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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan 

ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara 

terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir 

selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat 

positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif 

tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang 

terjadi di masyarakat. 

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu 

perencanaan yang matang dan terpadu. Perencanaan pembangunan ini 

dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau 

keputusan -keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan 

digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian 

kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun 

non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan 

memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada 

serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun 

tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum perencanaan 

berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan - kegiatan 

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain 

itu juga untuk memperkirakan potensi - potensi, prospek-prospek 

perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada 

masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk 

memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan 

terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas 

dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau 

standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi 

terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu 
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tujuan. 

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah, bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan 

pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka 

menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun(RKPD). 

Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun 

Rencana  Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)  

untuk  jangka 5 tahun untuk mengarahkan perencanaan pembangunan 

yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD adalah dokumen 

teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program 

kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja 

sektor ketahanan pangan  selama  kurun  waktu  5  (lima)  tahun  

kedepan  (2018-2023) atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,  

Renstra  diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah 

yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan 

program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran 

gambaran permasalahan ketahanan pangan yang dihadapi serta 

indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan 

permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan 

mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan  yang  ada. 

Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja. Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagai salah satu SKPD di 

Kabupaten Madiun menyusun rencana strategis yang memuat visi, 
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misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam 

menyusun Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan setiap 

tahun. Dimana Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan memiliki 

suatu target prioritas yaitu meningkatkan ketahanan pangan daerah. 

Proses penyusunan Renstra ini harus memperhatikan beberapa 

pendekatan diantaranya adalah pendekatan politik, pendekatan 

teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan atas - bawah. Yang 

dimaksud dengan pendekatan politik bahwa pemilihan Presiden / 

Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat 

pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program 

pembangunan yang ditawarkan masing - masing calon Presiden /    

Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan 

menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau 

kerja yang secara  fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan 

partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan pelibatan 

mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa 

memiliki sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah – atas dalam 

perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana 

hasil proses atas-bawah dan bawah - atas diselaraskan melalui 

musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, 

provinsi,kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. 

Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang 

diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen 

yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat  pada gambar 1 

dibawah  ini :PLATE RENSTRA SKPD HASIL ASISTENSI UNIVERSITAS BRAWIJAYA014-

2018 
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Gambar 1.1 
Hubungan RPJMD Dan Renstra SKPD Dalam Dokumen Perencanaan dan 

Penganggaran 

Berdasarkan gambar 1.1 maka terlihat jelas adanya keterkaitan 

hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari 

dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada 

ditataran Daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun 

Renstra SKPD adalah Renstra Kementerian/ Lembaga yang 

berhubungan dengan SKPD terkait Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan maka yang menjadi acuan dalam pembuatan Renstra 

melalui Renstra Kementerian Pertanian. Renstra ini kemudian 

disingkat dengan Renstra K/L. Renstra K/L ini kemudian yang 

diturunkan dan dijabarkan ke dalam RPJMN dan RPJPN maupun 

RPJPD dan RPJMD untuk memudahkan menuangkan dalam program 

kegiatan sesuai bidang, maka diturunkanlah melalui Renstra SKPD, 

dimana Renstra SKPD disini yang dimaksud adalah Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.  
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Perubahan Rencana Strategis dilakukan karena adanya 

perubahan RPJMD yang secara legal formal diatur dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Pada pasal 342 ayat 1 menjelaskan bahwa perubahan RPJMD dapat 

dilakukan apabila a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 

bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara 

penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam 

Peraturan Menteri ini b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 

bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan 

Menteri ini c) terjadi perubahan yang mendasar. Sedangkan pada pasal 

342 ayat 3 menjelaskan bahwa Perubahan yang mendasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya 

bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, 

gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan 

nasional. Sehingga sesuai dengan kondisi perubahan yang terjadi 

maka seperti yang dijelaskan pada Pasal 342 ayat (4) yaitu perubahan 

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD 

dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. 

1.2. Landasan Hukum 

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan Kab. Madiun dilandasi dasar hukum sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  

Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara Republik  
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2008  (Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005  Nomor  49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun  2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor  89, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Nomor 4741); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
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Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; ( undang – 

undang no 18 tahun 2012) 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan 

Pangan; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, 

Mutu dan Gizi Pangan; 

16. Kepres RI Nomor 132 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 

17. Keputusan Bupati No 501/Kep.208-BKPPP/2008 Tentang 

Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun 

18. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun  Nomor  13  Tahun  2019  

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Madiun; 

19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun; 

20. Peraturan  Daerah  Kabupaten Madiun  Nomor  7  Tahun  2009  

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah  (RPJPD)  

Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten  Madiun  Nomor  1  Tahun 2019 
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tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023. 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil 

verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten  Madiun  Nomor      Tahun 2021 

tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 

 
1.3. Maksud Dan Tujuan 

1.3.1.  Maksud 

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 dimaksudkan 

untuk: 

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun 

dalam melaksanakan tugasnya dalam  menentukan prioritas 

-prioritas pembangunan di bidang Ketahanan Pangan, 

sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang 

dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam kurun waktu periode 2018-2023 dapat 

berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang 

telah ditetapkan. 

2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan  

(stakeholders) tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan periode 2018-2023. 

3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan 

koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun 

waktu periode 2018-2023. 
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4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Kabupaten Madiun. 

1.3.2. Tujuan 

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 

adalah untuk : 

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan di dalam perencanaan 

pembangunan daerah Kabupaten Madiun. 

2. Mewujudkan rencana strategis yang partisipatif,bermanfaat, 

tepat sasaran dan berkesinambungan. 

3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, 

misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah. 

4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan  

pembangunan daerah dengan SKPD yang lain 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

 Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun 

Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I :  PENDAHULUAN  

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan 

Tujuan, Sistematika Penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. 

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 

PETERNAKAN KABUPATEN MADIUN  

Berisi tentang gambaran Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, 

Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang 

Pengembangan Pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan  Kabupaten Madiun. 

Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
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Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan 

fungsi pelayanan; Telaah visi, misi dan program kepala daerah dan 

wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga 

dan Renstra Provinsi/Kabupaten, serta penentuan isu-isu strategis 

yang terjadi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di bidang 

perencanaan pembangunan daerah. 

Bab IV :TUJUAN DAN SASARAN 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan 

sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan Kabupaten Madiun beserta indikator kinerjanya. 

Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah 

kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten 

Madiun dalam lima tahun mendatang. Menunjukkan relevansi dan 

konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode 

berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan 

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. 

Bab VI :RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

Berisi tentang uraian rencana program kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan 

untuk kurun waktu 2018-2023. 

Bab VII : INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 

PETERNAKAN 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun yang secara langsung 

menujukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang 

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

RPJMD 

Bab VIII : PENUTUP     
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BAB II  

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 

PETERNAKAN 

 

2.1   Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 

 Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Madiun Nomor 

13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Madiun, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang peningkatan 

ketahanan pangan dan melaksanakan ketatausahaan dinas. 

 Tugas pokok tersebut kemudian diperinci lagi melalui Peraturan 

Bupati Madiun (Perbup) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. Dinas Ketahanan Pangan 

dan Peternakan Kabupaten Madiun dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, 

mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan 

mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang 

ketahanan pangan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan 

dan Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 

Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Madiun terjadi perubahan dari Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Madiun menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Kabupaten Madiun dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun 

selengkapnya sebagai berikut :  

1. Kepala Dinas mempunyai tugas:  

a. memimpin, menyiapkan, menetapkan, merumuskan, 

melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang 

pangan dan peternakan; dan  

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan bidang tugasnya.  

2. Sekretariat mempunyai tugas:  

a. melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi 

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan; dan  

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.  

Tugas dan fungsi Sekretariat selanjutnya dijabarkan ke dalam 2 (dua) 

Sub Bagian sebagai berikut:  

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:  

a) melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta 

ketatalaksanaan; 

b) melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan; 

c) melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

d) melakukan urusan kepegawaian; 

e) melakukan urusan hukum dan perundang-undangan; 

f) melakukan  urusan  kehumasan  dan 

pengelolaan informasi publik; 

g) melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan 

penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan 
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h) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas 

sesuai dengan tugasnya.  

2) Sub  Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan 

Keuangan mempunyai tugas: 

a) melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan; 

b) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program 

dan pelaporan; 

c) melakukan penyusunan anggaran; 

d) melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan; 

e) melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; 

f) melakukan pengelolaan data dan kerja sama; 

g) melakukan pelaksanaan urusan keuangan; 

h) melakukan urusan akutansi, verifikasi keuangan; 

i) melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerima-

an negara bukan pajak dan pelaporan keuangan; 

j) menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi 

anggaran; 

k) melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik 

Negara; 

l) melakukan penyusunan laporan keuangan; dan 

m) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Dinas sesuai dengan tugasnya  

3. Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan mempunyai tugas:  

a. Melaksanakan penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan, 

pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di 

bidang distribusi dan ketersediaan pangan; dan 

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.   

Tugas dan fungsi Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan 

selanjutnya dijabarkan ke dalam 2 (dua) Seksi sebagai berikut:  
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1)   Seksi Ketersediaan Pangan  

a) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

ketersediaan pangan;  

b) melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan 

pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar 

Keagamaan Nasional (HBKN);  

c) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang 

ketersediaan pangan  

d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;  

e) melakukan penyiapan data dan informasi untuk 

penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);  

f) melakukan penyiapan data dan informasi untuk 

penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan 

pangan;  

g) melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan 

informasi ketersediaan pangan;  

h) melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

ketersediaan pangan;  

i) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, 

supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan 

pangan;  

j) melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan 

infrastruktur/ lumbung pangan desa dan sumber daya 

pendukung ketahanan pangan lainnya;  

k) melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan 

infrastruktur/ lumbung pangan desa; 

l) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur/lumbung 

pangan desa;  

m) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan 

penyediaan infrastruktur/ lumbung pangan;  
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n) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur/lumbung 

pangan desa;    

o) melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan 

kerawanan pangan;  

p) melakukan penyiapan bahan analisis penanganan 

kerawanan pangan;  

q) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;  

r) melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan 

pangan;  

s) melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis 

sistem kewaspadaan pangan dan gizi;  

t) melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan 

ketahanan pangan kabupaten/kota;  

u) melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

kerawanan pangan;  

v) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan  

w) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya.  

2).  Seksi Distribusi Pangan  

a) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

distribusi pangan 

b) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi 

pangan; 

c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan; 

d) melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan 

jaringan distribusi pangan; 
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e) melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan 

distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat 

terhadap pangan; 

f) melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

distribusi pangan; 

g) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan; 

h) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

pasokan dan harga pangan; 

i) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan 

dan harga pangan; 

j) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga 

pangan; 

k) melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang 

pasokan dan harga pangan; 

l) melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa 

neraca pangan; 

m) melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di 

tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga; 

n) melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

pasokan dan harga pangan; 

o) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan; 

p) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

cadangan pangan; 

q) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan 

pangan; 

r) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan; 
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s) melakukan penyiapan pengadaan,  pengelolaan, dan 

penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten 

(pangan pokok dan pangan pokok lokal);  

t) melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan 

pemerintah kabupaten; 

u) melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

cadangan pangan; 

v) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan 

w) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya  

4. Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan mempunyai tugas: 

a. melaksanakan penyusunan  dan pelaksanaan kebijakan, 

pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di 

bidang konsumsi dan keamanan pangan; dan 

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.  

Tugas dan fungsi Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan 

selanjutnya dijabarkan ke dalam 2 (dua) Seksi sebagai berikut:  

1)  Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas :  

a) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

konsumsi pangan; 

b) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi 

pangan; 

c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan; 

d) melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi 

pangan per komoditas per kapita per tahun; 

e) melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi 

energi dan protein masyarakat per kapita per tahun; 

f) melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan 

pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga; 
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g) melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola 

konsumsi pangan; 

h) melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

konsumsi pangan; 

i) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; 

j) melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka 

promosi penganekaragaman konsumsi pangan; 

k) melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka 

promosi penganekaragaman konsumsi pangan; 

l) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi 

penganekaragaman konsumsi pangan; 

m) melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan 

yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 

berbasis sumber daya lokal; 

n) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan 

konsumsi pangan non beras dan non terigu; 

o) penyiapan pelaksananaan komunikasi, informasi dan 

edukasi peng-anekaragaman konsumsi pangan; 

p) melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga 

pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber 

daya lokal; 

q) melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam 

rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan; 

r) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan dalam rangka promosi 

penganekaragaman konsumsi pangn; 

s) melakukan  penyiapan  bahan  koordinasi  di 

bidang pengembangan pangan lokal; 
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t) melakukan penyiapan bahan analisis dibidang 

pengembangan pangan lokal; 

u) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pangan 

lokal; 

v) melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan 

lokal; 

w) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di 

bidang pengembangan pangan lokal; 

x) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan 

lokal; dan 

y) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya.  

2)  Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas:  

a) melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang 

kelembagaan keamanan pangan; 

b) melakukan penyiapan bahan analisis dibidang 

kelembagaan keamanan pangan; 

c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan 

pangan; 

d) melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan 

keamanan pangan segar; 

e) melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

kelembagaan keamanan pangan; 

f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan 

pangan; 

g) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

pengawasan keamanan pangan; 
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h) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang 

pengawasan keamanan pangan; 

i) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan keamanan 

pangan; 

j) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan 

pangan segar yang beredar; 

k) melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

pengawasan keamanan pangan; 

l) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan 

pangan; 

m) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kerja 

sama dan informasi keamanan pangan; 

n) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kerjasama 

dan informasi keamanan pangan;  

o) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi 

keamanan pangan; 

p) melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan 

daerah (JKPD); 

q) melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan 

edukasi keamanan pangan; 

r) melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

kerja sama dan informasi keamanan pangan; 

s) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi 

keamanan pangan; dan 

t) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
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 5. Bidang Peternakan mempunyai tugas :  

Menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, 

mengkoordinasikan dan memfasilitasi perbibitan dan produksi, 

pengolahan pemasaran hasil peternakan dan kesehatan hewan 

serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang 

Peternakan.  

Tugas dan fungsi Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan 

selanjutnya dijabarkan ke dalam 2 (dua) Seksi sebagai berikut:  

1) Seksi Perbibitan dan Produksi, mempunyai fungsi:  

a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan 

program kerja pada seksi Perbibitan dan Produksi;  

b) melaksanakan pengendalian penyediaan, peredaran, 

pengawasan dan peningkatan kualitas mutu benih/bibit 

ternak dan mutu bahan pakan;  

c) melaksanakan pengembangan kawasan pembibitan, 

penyebaran dan pengembangan ternak sesuai tata ruang 

dan penataan kawasan peternakan;  

d) melaksanakan pengembangan sistem budidaya ternak 

terpadu/terintegrasi;  

e) melaksanakan identifikasi produksi, penyebaran dan 

pengembangan pakan hijauan, serta pemanfaatan teknologi 

pengolahan hasil samping pertanian, perikanan, perkebunan 

dan agroindustri sebagai bahan baku pakan;  

f) melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksi 

ternak dan pengembangan teknologi peternakan;  

g) melaksanakan pembinaan peningkatan mutu pakan ternak 

mulai bahan baku, proses produksi dan distribusi;  

h) melaksanakan pengembangan dan optimalisasi 

penggunaan alat mesin produksi peternakan;  

i) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan 

pelaksanaan tugas pada seksi Perbibitan dan Produksi 

Peternakan;  
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j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai ruang lingkup tugasnya.  

2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 

(PPHNak), mempunyai fungsi:  

a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan 

program kerja pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Peternakan;  

b) melaksanakan identifikasi dan fasilitasi sarana prasarana, 

pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;  

c) melaksanakan penyebarluasan, pembinaan, pemantauan 

dan pengendalian penerapan teknologi pasca panen dan 

pengolahan hasil peternakan serta harga pasar dan 

informasi komoditas peternakan dan hasil peternakan;  

d) melaksanakan kegiatan teknologi pengolahan hasil 

peternakan dan pembinaan pengawasan hasil olahan 

peternakan;  

e) melaksanakan pembinaan pengembangan kelembagaan 

peternak, pasar hewan dan produk hasil peternakan serta 

pengawasan tata niaga hasil peternakan dan hasil olahan 

peternakan;  

f) melaksanakan peningkatan aksesbilitas dan bimbingan 

manajemen budidaya ternak bagi kelompok peternak dalam 

peningkatan produktivitas usaha;  

g) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi permodalan, 

investasi dan kemitraan usaha peternakan;  

h) melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi usaha serta 

penyusunan analisa usaha peternakan;  

i) memberikan rekomendasi teknis penerbitan izin usaha 

peternakan;  

j) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan 

pelaksanaan tugas pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Peternakan; dan  
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k) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang sesuai ruang lingkup tugasnya.  

3) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner, mempunyai fungsi:  

a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan 

program kerja pada seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner;  

b) melaksanakan pemetaan, penyelidikan, pencegahan dan 

pemberantasan penyakit hewan;  

c) Memberikan rekomendasi teknis terkait pelayanan jasa 

medik veteriner;  

d) melaksanakan pembinaan, pengawasan, peredaran obat 

hewan serta mengidentifikasi dan inventarisasi kebutuhan 

obat hewan;  

e) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan lalu lintas 

ternak;  

f) Memberikan bimbingan teknis, supervisi penerapan 

hygiene sanitasi, sterilisasi produk hewan, pengawasan 

keamanan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal 

(ASUH);  

 5. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

 Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Madiun 

Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Kabupaten Madiun, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan memiliki 

Struktur Organisasi seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. 
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           Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan merupakan salah satu 

SKPD di Kabupaten Madiun yang memiliki variasi SDM mulai dari 

Kepala Dinas sampai dengan staf, dimana yang merupakan satu 

kesatuan  untuk dapat mensukseskan visi, misi dan program yang telah 

dicanangkan. Adapun rinciannya sebagai berikut: 

 

             Tabel 2.1 
Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan 
 

No Jabatan Jumlah (Org) 

1 Kepala Dinas 1 

2 Sekretaris 1 

3 Kepala Sub Bagian 2 

4 Kepala Bidang 3 

5 Kepala Seksi 4 

6 Jabatan Fungsional 7 

7 Staf 22 

JUMLAH 40 
 
 

2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan memiliki beberapa 

sumber daya, yang diantaranya adalah sumber daya manusia dan 

aset yang dimiliki. Sumber daya manusia Dinas Ketahanan Pangan 

dan Peternakan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, 

diantaranya berdasarkan pangkat, berdasarkan golongan ruang, 

berdasarkan jenjang pendidikan. 

 
Tabel 2.2 

Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat 

 

No Pangkat Jumlah 

1 Eselon I - 

2 Eselon II 1 

3 Eselon III 4 
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4 Eselon IV 9 

5 Staf 26 

 

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan memiliki komposisi 

aparatur seperti yang  telah  digambarkan  di  atas  adalah  tidak memiliki 

aparatur  yang memiliki  Eselon 1 ,  Eselon II diduduki oleh seorang Kepala 

Dinas dan aparatur eselon III diduduki oleh Sekretaris dan Kepala 

Bidang, sedangkan Eselon IV diduduki oleh Kepala Sub Bagian dan 

Kepala Seksi. Selanjutnya  adalah penggolongan  aparatur  berdasarkan  

golongan  yang  diuraikan  melalui  tabel berikut ini: 

 
Tabel 2.3 

Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang 

 

No Golongan/Ruang Jumlah 

1 I/a - 

2 I/b - 

3 I/c - 

4 I/d - 

5 II/a - 

6 II/b 1 

7 II/c 1 

8 II/d 3 

9 III/a 6 

10 III/b 11 

11 III/c 6 

12 III/d 6 

13 IV/a 3 

14 IV/b 2 

15 IV/c 1 

16 IV/d - 

17 IV/e - 

Jumlah 40 
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Berdasarkan Tabel di atas, terlihat golongan terendah aparatur 

yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah 

golongan II/b, dan yang tertinggi adalah golongan IV/c. Sedangkan 

penggolongan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

 
Tabel 2.4 

Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal 

 

No Jenjang Pendidikan Jumlah 

1 Magister (S2) 4 

2 Sarjana(S1) 19 

3 Diploma III 1 

4 Diploma I - 

5 SMA/Sederajat 16 

6 SMP/Sederajat - 

Jumlah 40 

 

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah 

aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah SMA, 

sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa 

penyesuaian agar tidak  mengurangi  kinerja. 

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan juga memiliki daftar 

inventaris yang dapat menunjang kinerja Dinas Ketahanan Pangan 

dan Peternakan Adapun daftar  inventaris  tersebut  adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.5 
Daftar Inventaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

 

Inventaris yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan ini diharapkan harapkan dapat menunjang para aparatur 

untuk meningkatkan kinerja, dan menjadi faktor pendukung dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan inventaris 

yang terus dilakukan pembaruan dapat dilihat kondisi dinas sendiri, 

untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menihat 

kondisi  internal  Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun 

memiliki peranan penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Madiun. Rencana 

No Jenis Barang Jumlah Nilai Buku 

1 Alat-Alat Besar 3 Rp.    17.312.000,00 

2 Alat-Alat Angkutan 28 Rp.  738.881.600,00 

3 Alat Pertanian 1 Rp.    12.000.000,00 

4 Alat Kantor dan Rumah Tangga 567 Rp.  760.493.299,00 

5 Alat Studio dan Alat Komunikasi 24 Rp.  157.314.400,00 

6 Alat Laboratorium 1 Rp.        .500.000,00 

7 Bangunan Gedung 0 Rp.                    0,00 

8 Bangunan Air/Irigasi 0 Rp.                    0,00 

9 Instalasi 5 Rp.       1.865.000,00 

 JUMLAH 629 Rp. 1.695.366.299,00 
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Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun 

merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah 

Kabupaten Madiun serta merupakan landasan dan pedoman bagi 

seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun 

tersebut. Pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui dari tingkat 

capaian yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah 

ditetapkan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten 

Madiun dengan kinerja masing-masing program seperti pada tabel 2.6  

dan 2.7 berikut ini : 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS 

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : sumber daya manusia, 

dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata 

laksana penyelenggaraan tugas, faktor – faktor tersebut mempunyai 

peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi 

dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan 

strategis di Kabupaten Madiun. Sumber daya yang ada dan tersedia 

tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya 

pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera 

dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat 

dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan 

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan Kabupaten Madiun dapat dibagi dalam beberapa poin – poin 

berikut : 

A. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan 

peternakan: 

1. masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendapat 

dukungan dana pendampingan sebagai perwujudan ketahanan 

pangan; 

2. kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai 

wadah koordinasi OPD dalam penyelenggaraan Ketahanan 

Pangan. 
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B. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang ketahanan pangan dan peternakan : 

1. masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di 

bidang ketahanan pangan dan peternakan; 

2. belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang 

ketahanan pangan dan peternakan; 

3. masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan 

dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya; dan 

4. masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.  

C. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan 

pangan dan peternakan lingkup kabupaten: 

1. ketersediaan pangan dan hasil produksi peternakan antar waktu 

dan antar wilayah tidak merata; 

2. adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya 

bencana yang tidak terduga; 

3. belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang 

berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan 

hargapangan dan hasil produksi peternakan;  

4. pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan 

aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum 

tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal; 

5. adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis 

bahan impor; dan 

6. masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan 

beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.  

D. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan 

peternakan: 

1. belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan 

pangan dan peternakan; 
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2. belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang 

dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya; dan 

3. belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan 

(feedback) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan 

perencanaan di masa datang.  

E. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas  

1. kurang maksimalnya fungsi kearsipan dinas; dan 

2. belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi dinas.  

 

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

Kepala Daerah Terpilih 

Perencanaan pembangunan daerah lima tahunan di Kabupaten 

Madiun pada dasarnya merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang 

diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Madiun pada saat pencalonan. 

Oleh karena itu, Visi dan Misi kedua pejabat politik ini perlu dipahami 

sebelum mulai menyusun Renstra SKPD. 

Visi pasangan Kepala Daerah Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 

adalah “Terwujudnya Kabubaten Madiun Aman,Mandiri, Sejahtera, 

dan Berakhlak” dengan beberapa misi yaitu : 

1. Mewujudkan Rasa Aman Bagi Seluruh Masyarakat dan 

Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun  

2. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional Untuk 

Meningkatkan Pelayanan Publik 

2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Mandiri Berbasis 

Agrobisnis, Agroindustri, dan Pariwisata yang Berkelanjutan 

3.  Meningkatkan Kesejahteraan yang Berkeadilan 

4. Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia dengan 

Meningkatkan Kehidupan Beragama, Menguatkan Budaya dan 

Mengedepankan Kearifan Lokal. 

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, 
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berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 selaku 

Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan ketahanan pangan 

Pemerintah Kabupaten Madiun  mempunyai peranan di dalam 

mendukung visi pembangunan Kabupaten Madiun sebagaimana yang 

tertuang di dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Tugas dan fungsi dari 

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan diharapkan dapat mendukung 

pencapaian visi daerah khususnya pada Misi ke 3 “Meningkatkan 

pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri 

dan pariwisata yang berkelanjutan” yaitu dengan meningkatkan 

perekonomian masyarakat melalui peningkatan penganekaragaman 

pangan masyarakat berbasis pada potensi sumberdaya lokal di daerah 

Melihat  Visi  dan  misi  yang  telah  dipaparkan sebagaimana diatas,  

maka  dapat disimpulkan  bahwasannya Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan merupakan OPD  dengan peran  yang  cukup penting untuk 

dalam mendukung tercapainya  visi dan  misi tersebut. Oleh sebab itu, 

perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi  kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat 

untuk diterapkan.  

3.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Badan/Bidang Ketahanan Pangan 

Pusat dan Provinsi 

1. Visi Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian 

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya 

pada peningkatan produktifitas yang tinggi, tetapi juga apakah 

peningkatan  produksi pangan tersebut sudah dapat memperbaiki gizi 

masyarakatnya. Oleh karena itu perencanaan ketahanan pangan 

harus besifat holistik,realistik, kontinyu dan aktual. Konsekuensinya 

dalam pembuatan perencanaan pangan bukan hanya hasil saja yang 

harus diperlihatkan, tetapi juga mengenai bagaimana caranya 

merumuskan pilar ketahanan pangan, pilar kedaulatan pangan dan 

pilar kemandirian pangan dapat berproses dan berjalan secara 
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sinergis.  

Sesuai dengan tugas dan fungsi  Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan Daerah yaitu pengembangan SDM, mengacu pada 

kondisi lingkungan pertanian khususnya pembangunan ketahanan 

pangan. Untuk itu,Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Kementrian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi, yaitu:  

“Terwujudnya Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan 

dan Kemandirian Pangan”. 

Tabel 3.1 

Pokok – Pokok Visi dan Makna Visi Badan Ketahanan Pangan Pusat 

 

Pokok - Pokok Visi Makna Visi 

  Ketahanan Pangan Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai 
dengan perseorangan, yang tercermin dari 
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 
maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, 
merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan 
dengan agama, keyakinan, dan budaya 
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan 
produktif secara berkelanjutan 

  Kedaulatan Pangan Hak negara dan bangsa yang secara mandiri 
menentukan kebijakan pangan yang menjamin 
hak atas pangan bagi rakyat dan yang 
memberikan hak bagi masyarakat untuk 
menentukan sistem pangan yang sesuai dengan 
potensi sumber daya lokal 

  Kemandirian Pangan  Kemampuan Negara dan bangsa dalam 
memproduksi pangan yang beranekaragam dari 
dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan 
kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat 
perseorangan dengan memanfaatkan potensi 
sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan 
kearifan lokal secara bermartabat 

 
 

2. Misi Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian 

 Badan Ketahanan Pangan harus berperan sebagai “lead 

institution” dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan 
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pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan 

pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan peran 

tersebut agar dapat mencapai visi yang telah ditetapkan, maka Badan 

Ketahanan Pangan mengemban misi sebagai berikut: 

- Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;  

- Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan; 

- Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat 

berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal; 

- Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu. 

 

3. Program  dan Kegiatan Utama, serta Indikator Kinerja 

Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian 

 Program yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan 

Kementrian Pertanian pada sesuai dengan visi dan misi, tugas 

pokok dan fungsi serta memperhatikan permasalahan dan potensi 

ketahanan pangan; adalah Program Peningkatan Difersifikasi dan 

Ketahanan Pangan Masyarakat. Untuk menyelenggarakan Program 

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, maka 

akan dilaksanakan 4 (empat) kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsi Badan Ketahanan Pangan yang meliputi: 

1)    Pengembangan Ketersediaan dan  Penanganan Rawan 

Pangan. 

2)    Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan. 

3)    Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan     

     Keamanan Pangan. 

4)   Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan 

Ketahanan    

  Pangan. 

 Kegiatan tersebut dibagi dalam beberapa sub kegiatan yang 

akan menghasilkan beberapa output sebagai sarana untuk 

mencapai sasaran program (outcome). Kegiatan beserta sub 
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kegiatannya diuraikan berikut ini : 

 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 

 Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan upaya 

memantapkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi 

dalam negeri sekaligus pengurangan jumlah penduduk rawan 

pangan. Sasaran output kegiatan adalah (1) meningkatnya 

ketersediaan pangan yang beragam dan menurunnya jumlah 

penduduk rawan pangan setiap tahun; serta (2) Meningkatnya 

ketahanan pangan keluarga melalui pengembangan model 

pemberdayaan masyarakat /Smallholder Livelihood Development 

(SOLID). Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga 

Pangan 

 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan 

 Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan 

sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka 

meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, dan antisipasi 

kebutuhan pangan. Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya 

kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta 

stabilitas harga pangan. Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub 

kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Toko 

Tani Indonesia; (2) Lembaga distribusi pangan masyarakat; (3) 

Lumbung pangan masyarakat; (4) Panel harga pangan nasional dan 

pemantauan harga dan pasokan pangan HBKN; (5) Pemantauan 

pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan; (6) Kajian 

Responsif dan Antisipatif Distribusi Pangan; dan (7) Kajian Distribusi 

Pangan. 

 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan 

Keamanan Pangan 

 Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas konsumsi pangan dan memasyarakatkan pola konsumsi 

pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan 
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mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal. Sasaran output 

kegiatan adalah meningkatnya pemantapan penganekaragaman 

konsumsi pangan dan keamanan pangan segar. Kegiatan ini terdiri 

dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu: (1) Pemberdayaan pekarangan 

pangan; (2) Pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan; (3) 

Gerakan Diversifikasi Pangan; (4) Analisis pola dan kebutuhan 

konsumsi pangan; (5) Model pengembangan pangan pokok lokal; 

dan (6) Pengawasan keamanan dan mutu pangan; 

 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan 

Pangan 

 Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan melayani 

administrasi, keuangan dan asset terhadap penyelenggaraan 

operasional kantor. Sasaran output kegiatan adalah (1) 

Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis 

lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Badan 

Ketahanan Pangan; dan (2) Meningkatnya koordinasi perumusan 

kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui 

Dewan Ketahanan Pangan. Untuk mencapai sasaran output 

pertama, ada 4 (empat) sub kegiatan, yaitu: (1) Perencanaan, 

penganggaran, dan kerja sama ketahanan pangan; (2) Pelayanan 

keuangan dan perlengkapan; (3) Pemantauan dan evaluasi program 

dan kegiatan ketahanan pangan; (4) Penanganan organisasi, 

kepegawaian, humas, tata usaha, dan hukum. Sedangkan untuk 

mencapai sasaran output kedua, hanya ada satu sub kegiatan, yaitu: 

koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian 

ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan. 

 

4. Program  dan Kegiatan Utama, serta Indikator Kinerja 

Bidang Ketahanan Pangan Provinsi. 

 Program utama yang dilaksanakan oleh Bidang Ketahanan 

Pangan di Provinsi adalah Program Peningkatan Ketahanan 
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Pangan. Program ini bertujuan   meningkatkan ketahanan pangan 

masyarakat melalui pengembangan   ketersediaan pangan dan 

distribusi pangan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatanyang 

dilaksanakan antara lain: 

1) Pemanfaatan Lumbung Pangan Masyarakat 

2) Pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan 

3) Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Pangan 

4) Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Rumah Pangan Lestari 

5) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

6) Pemanfaatan  Teknologi Pangan Olahan 

7) Pemanfaatan Lahan Pekarangan Masyarakat untuk Karangkitri 

 

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan 

atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena 

dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan Kabupaten Madiun di masa datang. 

Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah 

keadaan yang apabila tidak di antisipasi akan menimbulkan kerugian 

yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan 

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada 

masyarakat dalam jangka panjang. 

Pembangunan ketahanan pangan dan peternakan merupakan 

salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Setidaknya 

ada beberapa isu strategis yang terkait dengan ketahanan pangan dan 

peternakan yaitu : 

1. Kompetisi penggunaan lahan terutama pada lahan pertanian (alih 

fungsi) akan semakin meningkat, akibat pembangunan sektor non-

pertanian. 
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2. Peningkatan kebutuhan bahan pangan dan hasil produksi 

peternakan karena peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan 

penggunaan bahan pangan untuk kepentingan lain. 

3. Penurunan kualitas sumber daya alam akibat kerusakan 

lingkunggan dan dampak adanya gejala perubahan iklim global. 

Perubahan iklim global juga menyebabkan wabah penyakit-

penyakit hewan yang baru muncul dan yang muncul kembali 

4. Liberalisasi perdagangan dunia menimbulkan ancaman 

membanjirnya produk pangan dan peternakan impor yang dapat 

mengancam kelangsungan usaha petani dan peternak lokal 

5. Rendahnya konsumsi protein hewani, sayur-sayuran, dan buah-

buahan. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 
 
 

4.1 Tujuan  dan  Sasaran  Jangka  Menengah   

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan 

masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan 

jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten 

Madiun  adalah sebagai berikut : 

“Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah” 

Sasaran adalah hasil  yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk 

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. 

Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan 

fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan serta profil pelayanan 

yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun 

mendatang,Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menetapkan 

sasaran sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan  

Masyarakat 

2. Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas 

Pangan 

3. Meningkatnya Produksi dan Konsumsi Hasil Peternakan 

Untuk melihat rumusan lengkap tujuan, dan sasaran Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut : 

 

 
 
 
 
 



Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 
2018 - 2023 

 

43 

 

SASARAN 
RPJMD 

TUJUAN 
INDIKA

TOR 
SASARAN INDIKATOR 

PROGRAM DAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 

1 2   3   4 5 
 Meningkatkan 

Ketahananan 
Pangan Daerah 

Indeks 
Ketahan
an 
Pangan 

Meningkatnya 
Ketersediaan, 
Distribusi dan Akses 
Pangan  Masyarakat  

Skor Pola Pangan 
Harapan (PPH) 
Ketersediaan 

Program Peningkatan 
Diversifikasi Dan 
Ketahanan Pangan 
Masyarakat 

1. Tingkat Capaian Angka 
Kecukupan Energi 
2. Tingkat Capaian Angka 
Kecukupan Protein 

      

Meningkatnya 
Penganekaragaman 
Konsumsi dan 
Kualitas Pangan 

Skor Pola Pangan Harapan 
(PPH) Konsumsi 

Penyediaan dan Penyaluran 
Pangan Pokok atau Pangan 
Lainnya sesuai dengan 
Kebutuhan Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 
rangka Stabilisasi Pasokan 
dan Harga Pangan 

 

          

-  Penyediaan Informasi 
Harga Pangan dan Neraca 
Bahan Makanan 

Jumlah dokumen terkait harga 
pangan dan NBM yang 
dimanfaatkan 

          

-  Pemantauan Stok, 
Pasokan dan Harga 
Pangan 

Jumlah dokumen terkait neraca 
strategis pangan (ketersediaan 
dan kebutuhan pangan daerah) 
yang dimanfaatkan 

          

-  Pengembangan 
Kelembagaan dan 
Jaringan Distribusi 
Pangan 

Presentase Lembaga Usaha 
Pangan Masyarakat (LUPM) 
yang teroptimalisasi 

          

Pengelolaan dan 
Keseimbangan Cadangan 
Pangan Kabupaten/Kota 

 

     

-  Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengendalian 
Cadangan Pangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah kelompok lumbung 
pangan masyarakat yang 
menerima penyuluhan dan 
sosialisasi tentang lumbung 

Tabel 4.1 
Rumusan Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Indikator 

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 
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pangan 

     

- Pengadaan Cadangan 
Pangan Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah cadangan pangan 
pemerintah  daerah 

     

Pelaksanaan Pencapaian 
Target Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun sesuai 
dengan Angka Kecukupan 
Gizi 

 

     

- Penyusunan dan 
Penetapan Target 
Konsumsi Pangan per 
Kapita per Tahun 

Jumlah dokumen terkait 
konsumsi pangan yang 
dimanfaatkan 

     

- Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan 
Berbasis Sumber Daya 
Lokal 

Jumlah kecamatan yang 
masyarakatnya(kelompok olahan 
pangan, KWT dan PKK) yang 
dilatih dan dibina tentang 
pangan lokal 

Jumlah kegiatan promosi 
penganekaragaman konsumsi 
pangan yang diadakan 

Jumlah lokasi pekarangan lestari 

              

      

  Program Penanganan 
Kerawanan Pangan 

Presentase Daerah Rawan 
Pangan yang Tertangani 

          

Penyusunan Peta 
Kerentanan dan Ketahanan 
Pangan Kecamatan 

 

          

-  Penyusunan, 
Pemutakhiran dan 
Analisis Peta Ketahanan 
dan Kerentanan Pangan 

Jumlah dokumen  terkait rawan 
pangan yang dimanfaatkan 

          

Penanganan Kerawanan 
Pangan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

 

          

- Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penanganan 
Kerawanan Pangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah kecamatan yang 
masyarakatnya dilatih dan dibina 
tentang kerawanan pangan 
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- Pelaksanaan Pengadaan, 
Pengelolaan, dan 
Penyaluran Cadangan 
Pangan pada Kerawanan 
Pangan yang Mencakup 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Terlaksananya Sosialisasi dan 
Penyuluhan Tentang Ketahanan 
Pangan 

          

   
  Program Pengawasan 

Keamanan Pangan 
Presentase pangan segar aman 
yang telah diuji lab 

   

  Pelaksanaan Pengawasan 
Keamanan Pangan Segar 
Daerah Kabupaten/Kota 

 

   

  -  Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Pengujian Mutu 
dan Keamanan Pangan 
Segar Asal Tumbuhan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah  masyarakat yang dilatih 
dan dibina tentang mutu dan 
keamanan pangan 

       

   

Meningkatnya 
produksi dan 
konsumsi hasil 
peternakan 

Angka Produksi : 
1. Daging 
2. Telur 
3. Susu 

Program Penyediaan dan 
Pengembangan Sarana 
Pertanian 

Persentase petani/peternak yang 
memperoleh benih/bibit ternak 
yang bermutu 

   

  Peningkatan Mutu dan 
Peredaran Benih/Bibit 
Ternak dan Tanaman Pakan 
Ternak serta Pakan dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

 

   

  -  Pengawasan Mutu 
Benih/Bibit Ternak, 
Bahan Pakan/Pakan 
/Tanaman Skala Kecil 

Jumlah ternak yang 
mendapatkan bantuan 
pengobatan reproduksi 
peternakan 

   

  Pengendalian dan 
Pengawasan Penyediaan dan 
Peredaran Benih/Bibit 
Ternak, dan Hijauan Pakan 
Ternak dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

   

  -  Pengendalian 
Penyediaan Benih/Bibit 
Ternak dan Hijauan Pakan 
Ternak 

Jumlah hewan ternak yang 
diperbantukan 
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  Program Pengendalian 
Kesehatan Hewan dan 
Kesehatan Masyarakat 
Veteriner 

 

   

  Penjaminan Kesehatan 
Hewan, Penutupan dan 
Pembukaan Daerah Wabah 
Penyakit Hewan Menular 
Dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

   

  -  Pengendalian dan 
Penanggulangan Penyakit 
Hewan dan Zoonosis 

Jumlah lokasi pembinaan dan 
pemeliharaan kesehatan dan 
pencegahan penyakit menular 
ternak 

       

   

  Program Penyuluhan 
Pertanian 

Persentase peningkatan kualitas 
peternak 

   

  Pelaksanaan Penyuluhan 
Pertanian 

 

   

  - Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan Penyuluhan 
Pertanian di Kecamatan 
dan Desa 

Peternak anggota kelompok 
ternak yang dilatih dan dibina 

       

      

  Program Penyediaan dan 
Pengembangan Prasarana 
Pertanian 

 

          

Pembangunan Prasarana 
Pertanian 

 

     

- Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana 
Pertanian Lainnya 

Sarana dan prasarana peternakan 
yang dibangun atau direhabilitasi 

[Type a quote from the document or the summary of an 

interesting point. You can position the text box anywhere in 

the document. Use the Drawing Tools tab to change the 

formatting of the pull quote text box.] 
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BAB IV 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

1.1 Strategi dan Kebijakan 

Rumusan strategi merupakan pernyataan – pernyataan yang 

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta 

selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi 

menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Ketahanan Pangan 

dan Peternakan menciptakan nilai tambah (value added) bagi 

stakeholder layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat. 

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths / 

kekuatan, Weaknesses / kelemahan, Opportunities/ peluang, dan 

Threats / tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor 

secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan 

pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan 

peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). 

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut : 

 
1. KEKUATAN (S) 

- Adanya Otonomi Daerah  

- Tugas  penanganan  masalah  Ketahanan Pangan dan peternakan 

lainnya  masih  ada  keterkaitan dengan SKPD lainnya 

- Potensi sumber daya alam yang cukup memadai  

- Adanya dukungan dana dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan 

APBN 
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2. KELEMAHAN (W) 

- Belum tercukupinya sarana prasarana operasional 

- Kualitas SDM belum memadai. Keterbatasan kualitas sumber daya 

manusia ini dapat menghambat kreatifitas, inovasi dan daya saing. 

- Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam. 

- Database potensi sumberdaya alam dan potensi lokal lainnya 

belum memadai. 

 

3. PELUANG (O) 

-Pekarangan masyarakat yang masih cukup luas tersedia untuk 

penanaman pangan lokal yang berkualitas serta untuk sarana 

peningkatan cadangan pangan tingkat rumah tangga 

-Adanya kebijakan Nasional percepatan Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan (P2KP) 

- Terbukanya peluang usaha di bidang agroindustri dan agribisnis 

- Terbukanya koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait meliputi Dinas 

Pertanian Peternakan dan Perikanan; Dinas Koperasi 

Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar; Dinas Kesehatan; dan 

Badan POM serta Bulog 

- Terbukanya jalur arus lalu lintas distribusi pangan antar Povinsi, 

Kabupaten dan Kota 

- Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pangan dan 

produk hasil pertanian yang beragam dan bermutu 

- Semakin berkembangnya teknologi  informasi dan komunikasi. 

 

4. TANTANGAN ( T ) 

- Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan 

konsumsi pangan. 

- Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani 

disaat panen raya. 
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- Berkembangnya jenis makanan olahan/siap saji dengan bahan 

impor yang beredar di pasaran 

- Masih beredarnya jenis makanan olahan yang menggunakan 

bahan tambahan yang membahayakan kesehatan 

- Rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam 

mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan 

Aman (B2SA) 

- Masih adanya iklim ego sektoral dalam pelaksanaan koordinasi 

lintas sektoral 

- Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pertanian dan peternakan 

belum berperan optimal 

- Lembaga penyangga harga pasar hasil pertanian dan peternakan 

belum berperan optimal 

- Peningkatan hasil produksi pertanian dan peternakan relatif rendah 

dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat 

- Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian 

- Terbatasnya tenaga/sumber daya manusia baik kualitas maupun 

kuantitas khususnya ASN.  

Setelah identifikasi dilakukan, maka, kemudian dirumuskan ke 

dalam formulasi sebagaimana berikut ini: 

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang 

(SO) adalah : 

a. Mensinkronkan dan mengintegrasikan program kegiatan 

ketahanan pangan dan peternakan yang meliputi sub sistem 

ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dalam rangka 

mendukung percepatan penganekaragaman pangan. 

b. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan 

pangan berbasis potensi pangan lokal dan hasil peternakan. 

c. Mengembangkan kelembagaan Ketahanan Pangan dan 

peternalan dan peningkatan sumber daya aparatur dalam upaya 

pembinaan kepada petani/peserta pada desa mandiri pangan. 
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d. Mendorong tumbuhnya industri olahan pangan dan hasil 

peternakan berbasis potensi lokal. 

2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasii 

ancaman. (ST) adalah: 

a. Meningkatkan pemberdayaan aparatur ketahanan pangan baik 

secara kuantitas maupun kualitas, gabungan kelompok tani, 

kelompok ternak,kelompok tani sebagai kemitraan pelaksanaan 

P-LDPM dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan 

berkelanjutan bertumpu pada sumber daya lokal.  

b. Meningkatkan fasilitasi petugas ketahanan pangan dalam 

sosialisasi pola konsumsi pangan yang memenuhi azas 3B dan 

aman, terutama yang berbasis potensi lokal. 

c. Menjaga stabilitas harga pangan dan produk hasil peternakan. 

3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) 

adalah: 

a. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan ketahanan pangan  

b. Meningkatkan sumberdaya aparatur guna mewujudkan 

ketahanan pangan di tingkat rumah tangga berbasis pangan 

lokal. 

c. Meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait dan pihak 

swasta dalam integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang 

konsumsi dan penganekaragaman pangan. 

d. Memfasilitsi permodalan petani dan peternak 

e. Mendorong terwujudnya kemandirian pangan masyarakat. 

4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi 

ancaman ( WT ) adalah 

a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pertanian dan 

peternakan penghasil pangan olahan dan pangan alternatif. 

b. Memanfaatkan media informasi untuk mendukung ketahanan 

pangan pemasyarakatan melalui produk pangan dan peternakan 
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dalam negeri/ pangan lokal. 

c. Melakukan kampanye dan promosi tentang pola konsumsi dan 

diversifikasi pangan secara terus menerus melalui berbagai 

media. 

d. Mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, 

berimbang dan aman. 

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan, pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di 

Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 perlu diidentifikasi beberapa 

faktor lingkungan strategis, baik lingkungan strategis internal maupun 

eksternal seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini  

Uraian  diatas jika diklasifikasikan dan dipetakan dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.1 
Analisis SWOT 

 
INTERNAL 

EKSTERNAL 

KEKUATAN (S) 

 

KELEMAHAN (W) 

 

 a. Adanya Otonomi Daerah  

b. Tugas  penanganan  

masalah  ketahanan 

pangan lainnya  masih  

ada  keterkaitan dengan 

SKPD lainnya 

c. Potensi sumber daya 

alam yang cukup 

memadai  

a. Adanya dukungan dana 

dari APBD Kabupaten, 

APBD Propinsi dan 

APBN 

 

a. Belum tercukupinya 

sarana prasarana 

operasional 

b. Kualitas SDM 

belum memadai. 

Keterbatasan 

kualitas sumber 

daya manusia ini 

dapat menghambat 

kreatifitas, inovasi 

dan daya saing. 

c. Belum optimalnya 

pemanfaatan 

sumber daya alam. 

d. Database potensi 

sumberdaya alam 

dan potensi lokal 

lainnya belum 

memadai. 

 

PELUANG (O) STRATEGI S + O STRATEGI W + O 

 a. Mensinkronkan dan 

mengintegrasikan 

program kegiatan 

ketahanan pangan dan 

peternakan yang meliputi 

sub sistem ketersediaan, 

a. Mengoptimalkan 

fungsi kelembagaan 

ketahanan pangan  

b. Meningkatkan 

sumberdaya 

aparatur guna 
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distribusi, konsumsi 

pangan dan peternakan 

dalam rangka mendukung 

percepatan 

penganekaragaman 

pangan. 

b. Meningkatkan koordinasi 

dan fasilitasi dalam 

pengembangan pangan 

dan peternakan berbasis 

potensi lokal. 

c. Mengembangkan 

kelembagaan Ketahanan 

Pangan dan peningkatan 

sumber daya aparatur 

dalam upaya pembinaan 

kepada petani/peternak 

pada desa mandiri 

pangan. 

d. Mendorong tumbuhnya 

industri olahan pangan 

dan hasil produksi 

peternakan berbasis 

potensi lokal 

mewujudkan 

ketahanan pangan 

di tingkat rumah 

tangga berbasis 

pangan lokal. 

c. Meningkatkan 

kerjasama dengan 

institusi terkait dan 

pihak swasta dalam 

integrasi  dan  

sinkronisasi  

kegiatan  bidang  

pangan dan 

peternakan. 

d. Memfasilitasi 

permodalan petani 

dan peternak 

e. Mendorong 

terwujudnya 

kemandirian 

pangan 

masyarakat. 

 

TANTANGAN ( T ) STRATEGI S + T STRATEGI W + T 

- Globalisasi teknologi, 

informasi dan 

transportasi 

- Menurunnya kualitas 

Lingkungan hidup 

- Belum terlaksananya 

dengan baik diversifikasi 

produksi dan konsumsi 

a. Meningkatkan 

pemberdayaan aparatur 

ketahanan pangan dan 

peternakan baik secara 

kuantitas maupun 

kualitas, gabungan 

kelompok tani, kelompok 

tani dan peternak sebagai 

a. Mengoptimalkan 

pemanfaatan 

sumberdaya 

pertanian dan 

peternakan penghasil 

pangan olahan dan 

pangan alternatif . 

b. Memanfaatkan 
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pangan dan produk hasil 

peternakan 

- Belum meratanya 

pengendalian harga 

produk pertanian dan 

peternakan pada tingkat 

petani disaat panen 

raya. 

- Terbatasnya 

tenaga/sumber daya 

manusia baik kualitas 

maupun kuantitas 

khususnya ASN. 

- Adanya kecenderungan 

masyarakat makanan 

cepat saji dari bahan 

impor. 

- Perilaku masyarakat 

yang masih cenderung 

sulit merubah pola 

makan (pangan 

alternatif yang berasal 

sumber pangan lokal) 

dalam hal ini karena 

kebiasaan sejak kecil. 

kemitraan pelaksanaan P-

LDPM dalam rangka 

mewujudkan ketahanan 

pangan berkelanjutan 

bertumpu pada sumber 

daya lokal.  

b. Meningkatkan fasilitasi 

petugas ketahanan 

pangan dalam sosialisasi 

pola konsumsi pangan 

yang memenuhi azas 3B 

dan aman, terutama yang 

berbasis potensi lokal. 

c. Menjaga stabilitas harga 

pangan dan produk hasil 

peternakan 

media informasi 

untuk mendukung 

ketahanan pangan 

pemasyarakatan 

melalui produk 

pangan dan hasil 

produksi peternakan 

dalam negeri/pangan 

lokal. 

c. Melakukan 

kampanye dan 

promosi tentang pola 

konsumsi dan 

diversifikasi pangan 

secara terus 

menerus melalui 

berbagai media. 

d. Mengembangkan 

pola konsumsi 

pangan beragam, 

bergizi, berimbang 

dan aman. 

 

 

Dari hasil analisis ini dapat diturunkan kepada strategi pencapaian 

dan arah kebijakan melalui berbagai program  dan kegiatan yang dapat 

dilihat melalui tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.2 
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

 

Tujuan Sasaran 
Indikator 

Sasaran 
Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan 

Ketahanan 

Pangan 

Daerah 

Meningkatnya 

Ketersediaan, 

Distribusi dan Akses 

Pangan  

Masyarakat 

Skor Pola 

Pangan 

Harapan 

(PPH) 

Ketersediaan 

Optimalisasi 

penyediaan, 

pendistribusian 

dan 

mempermudah 

akses pangan 

masyarakat 

Optimalisasi 

pekarangan,revitalisasi 

lumbung pangan, 

menjaga stabilitas 

harga pangan  dan 

pembangunan sarana 

prasarana yang 

menunjang ketahanan 

pangan daerah 

Meningkatnya 

Penganekaragaman 

Konsumsi dan 

Kualitas Pangan 

Skor Pola 

Pangan 

Harapan 

(PPH) 

Konsumsi 

Diversifikasi 

Pangan; 

Pengawasan 

mutu dan 

keamanan 

pangan  

Pengembangan 

pangan lokal  dan 

pengawasan mutu 

keamanan pangan 

secara berkala 

Meningkatnya 

produksi dan 

konsumsi hasil 

peternakan 

Angka 
Produksi : 
1. Daging 
2. Telur 
3. Susu 

Mengoptimalkan 

penerapan 

teknologi 

peningkatan 

produksi 

peternakan dan 

peningkatan 

sarana prasarana 

pendukung 

Peningkatan kualitas dan 

kuantitas benih dan bibit 

sesuai dengan standar, 

pembinaan dan 

pengawasan serta 

pelayanan kesehatan 

hewan dan kesehatan 

masyarakat veteriner 

dan peningkatan kualitas 

SDM dan kelembagaan 

peternakan  
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,  

SERTA PENDANAAN INDIKATIF 

 
 
 

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten 

Madiun, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten 

Madiun menuangkan langkah-langkah operasional ke dalam program 

program pembangunan ketahanan pangan dengan mengikuti peraturan 

perundang–undangan yang berlaku serta sesuai dengan tugas dan 

fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. 

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran 

lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan 

misi organisasi. 

.Pada bab VI ini akan dikemukakan rencana program dan 

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif 

yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan 

pada periode 2018-2023 untuk mencapai visi dan misi yang menjadi 

harapan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Gambaran rencana 

yang tertuang dalam bab V ini merupakan hasil analisis yang telah 

dilakukan melalui berbagai faktor dan pendekatan yang telah 

diungkapkan pada bab-bab sebelumnya. 
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Adapun gambaran rencana program dan kegiatan yang 

dilengkapi dengan  indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan 

indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan pada periode 2018 -2023 tertuang pada tabel 6.1 berikut ini: 

  



2020

REALISASI

Meningkatkan ketahanan pangan daerah Indeks Ketahanan Pangan 85

 Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan 

Akses Pangan  Masyarakat 

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
Skor 59,8

Meningkatnya Penganekaragaman 

Konsumsi dan Kualitas Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
Skor -

Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil 

peternakan

Angka Produksi :

1. Daging

2. Telur

3. Susu

Ton
9551

4490

223

2020

REALISASI TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Program Peningkatan Diversifikasi Dan 

Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi

2. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Protein

Angka -

-

2150

57

2200

58

2250

60

2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran 

Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai 

dengan Kebutuhan Daerah 

Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi 

Pasokan dan Harga Pangan

2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi 

Harga Pangan dan Neraca Bahan 

Makanan

Jumlah dokumen terkait harga pangan dan NBM 

yang dimanfaatkan

dokumen 2 2 47.590.000 2 50.000.000 2 50.000.000

RENCANA PROGRAM KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

9.575

4.573

  217

10.633

 4.623

   252

2023

86

77 78 80

TUJUAN OPD

SASARAN OPD

62

86,5

TARGET

85,5

SATUAN

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2021 2022

60 61

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

8.622

4.523

  217

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2021 2022 2023

TARGET TARGET



2020

REALISASI

2023

TARGET

SATUAN

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2021 2022PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

TARGET TARGET

2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan 

Berbasis Sumber Daya Lokal

Jumlah lokasi pekarangan lestari desa 25 30 560.000.000 30 70.000.000 30 700.000.000

2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, 

Pasokan dan Harga Pangan

 Jumlah dokumen terkait neraca strategis pangan 

(ketersediaan dan kebutuhan pangan daerah) 

yang dimanfaatkan

dokumen 

bulanan 

- - 12 12

2.09.03.2.01.05 Pengembangan 

Kelembagaan dan Jaringan Distribusi 

Pangan

Presentase Lembaga Usaha Pangan Masyarakat 

(LUPM) yang teroptimalisasi

% (persen) - - 132.402.000 50 140.000.000 60 140.000.000

2.09.03.2.02 Pengelolaan dan 

Keseimbangan Cadangan Pangan 

Kabupaten/Kota

2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengendalian Cadangan 

Pangan Kabupaten/Kota

Jumlah kelompok lumbung pangan masyarakat 

yang menerima penyuluhan dan sosialisasi 

tentang lumbung pangan

kelompok - 10 35.300.000 10 40.000.000 10 40.000.000

2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan 

Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah cadangan pangan pemerintah  daerah ton beras 30 ton (stok 

beras 2020)

2 36.700.000 12 50.000.000 12 50.000.000

2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian 

Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun 

sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan 

Penetapan Target Konsumsi Pangan 

per Kapita per Tahun

Jumlah dokumen terkait konsumsi pangan yang 

dimanfaatkan

dokumen 1 1 126.004.000 1 150.000.000 1 150.000.000

Jumlah kecamatan yang 

masyarakatnya(kelompok olahan pangan, KWT 

dan PKK) yang dilatih dan dibina tentang pangan 

lokal

kecamatan 15 15 459.116.000 15 500.000.000 15 500.000.000

Jumlah kegiatan promosi penganekaragaman 

konsumsi pangan yang diadakan

kegiatan 2 2 2 2

Jumlah lokasi pekarangan lestari desa 25 30 30 30

Program Penanganan Kerawanan Pangan Presentase Daerah Rawan Pangan yang 

Tertangani

% 100 100 100 100

2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan 

dan Ketahanan Pangan Kecamatan

2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan 

Masyarakat dalam Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan Berbasis Sumber 

Daya Lokal



2020

REALISASI

2023

TARGET

SATUAN

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2021 2022PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

TARGET TARGET

2.09.04.2.01.01 Penyusunan, 

Pemutakhiran dan Analisis Peta 

Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Jumlah dokumen  terkait rawan pangan yang 

dimanfaatkan

dokumen 2 2 76.442.833 2 100.000.000 2 100.000.000

2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan 

Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penanganan Kerawanan 

Pangan Kabupaten/Kota

Jumlah kecamatan yang masyarakatnya dilatih 

dan dibina tentang kerawanan pangan 

kecamatan 4 - 72.234.000 4 80.000.000 4 80.000.000

2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan 

Pengadaan, Pengelolaan, dan 

Penyaluran Cadangan Pangan pada 

Kerawanan Pangan yang Mencakup 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan 

Tentang Ketahanan Pangan

kecamatan 4 - 150.000.000 4 160.000.000 4 160.000.000

Program Pengawasan Keamanan Pangan Presentase pangan segar aman yang telah diuji 

lab

% 100 100 100 100

2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan 

Keamanan Pangan Segar Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah  masyarakat yang dilatih dan dibina 

tentang mutu dan keamanan pangan 

orang - - 57.688.000       80 60.000.000    80            60.000.000     

Persentase keamanan pangan segar asal 

tanaman yang diuji 

% - - 100 100

Program Penyediaan dan Pengembangan 

Sarana Pertanian

Persentase petani/peternak yang memperoleh 

benih/bibit ternak yang bermutu

% 65 75 80

3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan 

Peredaran Benih/Bibit Ternak dan 

Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah ternak yang mendapatkan bantuan 

pengobatan reproduksi peternakan

ekor - 245 365.707.582 250 380.000.000  250 380.000.000   

Peternak anggota kelompok ternak yang dilatih 

dan dibina

kecamatan - 4 4 4

2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan Segar Asal 

Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu 

Benih/Bibit Ternak, Bahan 

Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil



2020

REALISASI

2023

TARGET

SATUAN

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2021 2022PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

TARGET TARGET

3.27.02.2.05 Pengendalian dan 

Pengawasan Penyediaan dan Peredaran 

Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan 

Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.27.02.2.05.05 Pengendalian 

Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan 

Hijauan Pakan Ternak

Jumlah hewan ternak yang diperbantukan ekor 10 25.000.000   10 30.000.000    10 30.000.000   

Program Pengendalian Kesehatan Hewan 

dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Persentase kasus kesehatan hewan yang 

tertangani

% 50 52 54

3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan 

Hewan, Penutupan dan Pembukaan 

Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular 

Dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan 

Penanggulangan Penyakit Hewan dan 

Zoonosis

Jumlah lokasi pembinaan dan pemeliharaan 

kesehatan dan pencegahan penyakit menular 

ternak

lokasi 4 4 269.944.707 4 280.000.000  4 280.000.000   

Program Penyuluhan Pertanian Persentase peningkatan kualitas peternak

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan 

Pertanian

3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di 

Kecamatan dan Desa



2020

REALISASI

2023

TARGET

SATUAN

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2021 2022PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

TARGET TARGET

Program Penyediaan dan Pengembangan 

Prasarana Pertanian

Terbangunnya dan Terpeliharanya Prasarana 

Peternakan

Paket - 2 2 2

3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana 

Pertanian

3.27.03.2.02.09 Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Prasarana Pertanian Lainnya

Sarana dan prasarana peternakan yang dibangun 

atau direhabilitasi

Paket - 2 2   400.000.000 2     400.000.000 
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BAB VII 

INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN 

 
Indikator dan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran RPJMD tercantum dalam tabel berikut : 

  

 

Tujuan Sasaran Indikator 

Kondisi Kinerja 

pada awal periode 
RPJMD 

Target Capaian Tiap Tahun Kondisi 
Kinerja pada 
akhir periode 

RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Meningkatkan 
Ketahananan 

Pangan 
Daerah  

Meningkatnya 
Ketersediaan, 

Distribusi dan Akses 
Pangan  Masyarakat 

Skor Pola 
Pangan Harapan 

(PPH) 
Ketersediaan 

80.3 58 59 60 61 62 
62 

Meningkatnya 
Penganekaragaman 
Konsumsi dan Kualitas 

Pangan 

Skor Pola 

Pangan Harapan 
(PPH) Konsumsi 73.3 75 76 77 78 80 80 

Meningkatnya produksi 

dan konsumsi hasil 
peternakan 

Angka Produksi : 
1. Daging                        -                       -  7,764,570 8,622,556 9,575,348 10,633,424 10,633,424 

2. Telur                                 -                               -  4,474,649 4,523,870 4,573,632 4,623,942 4,623,942 

3 Susu                                 -                               -  201,913 217,441 234,162 252,169 252,169 

Tabel 7.1  Sinkronisasi RENSTRA dengan RPJMD 
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PENUTUP 
 
 
 

 Penyusunan Reviu Renstra OPD yang memadai dan telah 

diperkirakan, diharapkan mampu mengatasi permasalahan dan tantangan 

yang ada. Di dalam penyusunan Reviu RENSTRA , dirumuskan pula program 

sebagai suatu hal yang sangat prinsip dan menentukan, karena dari program 

yang telah dirumuskan tersebut nantinya akan diciptakan kegiatan kegiatan 

sebagai instrument untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah 

 Program dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan 

perkembangan perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya 

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah hingga Peraturan Menteri Dalam 

Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan 

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penentuan program dan kegitan 

disesuaikan dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dengan 

mempertimbangkan skala perioritas penanganan. 

 Semoga Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Kabupaten Madiun mampu menjadi pedoman dan acuan khususnya bagi 

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dalam 

menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya. 
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