
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

KEPALA KESEHATAN HEWAN DAN 

KESEHATAN MASYARAKAT 

VETERINER



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan: 

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

2. Tugas : 

Memimpin dan melaksanakan Operasional kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat 

veteriner meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas 

pengamatan dan pencegahan penyakit hewan, pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat 

veteriner, pengawasan obat hewan dan lalu lntas ternak berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk sehingga mencapai hasil yang maksimal. 

3. Fungsi : 

a. Merencanakan operasional Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas Bidang; 

b. Membagi Tugas kepada kepala seksi lingkup Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan 

kinerja/pelaksanaan kegiatan ; 

c. Mengatur Pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Lingkup Bidang Kesehatan Hewan dan 

Kesehatan Masyarakat Veteriner Sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan agar 

kegiatan berjalan baik dan lancar; 

d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pencegahan 

penyakit, pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner, pengawasan 

obat hewan dan lalu lintas ternak sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e. Melaksanakan koordinasi perencanaan penyiapan penyelenggaraan pengembangan 

perlindungan dan pencegahan penyakit, pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan 

masyarakat veteriner sesuai peraturan yang berlaku agar terlaksanan dengan baik. 

f. Melaksanakan perumusan dan analisis penyelenggaraan di bidang kesehatan hewan dan 

kesehatan masyarakat veteriner; 

g. Melaksanakan penataan, pemantauan dan pelaksanaan tugas perlindungan dan 

pencegahan penyakit, pelayanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, 

pengawasan obat hewan dan lalu lintas ternak sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terlaksana dengan baik; 



 

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang kesehatan hewan dan 

kesehatan masyarakat veteriner berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

i. Menyelia pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup kesehatan hewan dan kesehatan 

masyarakat veteriner sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan 

dengan tepat dan benar; 

j. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat 

veteriner sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada 

pimpinan;dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Program Indikator Program 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber 

Data 

Meningkatnya 
Pelayanan Kesehatan 
Hewan dan Kesehatan 
Masyarakat Veteriner 

Persentase Peningkatan 
Pencegahan Penyakit 
Hewan/Ternak 

Jumlah Pelayanan Tahun (n) – 
Jumlah Pelayanan Tahun (-n) / 
Jumlah Pelayanan Tahun (-n) 

x 100% 

Bid. Kesmavet 

Persentase 
Peningkatan 
Penyediaan Daging 
Yang ASUH 

Jumlah Penyedia Daging 
Yang dibina / Jumlah 

Penyedia daging keseluruhan 
x 100% 

Bid. Kesmavet 

KEPALA BIDANG KESEHATAN 
HEWAN DAN KESEHATAN 
MASYARAKAT VETERINER 

 
 
 
 

SITTI RAHMATIYAH,S.Pt 
NIP. 19730421 199903 2 004 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan: 

Kepala Seksi Kesehatan Hewan  

2.   Tugas : 

memimpin dan melaksanakan kegiatan kesehatan hewan meliputi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas kesehatan hewan berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku sehingga mencapai hasil yang maksimal. 

3.   Fungsi : 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Hewan berdasarkan program operasional 

bidang; 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Kesehatan Hewan sesuai dengan 

ketentuan dan rencana kerja 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan seksi kesehatan hewan berdasarkan tugas 

dan fungsi; 

d. Melaksanakan Penyiapan bahan perumusan kebijakan kesehatan hewan sesuai hasil 

analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e. Melaksanakan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung aktifitas 

laboratorium dalam upaya mendukung kesehatan hewan sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

f. Melaksanakan pengelolaan bahan/data dasar pertimbangan pengambilan keputusan 

/tindakan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium secara tepat dan cepat sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

g. Melaksanakan wilayah /lokasi vaksinasi pada daerah tertular, terancam, waspada, 

bebas dan lainya sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. Melaksanakan pengelolaan peningkatan kualitas sumber daya kesehatan hewan, 

sumber daya manusia dan peningkatan ketrampilan teknis laboratorium kesehatan 

hewan sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Kesehatan Hewan sesuai ketentuan 

yang berlaku; 



 

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Hewan sesuai 

pencapaian/target kinerja;  

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya 
Pencegahan dan 
Pengobatan Penyakit 
Hewan 

Jumlah Hewan Yang 
Divaksin dan Diobati 

8.000 Ekor Bid. Kesmavet 

Jumlah Pengambilan 
dan Pemeriksaan 
Sampel Penyakit 
Hewan 

70 Sampel Bid.Kesmavet 

KEPALA SEKSI KESEHATAN HEWAN 
 
 
 
 
 

Drh. SULISTYA TRI WIDODO 
NIP. 19821109 201101 1 010 



 

 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan: 

Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

2. Tugas : 

Melakukan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan 

dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.  

3.   Fungsi : 

a. Membantu Kepala Seksi Kesehatan Hewan dalam menjalankan fungsi  kerja seksi 

b. Mengelola Data Kesehatan Hewan, meliputi Data penyakit hewan, Data kesmavet;  

c. Meneguhkan diagnose penyakit hewan dan bahaya agen penyakit menular antar hewan 

atau menular ke manusia (zoonosis dan food born disease);  

d. Menyusun gambaran sebaran penyakit, pemetaan, denah sebaran, metode dan penetuan 

daerah bebas/aman, terancam dan terjangkit penyakit serta rencana langkah deteksi 

dini/antisipasi wabah; 

e. Mengawas dan Mencegah penyebaran bahan-bahan berbahaya melalui pengambilan 

sampel ternak yang akan dilalu lintaskan; 

f. Merencanakan pengambilan dan administrasi sampel, uji klinik dan kesehatan hewan; 

g. Membantu peneguhan/penetapan kebijakan pengambilan keputusan mengenai teknis 

kesehatan hewan melalui analisa hasil pemeriksaan Data; 

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan informasi pasar dan harga komoditi hasil 

peternakan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggung jawaban ; 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan 

maupun tulisan; 

 



 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya Kegiatan 
Laboratorium Keswan 

Jumlah Pengambilan 
dan Pemeriksaan 
Sampel Penyakit 
Hewan 

70 Sampel Bid. Kesmavet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN 
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 

 
 
 
 

 
 
 

OMBONG TRAYONO 
NIP. 19750401 200902 1 001 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan: 

Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil Dan Unggas  

2. Tugas : 

Menerima data, merekap dan melakukan kegiatan pengobatan, pemeliharaan dan pengelolaan 

kesehatan ternak dibawah pengawasan pejabat berwenang dan melaporkan kegiatan sesuai 

dengan prosedur dan peruntukannya. 

3.   Fungsi : 

a. Menerima data/dokumen, merekap dan menyortir laporan kesehatan hewan/ data penyakit 

dan laporan kasus yang ada di lapangan; 

b. Menyiapkan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan bidang kesehatan ternak besar, 

kecil dan unggas;  

c. Membuat tata kelola dan inventarisir alat-alat keswan, SOP, obat-obatan ternak meliputi 

kebutuhan dan stok opname bahan medik kesehatan hewan; 

d. Membantu kegiatan penanganan kasus/ penyakit dan tindakan pelayanan kesehatan 

hewan lainnya (Yanduwan) dibawah pengawasan pejabat berwenang; 

e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran/target dan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan 

maupun tulisan; 

 

 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya 
Pencegahan dan 
Pengobatan Penyakit 
Menular Hewan 

Jumlah Ternak Yang 
divaksin 

4.000 Ekor Bid. Kesmavet 

Jumlah Ternak Yang 
diobati 

4.000 Ekor Bid. Kesmavet 

PENGELOLA KESEHATAN TERNAK 
BESAR, KECIL DAN UNGGAS 

 
 

 
 

I PUTU EKA KESUMA PUTRA 
NIP. 19860131 201504 1 001 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan: 

Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan 

2. Tugas : 

Merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan segala urusan 

yang berkaitan dengan pengawasan serta pengendalian hama dan penyakit hewan, 

vaksinasi, pengamanan produk hewan, penentuan status kesehatan hewan, penyuluhan, dan 

kegiatan teknis keswan lainnya. 

3.   Fungsi : 

a. Mengolah dan menganalisa data-data penyakit hewan/laporan kasus yang masuk dan atau 

data calon lokasi kegiatan pelayanan teknis kesehatan hewan 

b. Menyusun rencana teknis pelayanan kesehatan hewan, sasaran dan target kegiatan; 

c. Melaksanakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan melalui 

vaksinasi dan kegiatan pencegahan kasus lainnya; 

d. Melaksanakan pengawasan dan pengamanan hewan/hasil hewan/ternak/produk dalam 

kaitannya pencegahan penyebaran bibit penyakit melalui bahan-bahan organik; 

e. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban; 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan 

maupun tulisan; 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya Data 
Situasi Penyakit Hewan 
Menular 

Jumlah Data Penyakit 
Hewan 12 Laporan Bid. Kesmavet 

PENGAWAS PENYAKIT DAN 
PENGENDALI PENYAKIT HEWAN 

 
 
 

 
 

……………………………… 
NIP. ……………………… 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan: 

Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner 

2. Tugas : 

memimpin dan melaksanakan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner meliputi  penyiapan 

bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan,  pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas masyarakat veteriner, 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga mencapai hasil yang 

maksimal 

3.   Fungsi : 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner berdasarkan program 

operasional bidang sebagai pedoman kerja; 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan 

ketentuan dan rencana kerja dalam pelaksanaan tugas; 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner 

berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan masyarakat veteriner sesuai hasil 

analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e. Melaksanakan penghimpunan bahan/data penyelenggaraan tatalaksana kesehatan 

masyarakat veteriner sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. Melaksanakan pengkoordinasian peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan 

penanggulangan penyakit hewan menular  (zoonosis) dan menular melalui bahan pangan 

(food borne disease) sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. Melaksanakan pengawasan rumah potong hewan, penjualan dan pemantauan hygienitas 

daging sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan hewan 

besar betina bertanduk yang akan dipotong sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

pemantauan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

k. Membuat Laporan  pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai 

pencapaian/target kinerja; dan 



 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya 
Pendataan penyakit 
ternak dan 
Pengawasan pangan 
asal hewan 

Jumlah data Penyakit 
Zoonosis 1 Dokumen Bid. Kesmavet 

Jumlah Lokasi 
Pengawasan Pangan 
Asal Hewan 

23 Kecamatan Bid. Kesmavet 

 

KEPALA SEKSI KESEHATAN 
MASYARAKAT VETERINER 

 
 
 
 
 

ASMIARTI U. YINATA, S.Pt 
NIP. 19650412 199403 1 012 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan: 

Pengawas Hygiene, Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 

2. Tugas : 

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan 

di bidang kesehatan masyarakat veteriner yakni produk – produk bahan makanan asal ternak 

yang dijual dan dikonsumsi masyarakat. 

3.   Fungsi : 

a. Menerima dan mengumpulkan data dari petugas lapangan berdasarkan prosedur 

pengumpulan data untuk diproses selanjutnya; 

b. Mengelompokkan data yang masuk sesuai prosedur untuk memudahkan perolehan data 

yang dibutuhkan; 

c. Mencatat  Perkembangan kegiatan dan permasalahan data yang terjadi sesuai prosedur 

dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 

d. Memeriksa dan meneliti kebenaran data berdasarkan data yang masuk dari lapangan 

sebagai bahan yang akan diprioritaskan; 

e. Mengolah dan menyajikan data sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai jenis 

penyelenggaraan dan permasalahan yang akan ditindak lanjuti; 

f. Menyiapkan  Konsep data sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan pembinaan; 

g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan pada atasan sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggung jawaban; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan 

maupun tulisan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya 
Pendataan dan 
Pengawasan Bahan 
Pangan Asal Hewan 

Jumlah Data 
Pengawasan Sanitasi 
Usaha Peternakan 

1 Dokumen Bid. Kesmavet 

Jumlah Data 
Pengawasan Bahan 
Pangan Asal Hewan 

2 Dokumen Bid. Kesmavet 

 
PENGAWAS HYGIENE, SANITASI USAHA 

PETERNAKAN DAN KESEHATAN 
MASYARAKAT VETERINER. 

 
 

 
 

……………………………….. 
NIP. ………………………….. 



 

 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan: 

Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

2. Tugas : 

Melakukan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan 

dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. 

3. Fungsi : 

a. Membantu Kepala Seksi Kesehatan Hewan dalam menjalankan fungsi  kerja seksi; 

b. Mengelola Data Kesehatan Hewan, meliputi Data penyakit hewan, Data kesmavet; 

c. Meneguhkan diagnose penyakit hewan dan bahaya agen penyakit menular antar hewan 

atau menular ke manusia (zoonosis dan food born disease); 

d. Menyusun gambaran sebaran penyakit, pemetaan, denah sebaran, metode dan penetuan 

daerah bebas/aman, terancam dan terjangkit penyakit serta rencana langkah deteksi 

dini/antisipasi wabah; 

e. Mengawas dan Mencegah penyebaran bahan-bahan berbahaya melalui pengambilan 

sampel ternak yang akan dilalu lintaskan; 

f. Merencanakan pengambilan dan administrasi sampel, uji klinik dan kesehatan hewan; 

g. Membantu peneguhan/penetapan kebijakan pengambilan keputusan mengenai teknis 

kesehatan hewan melalui analisa hasil pemeriksaan Data; 

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan informasi pasar dan harga komoditi hasil 

peternakan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggung jawaban ; 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan 

maupun tulisan; 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

Terlaksananya 
Kesehatan Hewan dan 
Kesmavet 

Jumlah Data 
Pengawasan 
Pemotongan Ternak 1 Dokumen Bid. Kesmavet 

PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN 
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 

 
 
 
 

………………………………. 
NIP. ………………………… 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan: 

Pengelola Rumah Potong Hewan. 

2. Tugas : 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan 

laporan di bidang kesehatan masyarakat veteriner yakni Pasar hewan, RPH dan TPH yang 

ada di Kabupaten Banggai. 

3. Fungsi : 

a. Menerima dan mengumpulkan data dari petugas lapangan berdasarkan prosedur 

pengumpulan data untuk diproses selanjutnya. 

b. Mengelompokkan data yang masuk sesuai prosedur untuk memudahkan perolehan data 

yang dibutuhkan. 

c. Mencatat Perkembangan kegiatan dan permasalahan data yang terjadi sesuai prosedur 

dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja. 

d. Memeriksa dan meneliti kebenaran data berdasarkan data yang masuk dari lapangan 

sebagai bahan yang akan diprioritaskan. 

e. Mengolah dan menyajikan data sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai jenis 

penyelenggaraan dan permasalahan yang akan ditindak lanjuti. 

f. Menyiapkan Konsep data sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan pembinaan. 

g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan pada atasan sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggung jawaban. 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan 

maupun tulisan. 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

Terlaksananya 
Pengawasan Rumah 
Potong Hewan 

Jumlah Laporan 
Pengawasan RPH 

12 Laporan Bid. Kesmavet 

PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN 
 
 
 
 
 

 
 

……………………………….. 
NIP. …………………………. 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan: 

Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Ternak 

2. Tugas : 

Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu-Lintas Ternak mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan lalu-lintas ternak meliputi  penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengawasan obat dan lalu-lintas ternak, 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga mencapai haisil yang 

maksimal. 

3.    Fungsi : 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan Obat dan Lalu-Lintas Ternak berdasarkan 

program operasional bidang; 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengawasan Obat dan   Lalu-Lintas Ternak 

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. Mendistribusikan Tugas kepada bawahan Seksi Pengawasan Obat dan lalu lintas Ternak 

berdasarkan tugas dan fungsi 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan obat dan lalu lintas 

ternak sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e. Melaksanakan penghimpunan bahan/data penyelengaraan tatalaksana pengawasan obat, 

bahan makanan asal ternak lalu lintas dan produk asal/hasil ternak sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

f. Melaksanakan pengkoordinasian peningkatan pengawasan obat hewan, bahan makanan 

asal ternak dan lalu lintas ternak dan produk asal/hasil ternak sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

g. Melaksanakan pendataan fungsi kontrol lalu lintas ternak atau perdagangan ternak dan 

produk/hasil ternak keluar dan masuk wilayah kabupaten sebagai antisipasi penyebaran 

dan penularan penyakit hewan sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. Melaksanakan pemeriksaan surat keterangan asal kesehatan ternak/hewan yang akan 

dikeluarkan dan dimasukan dari dan ke Wilayah Kabupaten dalam wilayah Satu Propinsi, 

rekomendasi/perizinan terhadap perusahaan yang bergerak dibidang obat hewan 

(distributor dan Depo) sesuai  ketentuan yang berlaku; 

i. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

pengawasan obat dan lalu lintas ternak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 



 

j. Membimbing pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Obat dan lalu-lintas ternak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku;  

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Obat dan lalu-lintas ternak 

sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya 
Pengawasan Obat dan 
Lalu Lintas Ternak 

Jumlah Pengawasan 
Penggunaan Vaksin 
dan Obat Hewan yang 
diawasi 

23 Kecamatan Bid. Kesmavet 

Jumlah Pengawasan 
Ternak Yang Keluar 
dan Masuk 

23 Kecamatan Bid. Kesmavet 

KEPALA SEKSI PENGAWASAN OBAT DAN 
LALU LINTAS TERNAK 

 
 
 
 

SAYUTI, S.ST 
NIP. 19680604 199903 1 009 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. Jabatan: 

Pengawas Lalu Lintas ternak / Pengurus Izin Budidaya Ternak  

2. Tugas : 

Menerima dan mencatat data – data tentang kesehatan hewan dan veteriner, sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditindaklanjuti agar pelaksanaan tugas berjalan 

lancar. 

3. Fungsi : 

a. Menerima dan mencatat data – data dari petugas peternakan lapangan yang berwenang 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

b. Memberikan saran kepada petugas kesehatan/petugas lalulintas ternak yang melanggar 

ketentuan yang berlaku agar tertib sehingga melaksanakan tugas dengan baik dan benar. 

c. Memeriksa aplikasi lapangan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

pengawasan lalu lintas ternak dan pelarangan pengeluaran sapi/kerbau betina produktif.  

d. Mengerjakan tugas yang sejenisnya sesuai dengan perintah atasan agar dapat 

menyelesaikan pekerjaan yang di prioritaskan. 

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan 

evaluasi dan pertanggung jawaban. 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun 

lisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Program Indikator Program 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya 
Pengawasan 
Perdagangan Ternak 
Antar Daerah 

Jumlah Pengawasan 
Perdagangan Ternak 

23 Kecamatan Bid. Kesmavet 

 

PENGAWAS LALU LINTAS TERNAK / 
PENGURUS IZIN BUDIDAYA TERNAK 

 
 
 
 

 
 
 

………………………………. 
NIP. ………………………….. 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan: 

Pengawas Obat-Obatan Hewan dan Puskeswan 

2. Tugas : 

Menerima dan mencatat data – data tentang kesehatan hewan dan veteriner, sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditindaklanjuti agar pelaksanaan tugas berjalan 

lancer. 

3. Fungsi : 

a. Menerima dan mencatat data – data dari petugas kesehatan hewan yang berwenang 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

b. Memberikan saran kepada tugas kesehatan/mantri hewan yang melanggar ketentuan yang 

berlaku agar tertib sehingga melaksanakan tugas dengan baik dan benar. 

c. Memeriksa aplikasi lapangan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

pencegahan penyebaran penyakit hewan. 

d. Mengerjakan tugas yang sejenisnya sesuai dengan perintah atasan agar dapat 

menyelesaikan pekerjaan yang di prioritaskan. 

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan 

evaluasi dan pertanggung jawaban. 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun 

lisan. 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya  
Pengawasan 
Penggunaan Vaksin, 
Obat-Obatan Hewan 
dan Poskeswan 

Jumlah Pengawasan 
Penggunaan Vaksin, 
Obat-Obatan Hewan 
dan Poskeswan 

23 Kecamatan Bid. Kesmavet 

PENGAWAS OBAT-OBATAN HEWAN DAN 
PUSKESWAN 

 
 

 
………………………………. 
NIP. ………………………….. 


