.2. Tujuan dan Sasaran  

Dalam   mewujudkan   visi   melalui   pelaksanaan   misi   yang   telah   ditetapkan   tersebut   di   atas, diperlukan  

adanya  kerangka  yang  jelas  pada  setiap  misi,  menyangkut  tujuan  dan  sasaran  yang  hendak dicapai. Tujuan 

dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap  kegiatan Dinas 
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Peternakan dan Perikanan baik urusan peningkatan  SDM aparatur dan SDM pelaku usaha peternakan dan perikanan 

maupun urusan pilihan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat peternak dan perikanan. Tujuan dan 

sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 12. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan (RENSTRA) 
Kabupaten Bandung Tahun 2010–2015. 

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. 

Misi Tujuan Sasaran 

Misi  Kesatu: 

Meningkatkan kualitas  SDM 
dengan mengoptimalkan 
partisipasi masyarakat  dan 
profesionalisme aparatur dalam 
rangka pelayanan prima 

 

Mendorong Peningkatan 
kualitas SDM  aparatur yang 
dapat mewujudkan pelayanan 
prima, serta pemberdayaan 
masyarakat peternakan dan 
perikanan yang kreatif dan 
inovatif dalam pengembangan 
usaha  

1. Peningkatan Kualitas SDM 
aparatur peternakan dan 
Perikanan  

2. Peningkatan kualitas SDM pelaku 
usaha peternakan 

3. Peningkatan Kualitas SDM pelaku 
usaha perikanan  

Misi Kedua : 

Meningkatkan Produksi dan  
produktivitas komoditas 
peternakan dan perikanan 
berbasis teknologi dan 
sumberdaya lokal yang unggul 

1. 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 unngul 

1. Mendorong peningkatan produksi 
peternakan  

2. Peningkatan konsumsi ternak dan 
ikan perkapita 

3. Peningkatan produksi ikan 
konsumsi, benih, dan ikan olahan 

4. Peningkatan pelayanan  perizinan 
usaha perikanan 

5. Pembangunan sentra pasar ikan  
6. Peningkatan sarana pemasaran 

hewan dan pelayanan perizinan 
usaha peternakan  

2. Meningkatnya  pencegahan 
dan pengendalian Penyakit 
ternak dan Ikan  untuk 
peningkatan kualitas  produk 
peternakan dan Ikan 

1. Peningkatan kesehatan hewan 
ternak dan ikan 

2. Peningkatan kesmavet untuk 
mendukung jaminan keamanan 
pangan 

Misi Ketiga: 

Menciptakan keseimbangan 
ekosistem Sumber Daya Alam 
yang mendukung keberlanjutan 
pembangunan peternakan dan 
perikanan  

Terkendalinya dampak 
pembangunan peternakan 
dan perikanan dengan 
memperhatikan sarana 
prasarana dan daya dukung 
serta  serta daya tampung 
lingkungan  

1. Peningkatan pemanfaatan hasil 
ikutan produksi peternakan dan 
perikanan  

2. Mendorong peningkatan populasi 
peternakan  

3. Mendorong terwujudnya sistem 
pengelolaan Sumber daya 
perikanan yang berwawasan 
lingkungan 

4. Peningkatan pengelolaan limbah 
peternakan 

Misi Keempat :  

Mengembangkan usaha 
peternakan dan perikanan sebagai 
usaha ekonomi produktif yang 
mandiri dan berdaya saing  

Meningkatkan pendapatan 
untuk meningkatkan daya beli 
dan ketahanan pangan 
masyarakat melalui 
pengembangan aktivitas 
ekonomi berbasis potensi 

1. Memfasilitas bantuan permodalan 
untuk usaha Peternakan dan 
Perikanan melalui perbankan atau 
Bantuan Sosial 

2. Melaksanakan/ 
mengikuti/menghadiri Pameran 
Usaha Peternakan dan Perikanan  
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Misi Tujuan Sasaran 

lokal 3. Melakukan promosi produk hasil 
peternakan dan Perikanan  

4. Membuat produk olahan yang 
berdaya saing dengan 
memperbaiki kemasan, sertifikasi 
dan berlabel halal 

 

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan  

 Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 diarahkan untuk lebih 

memantapkan penataan di segala bidang dengan memfokuskan pada  peningkatan kualitas  sumber daya manusia 

termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Terkait dengan penguatan 

daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan peternakan  dan  

perikanan dari sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Pembangunan Peternakan  meliputi industri  sapi perah, sapi potong , olahan hasil ternak  dengan 

memperhatikan buangan limbah menjadi sumber energy sehingga tidak mencemari lingkungan. Pembangunan 

Perikanan juga meliputi penyediaan benih dan induk berkualitas serta pengolahan hasil perikanan berikut peningkatan 

jaringan pemasaran ternak dan ikan  

Untuk mewujudkan visi dan misi lebih lanjut dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 

2010-2015 strategi dan arah pembangunan jangka menengah yang akan diterapkan secara berkesinambungan 

dengan cara menidentifikasi berbagai faktor yang diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, 

tantangan dan peluang pembangunan secara internal maupun eksternal dalam lima tahun kedepan. Dengan 

menggunakan salah satu falsafah yang dianut masyarakat kabupaten Bandung SABILULUNGAN  yaitu falsafah saling 

membantu, bahu membahu  yang menjadi energi kolektif luar biasa yang secara kontekstual terwujud dalam bentuk 

kerjasama antara masyarakat peternakan perikanan dengan aparatur dalam menyelesaikan berbagai masalah. 

Berdasarkan hasil analisis kondisi saat ini dengan isu-isu strategis, tantangan dan peluang maka strategi yang 

dipilih  sesuai misi adalah sebagai berikut : 

1.Meningkatkan Kualitas SDM dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan profesionalisme aparatur 

dalam rangka pelayanan prima, strateginya adalah : 

a. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya. 

b. Penerapan sistem reward and punishment yang berkeadilan. 

c. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi. 

d. Peningkatan disiplin kerja aparatur. 

e. Mendorong pengembangan sumberdaya masyarakat peternakan dan perikanan melalui good Farming 

practice. 

f. Pengembangan sumberdaya masyarakat peternakan dan perikanan melalui peningkatan pengetahuan 

bidang peternakan dan perikanan.  
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2.Meningkatkan Produksi dan produktivitas komoditas peternakan dan perikanan berbasis teknologi dan 

sumberdaya lokal yang unggul, stategi yang diambil adalah :  

a. Optimalisasi penerapan teknologi peningkatan produksi peternakan dan perikanan.  

b. Melakukan kerjasama dengan balai  penelitian dalam rangka tranfer teknologi untuk peningkatan  

produktivitas hasil ternak  dan ikan. 

c. Menggali potensi  sumberdaya   lokal yang dapat dikembangkan melalui teknologi terapan. 

d.  Menerapkan standarisasi untuk produk peternakan dan perikanan.  

e. Menggunakan Induk/Benih Unggul untuk usaha budidaya perikanan.  

f. Penyedaan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan kebutuhan usaha peternakan dan perikanan. 

3.Menciptakan keseimbangan ekosistem Sumber Daya Alam  yang mendukung   keberlanjutan pembangunan 

Peternakan dan Perikanan, strategi yang diambil adalah:  

a. Optimalisasi pengelolaan limbah peternakan menjadi sumber energi baru dan pupuk alami bagi 

masyarakat. 

b. Melakukan pengkajian daya dukung lingkungan untuk peningkatan produksi ternak  dan ikan di lokasi 

pengembangan usaha agar tetap lestari  dan berkelanjutan.  

c. Peningkatan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan 

peternakan dan perikanan. 

d. Pengendalian  dan pencegahan penyakit hewan menular dan ikan dan meningkatkan pengawasan 

KESMAVET. 

4.Mengembangkan usaha peternakan dan perikanan sebagai usaha ekonomi produktif yang mandiri dan 

berdaya saing, strategi yang diambil adalah : 

a. Menciptakan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal. 

b. Meningkatkan posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah dengan sertifikasi produk yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Meningkatkan keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan pembuatan produk olahan dari ternak dan 

ikan. 

d. Membuka jaringan pemasaran produk peternakan dan perikanan di dalam dan  luar daerah. 

e. Memfasilitasi untuk mendapatkan bantuan permodalan dari perbankan atau bantuan sosial dan 

program lainnya dari pemerintah. 

f. Pengembangan Kawasan agropolitan /minapolitan peternakan dan perikanan  yang terpadu. 

Berdasarkan strategi tersebut  Dinas Peternakan dan Perikanan  menetukan arah kebijakan untuk pembangunan 

lima tahun 2010-2015 sebagai berikut: 

 Meningkatkan sinergitas seluruh komponen masyarakat peternakan dan perikanan, baik aparatur 

maupun pelaku usaha peternakan dan perikanan. 

 Mendukung peningkatan populasi  dan produksi  melalui pengembangan mutu genetik bibit dan benih 

komoditas unggulan, sumberdaya lokal  serta pengembangan manajemen usaha peternakan dan 

perikanan. 
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 Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi serta kemitraan  yang saling menguntung dan 

menguatkan. 

 Pengembangan usaha dengan pendekatan kawasan, penggunaan teknologi dengan tetap 

memperhatikan daya dukung lahan,  kelestarian lingkungan dan usaha yang berkelanjutan.   

 Mengembangkan sistem pengendalian penyakit hewan dan ikan. 

 Penataan sarana dan prasarana UPTD peternakan dan perikanan. 

 Pembangunan Usaha peternakan dan perikanan yang berpihak kepada  pengentasan kemiskinan,  

perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha peternakan dan perikanan dari yang sifatnya 

tradisional, pelaku ekonomi subsistem menjadi pelaku usaha modern. 
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BAB  V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN 
PENDANAAN INDIKATIF 

 

5.1. Perumusan Program dan Kegiatan 

Dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2010-2015 tidak secara otomatis dapat disusun dari 

RENSTRA Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Bandung karena Disnakan adalah bagian dari 

Kabupaten Bandung yang sifatnya “dependent” artinya tergantung dari RENSTRA Kabupaten Bandung dan 

RENSTRA Provinsi maupun Pusat. Program dan kegiatan Dinas Peternakan Dan Perikanan tahun 2010 - 2015 

merupakan program lanjutan tahun 2005-2010, yang terdiri dari 7 Program Wajib dan 7 program pilihan yang 

akan dilaksanakan pada tahun 2010-2015 dimana program dan kegiatan ini didistribusikan pada setiap bidang 

yang ada pada Bidang Peternakan, Bidang Perikanan, Bidang Bina Usaha, Bidang Kesehatan Hewan, Sekretariat 

, UPTD Perbibitan, UPTD RPH dan UPTD Pembenihan Ikan. Namun demikian dalam melaksanakan strategi 

perlu disesuaikan dengan permasalahan dan tugas pekerjaan Bagian dan Sub Bagian dari Dinas Peternakan Dan 

Perikanan.  Berikut merupakan rencana program  yang akan dilaksanakan pada 2010 – 2015 yaitu  : 

 

Program dan Kegiatan Dinas Peternakan Dan Perikanan pada Renstra 2010 - 2015 masih 

menggunakan format program dan kegiatan tahun 2005 - 2010. Pada Program Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit Ternak terdapat penambahan dan perubahan kegiatan prioritas pada tahun 2010 yaitu munculnya 

kegiatan Pelayanan  Kesehatan Hewan Dan Laboratorium seiring dengan terbentuknya UPTD Pelayanan 

Kesehatan Hewan dan Laboratorium. Sementara kegiatan Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 

menjadi Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan penerapan kesmavet dan kesrawan yang bertujuan untuk lebih 

mengoptimalkan sasaran kegiatan. 

Pada dasarnya penyusunan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Disnakan yang Berdasarkan Perda 

Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas 

Daerah Kabupaten Bandung dan berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 

Pemendagri  No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  

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 
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melaksanakan ketatausahaan dinas yang  berdasarkan keperluan untuk mendukung terwujudnya VISI dan MISI 

serta pembangunan peternakan dan perikanan dalam 5 tahun mendatang.  Atas dasar itu pulalah susunan 

program dan kegiatan Dinas Peternakan Dan Perikanan  disusun berdasarkan prioritas Bidang dan Sub bagian 

serta Unit Pelayanan Teknis yang ada. 

Dalam penyusunan anggaran untuk setiap program yang ditetapkan pemerintah, penyusunan 

anggarannya disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Bandung  yang telah ditetapkan sekaligus melihat peluang 

kemungkinan adanya anggaran dari luar yang dapat dimanfaatkan sehingga sistem penganggaran program-

komponen-kegiatan Dinas Peternakan Dan Perikanan yang disarankan di dalam RENSTRA ini merupakan sistem 

yang fleksibel begitu pula dengan penyusunan program dan kegiatan yang ada pada kurun pelaksanaan Renstra 

2010–2015  dapat melakukan penambahan program dan kegiatan yang mendukung pada Visi Misi Kepala 

Daerah dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku juga memperhatikan munculnya isu – isu 

strategis yang baru yang tidak dapat dihindari maupun diprediksi sebelumnya. 

5.2. Program dan Kegiatan 2010 - 2015 

Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan yang diambil, ditetapkan 7 

Program Wajib dengan 18 Kegiatan dan 7 (Tujuh) program pilihan dengan 16 kegiatan yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2010-2015 yaitu : 

7  Program Wajib: 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 10 kegiatan ) 

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur ( 4 kegiatan ) 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ( 2 kegiatan ) 

6. Program Pengembangan Data/ Informasi / Statistik Daerah ( 1 kegiatan ) 

7. Program penataan Peraturan Perundang-Undangan ( 1 kegiatan ) 

7 ( Tujuh ) Program Pilihan : 

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak ( 4 kegiatan ) 

2. Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan ( 3 kegiatan ) 

3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan ( 2 kegiatan ) 
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4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan ( 2 kegiatan ) 

5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan ( 3 kegiatan ) 

6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan ( 1 kegiatan ) 

7. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air payau dan Air  Tawar ( 1 kegiatan ) 

5.3. Indikator Kinerja  

Indikator ini merupakan gambaran kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan 

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menudukung visi misi Dinas maupun Kepala Daerah 

dan di susun berdasarkan estimasi dan ekspektasi hasil yang  dapat dicapai di akhir tahun renstra.  

Dari 7 program  wajib dan  7 program pilihan yang ada memiliki 34  Indikator kegiatan sebagaimana 

dapat dilihat pada lampiran tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasasaran 

dan Pendanaan Indikatif SKPD.  Pagu Indikatif yang direncanakan merupakan anggaran yang dibuat 

berdasarkan predisksi kenaikan harga dan skala prioritas. 

Adapun yang menjadi Indikator makro dari pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten 

Bandung Tahun 2010 sampai dengan 2015 ialah seperti pada table 13 dibawah ini: 
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Tabel 13. Indikator Makro Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan (RENSTRA) Kabupaten Bandung Tahun 2010–2015 

INDIKATOR 

KINERJA 

RENSTRA/RPJMD  

2010-2015  

TARGET 

TAHUN 2011  
TARGET 

TAHUN 2012 

 

TARGET 

TAHUN 2013 

TARGET 

TAHUN 2014 TARGET 

TAHUN 2015 

Pengendalian 

terhadap ancaman 5 

penyakit hewan 

menular strategis 

63.399 ekor 64.450 Ekor 65.575 ekor 66.983 Ekor 68.482 ekor   

Populasi  Ternak :  

•  Sapi perah    

•  Sapi potong  

•  Domba  

•  Unggas  

 

31.227 ekor  

17.887ekor  

233.025ekor  

7.486.915 ekor 

 

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 

 

37.881 ekor  

39.110ekor  

271.837 ekor  

8.066.386 ekor 

 

37.881 ekor  

39.110ekor  

271.837 ekor  

8.066.386 ekor 

Produksi :  

•  Daging  

•  Telur  

•  Susu  

 

53.287 Ton  

9.008 Ton  

66.210 Ton 

 

77.161 ton 

8.731 ton 

79.374 ton 

 

79.355 ton 

9.081 ton 

81.755 ton 

 

81.519ton  

9.446 ton  

83.390 ton 

 

84.912 ton  

9.892 ton  

86.726 ton 

Optimalisasi 

penerapan 

teknologi tepat 

guna terutama 

dalam pengelolaan 

limbah ternak  

 208.337 ton 

limbah (60 

reactor biogas  

43 unit kompos  

256.738 ton (45 

biogas, 40 kompos) 

299.268 ton (46 

biogas, 35 kompos)  

 375.080 Ton 

limbah (biogas 49 

unit atau akumulasi 

250 unit, kompos 

32 unit atau 

akumulasi 180 unit 

kompos) 

Tingkat  konsumsi :  

Daging  

 

Telur  

    

Susu     

 

11,8 

Kg/Kap/Thn  

 

2,5 Kg/Kap/Thn  

 

9,3 Kg/Kap/Thn 

 

17.3 Kg/Kap/Thn 

 

2.4 Kg/Kap/Thn 

 

10.7 Kg/Kap/Thn 

 

17.4 Kg/Kap/Thn 

 

2.43 Kg/Kap/Thn 

 

10.8 kg/Kap/Thn 

 

17,6 Kg/Kap/Thn  

 

2,5 Kg/Kap/Thn  

 

10,83 Kg/Kap/Thn 

  

17,7 Kg/Kap/Thn  

 

2,6 Kg/Kap/Thn  

 

10,9 Kg/Kap/Thn  
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INDIKATOR 

KINERJA 

RENSTRA/RPJMD  

2010-2015  

TARGET 

TAHUN 2011  

TARGET 

TAHUN 2012 

 

TARGET 

TAHUN 2013 

TARGET 

TAHUN 2014 TARGET 

TAHUN 2015 

Produksi benih ikan  1.173.181 ribu 

ekor 

1.255.304 ribek 1.343.175 ribek 1.437.198 ribu ekor 1.537.801 ribu ekor  

Produksi ikan 

konsumsi  

8.694 ton 10.033 ton 10.750 ton 11.673 ton 12.436 ton  

Tingkat konsumsi 

ikan  

21,1 

Kg/Kap/Thn 

22,5 Kg/Kap/Thn 24,1 Kg/Kap/Thn 25,8 Kg/Kap/Thn 26,4 Kg/Kap/Thn 

Terwujudnya 

kawasan budidaya 

perikanan yang 

berwawasan 

lingkungan  

8 lokasi 8 lokasi 8 Lokasi 8 lokasi 8 lokasi atau 

(akumulasi 40 

lokasi) 
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5.4. Kelompok Sasaran 

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumya, bahwa sasaran yang akan dicapai  koheren dengan 4 

misi Disnakan yaitu Meningkatkan kualitas  SDM dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat  dan 

profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan prima, Meningkatkan Produksi dan  produktivitas komoditas 

peternakan dan perikanan berbasis teknologi dan sumberdaya lokal yang unggul Menciptakan keseimbangan 

ekosistem Sumber Daya Alam yang mendukung keberlanjutan pembangunan peternakan dan perikanan 

Mengembangkan usaha peternakan dan perikanan sebagai usaha ekonomi produktif yang mandiri dan berdaya 

saing 

Pencapaian hasil terhadap kelompok sasaran tersebut dijabarkan lebih lanjut di setiap program dan 

kegiatan yang ada di Dinas Peternakan Dan Perikanan itu sendiri, sehingga setiap program dan kegiatan yang 

ada merupakan suatu kegiatan yang saling terkait untuk mewujudkan apa yang diharapkan pada sasaran yang 

ada. 

Indikator Program dan kegiatan pada renstra 2010 – 2015 dijabarkan lebih lanjut di setiap tahun rencana 

yang dapat dilihat pada lampiran Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok 

Sasasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD.  

5.5. Pagu Indikatif 

Pagu Indikatif yang direncanakan merupakan anggaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan, prediksi kenaikan 

harga,  skala prioritas dan mencari peluang terhadap  adanya anggaran yang mungkin dapat dijadikan sumber 

untuk mengoptimalkan  hasil kegiatan 
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BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN 
DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN BANDUNG 

 

Arah pembangunan Kabupaten Bandung menekankan pada esksistensi Kabupaten Bandung pada 

tingkat regional nasional bahkan global dengan memperhatikan pembangunan desa, pemerintahan yang baik dan 

berlandaskan pada basis agama, kebudayaan tradisional, serta memperhatikan keseimbangan lingkungan.  

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada masa pembangunan 5 tahun kedepan ialah sebagai berikut: 

Tabel 13. Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 

Misi Tujuan Sasaran 

Misi kesatu : 

“Meningkatkan 
profesionalisme 
birokrasi”. 

Mewujudkan 
pelayanan publik 
yang prima 

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan. 

2. Terlaksananya pengiriman CPNS peserta 
diklatprajabatan, peserta diklatpim, diklat teknis  dan 
bintek. 

3. Terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah. 

4. Terwujudnya pelayanan kedinasan Kepala 
daerah/Wakil kepala  daerah 

5. Tersedianya SDM aparatur pengelola keuangan 
daerah yang handal dan profesional secara paripurna 
baik dalam pengelolaan pendapatan maupun belanja 
daerah 

6. Mengembangkan sistem perencanaan pelaksanaan 
dan pengawasan pembangunan 

7. Terwujudnya pelayanan Prima melalui transparansi 
pengaduan masyarakat 

8. Terlaksananya koordinasi kerjasama permasalahan 
peraturan perundang-undangan 

9. Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah. 

10. Terciptanya kerjasama dengan berbagai stakeholder 
dalam penyebaran informasi pembangunan 
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Misi Tujuan Sasaran 

Misi kedua : 

“Meningkatkan 
kualitas SDM 
(pendidikan dan 
kesehatan) yang 
berlandaskan Iman 
dan takwa serta 
melestarikan budaya 
sunda”. 

Meningkatnya 
kualitas SDM yang 
berbudi pekerti 
luhur, berbudaya 
sunda dan 
berlandaskan iman 

dan taqwa. 

1. Meningkatnya angka melek huruf. 

2. Meningkatkanya angka rata-rata lama sekolah 
(RLS). 

3. Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) 
SMA/K/MA/Sederajat. 

4. Meningkatnya kuantitas siswa untuk jenjang 
pendidikan menengah kejuruan. 

5. Meningkatnya jumlah PAUD. 

6. Meningkatknya kualitas SDM Pendidik dan 
Kependidikan. 

7. Meningkatknya kualitas manajemen pendidikan. 

8. Meningkatknya prestasi olahraga dan peran pemuda 
dalam pembangunan. 

9. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat 

10. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit 
menular 

11. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit 
menular 

12.    Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS) pada tingkat rumah tangga 

13.   Responsif terhadap krisis kesehatan akibat bencana 
dan kejadian luar biasa 

14. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap 
pelayanan publik bidang kesehatan 

15. Meningkatnya pembinaan dan perlindungan terhadap 
penyandang masalah sosial. 

16.    Pengendalian Jumlah penduduk 

17.    Kesetaraan Gender dan Perlindungan anak. 

18.    Meningkatnya kesalehan sosial. 

19.    Terwujudnya rasa memiliki atas budaya sunda. Misi ketiga : 

“Memantapkan 

Pembangunan 

Perdesaan”. 

Meningkatkan 
pembangunan 
desa menuju desa 
yang mandiri. 

1.Meningkatnya infrastruktur dan kapasitas kelembagaan 
desa 

2.Meningkatnya peran serta masyarakat desa 

3.Meningkatnya kapasitas fiskal pemerintah desa 

4.Meningkatnya desa mandiri pangan. 

Misi keempat : 

“Meningkatkan 

keamanan dan 
ketertiban 

wilayah”. 

Mewujudkan 
keamanan dan 
ketertiban 
masyarakat 

1.Tersedianya produk hukum yang implementatif. 

2.Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. 

3.Meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum. 

4.Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan bagi 
masyarakat. 



[Renstra Disnakan 2-2015] Page 71 

 

Misi Tujuan Sasaran 

Misi kelima : 

“Meningkatkan 

ketersediaan 

infrastruktur dan 
keterpaduan tata 
ruang wilayah”. 

Mewujudkan 
keserasian 
pembangunan 
infrastruktur dan 
tata ruang wilayah. 

1.Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar wilayah. 

2.Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai 
dengan tata ruang wilayah. 

3.Tertatanya areal permakaman 

4.Terlayaninya penduduk oleh pelayanan air bersih. 

5.Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat dan 
layak huni 

6. Terwujudnya sistem transportasi yang terpadu. 

Misi keenam : 

“Meningkatkan 
ekonomi kerakyatan  
yang berdaya saing”. 

Meningkatkan 
kontribusi ekonomi 
kerakyatan 
terhadap 
perekonomian 
daerah. 

1.Meningkatnya pelaku KUMKM yang berbasis potensi 
lokal dan mampu bersaing. 

2.Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berdaya 
saing. 

3.Berkembangnya Kawasan pertanian berbasis ekonomi 
lokal dan mampu berdaya saing. 

4.Mengembangkan kawasan wisata terpadu dalam 
tatanan integrasi ekonomi lokal. 

Misi ketujuh : 

“Memulihkan 

keseimbangan 
lingkungan 

dan menerapkan 
pembangunan 
berkelanjutan”. 

Menciptakan 
lingkungan yang 
serasi dan 
seimbang dengan 
memperhatikan 
daya dukung dan 
daya tampung 
lingkungan serta 
melaksanakan 
mitigasi bencana. 

1.Terkendalinya dampak pembangunan terhadap 
lingkungan. 

2.Terciptanya  lingkungan  yang  bersih,  hijau  dan 
terkendalinya polusi 

3.Terselenggaranya perlindungan dan konservasi 
sumber daya alam` 

4.Terwujudnya sistem informasi lingkungan 

5.Berkurangnya tingkat pencemaran dan kerusakan 
lingkungan. 

6.Terwujudnya   kawasan   perkotaan   yang   hijau dan 
ramah lingkungan 

7.Meningkatnya fungsi kawasan lindung dan daerah 
hijau. 

8.Berkurangnya luas lahan kritis. 

9.Berkurangnya tingkat resiko akibat 
bencana/kebakaran. 

Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 

Adapun berdasarkan pada hasil rumusan indikator pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten 

Bandung pada Renstra untuk periode pembangunan 2010-2015; jika disesuaikan dengan Tujuan dan sasaran 

RPJMD Kabupaten Bandung semuanya mendukung, namun yang secara langsung mendukung pencapain 

Tujuan dan sasaran Kabupaten ialah seperti terlihat pada table 15 dibawah ini. 
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Tabel 14. Indikator Dinas peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung yang secara langsung mendukung tujuan dan sasaran Kabupaten Bandung 

Tujuan RPJMD Kabupaten 
Ke: 

Sasaran RPJMD Kabupaten Ke: Indikator Pembangunan Disnakan 

1. Mewujudkan pelayanan 
publik yang prima 

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan. Fasilitasi akses modal peternakan 400 orang 

Fasilitasi akses modal perikanan 75 orang 

Terlaksananya Adminsitrasi Perkantoran, Terpenuhinya sarana prasarana 
aparatur, dan meningkatnya disiplin pegawai serta meningkatnya sistem pelaporan 
keuangan dan kinerja 

Terbentuknya tim penilai jabatan fungsional 

Peningkatan personil pada Dinas Peternakan dan Perikanan 52 orang 

2. Terlaksananya pengiriman CPNS peserta diklat 
prajabatan, peserta diklatpim, diklat teknis  danbintek. 

Fasilitasi pelatihan barang/jasa 10 orang 

Pengawas kesmavet 8 orang 

Sertifikasi keurmaster 8 orang 

Manager pengendali mutu 13 orang 

3. Terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah. Penyediaan Perbup mengenai larangan pemotongan sapi betina produktif 1 kali 

5. Tersedianya SDM aparatur pengelola keuangan 
daerah yang handal dan profesional secara 
paripurna baik dalam pengelolaan pendapatan 
maupun belanja daerah 

Pelatihan bendaharawan 7 orang 

 

 

6. Mengembangkan sistem perencanaan Tersedianya pusat data dan informasi Disnakan 1 unit 



[Renstra Disnakan 2-2015] Page 73 

 

Tujuan RPJMD Kabupaten 
Ke: 

Sasaran RPJMD Kabupaten Ke: Indikator Pembangunan Disnakan 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan  

10.    Terciptanya kerjasama dengan berbagai stakeholder 
dalam penyebaran informasi pembangunan 

Ikutserta dalam pameran tingkat pusat dan provinsi 20 kali 

Terpromosikanya hasil produk peternakan dan perikanan 20 kali 

Peningkatan promosi produk peternakan dan perikanan unggulan 60 kali 

6. Meningkatkan kontribusi 
ekonomi kerakyatan terhadap 
perekonomian daerah 

3. Berkembangnya Kawasan pertanian berbasis ekonomi 
lokal dan mampu berdaya saing 

Mendorong pencapaian  populasi Sapi perah  menjadi 40.968 ekor 

Meningkatnya populasi Sapi potong menjadi 40.887 ekor 

Meningkatnya populasi Domba menjadi 271.837 ekor 

Meningkatnya populasi Unggas menjadi 9.570.064 ekor 

Pelayanan Kesehatan 45.000 ekor 

Fasilitasi Pembangunan unit Puskeswan yang berstandar  2 unit 

Penanggulangan PHMS 283.099 ekor (untuk 5 penyakit) 

Fasilitasi sertifikasi unit PAH 4 unit 

Pengawasan dan pembinaan pelaku penghasil PAH 450 orang 

Pengawasan kualitas produk PAH 800 sampel 

Penataan sarana prasarana RPH 36 paket 

Meningkatnya konsumsi produk peternakan: 

 - Daging 17,6 Kg/Kap/Thn 

 - Telur 2,5 Kg/kap/ Thn 
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Tujuan RPJMD Kabupaten 
Ke: 

Sasaran RPJMD Kabupaten Ke: Indikator Pembangunan Disnakan 

 - Susu 10.8 Kg/Kap/thn 

Pelatihan inseminator dari peternak 27 orang 

Pelatihan SDM Pembudidaya ikan 65 kelompok 

Pembesar yang bersertifikat 80 orang 

Pembenih bersertifikat 15 orang 

Pemotongan ternak di RPH sebanyak 46.000 ekor 

Meningkatkan produksi: 

Daging 84.912.Ton 

Telur 9.892.Ton 

Susu 86.736 ton 

Manajemen pemeliharaan ternak 85 paket 

Peningkatan teknologi pakan yang berkualitas 50 paket 

Meningkatnya Konsumsi ikan 27,57 Kg/kap/thn 

Peningkatan produksi Ikan konsumsi 12.436,86 Ton 

Peningkatan produksi Benih 1.518.139 ribek  

Peningkatan produksi Olahan ikan 12.351.390,62 Kg 

Kajian kawasan pembenih 3 kecamatan 

Penyediaan UPTD yang representatif 3 buah 

Sentra pemasaran ikan 1 buah yang operasional 

Tersedianya benih ikan yang berkualitas dan unggul sebanyak 19.661 ribek di 
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Tujuan RPJMD Kabupaten 
Ke: 

Sasaran RPJMD Kabupaten Ke: Indikator Pembangunan Disnakan 

UPTD Pembenihan Ikan 

Jumlah Pengolah Produk perikanan yang sertifikasi 10 orang 

Jumlah izin usaha perikanan yang ditebitkan 91 dari 8819 orang 

Terbangunnya sentra pasar ikan sebanyak 3 unit 

Jumlah izin usaha peternakan yang ditebitkan 50 orang 

Penyediaan sarana dan prasarana pasar hewan 3 paket (FS, DED, Pengadaan 
lahan) 

Penyediaan data pemotongan sapi betina produktif 2 kali 

Kompensasi pemotongan sapi betina produktif 20 ekor 

Penyediaan bibit ternak sapi perah dari UPTD perbibitan ternak sebanyak 78 ekor 

Jumlah Pengolah Produk peternakan yang sertifikasi 8 dari 51 orang . 

7. Menciptakan lingkungan 
yang serasi dan seimbang 
dengan memperhatikan daya 
dukung dan daya tampung 
lingkungan serta 
melaksanakan mitigasi 
bencana 

5. Berkurangnya tingkat pencemaran dan kerusakan 
lingkungan 

Terlaksananya pembuatan  Biogas 285 unit dan kompos 175 unit 

Terbentuknya kelompok masyarakat pengawas lingkungan PU 5 lokasi 

Melaksanakan Kajian di perairan umum sebelum melakukan restocking 10 lokasi 

Pembentukan Culture Base Fishery (CBF) disetiap perairan umum 5 paket 

Melakukan monitoring kualitas perairan dan lingkungan 10 lokasi 

 

 Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dengan perbandingan pada indikator pada Dinas peternakan Dan Perikanan.  
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Berdasarkan perbandingan pada tabel kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan lebih terkonsentrasi 

pada tujuan yang ke-enam dari RPJMD yaitu “Meningkatkan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap 

perekonomian daerah”. Sedangkan pada tujuan yang ke-satu dan ke-tujuh  indikatornya bersifat spesifik untuk 

aparatur pada indikator pertama dan mengenai lingkungan pada tujuan ketujuh 
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LAMPIRAN 


