
  

 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

KEPALA BIDANG PENYULUHAN 

 DAN USAHA



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan: 

Kepala Bidang Penyuluhan Dan Usaha  

2. Tugas : 

Mempunyai  tugas memimpin dan melaksanakan urusan penyuluhan dan usaha peternakan 

meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas penyuluhan dan 

kelembagaan, pengolahan dan pemasaran hasil, usaha pembiayaan dan investasi  untuk 

mencapai hasil yang maksimal.. 

3. Fungsi : 

a. Merencanakan operasional Bidang Penyuluhan dan Usaha berdasarkan rencana strategis 

dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bidang; 

b. Membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Penyuluhan dan Usaha berdasarkan 

rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan; 

c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Penyuluhan dan Usaha sesuai 

dengan tanggung  jawab yang diberikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar; 

d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan penyuluhan dan usaha sesuai hasil 

analisis dan ketentuan yang berlaku sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan bidang; 

e. Melaksanakan Pengkoordinasian perencanaan penyiapan, penyelenggaraan, 

pengembangan yang meliputi penyuluhan dan kelembagaan, pengolahan dan pemasaran 

hasil peternakan, serta usaha, pembiayaan dan investasi peternakan sesuai ketentuan       

yang berlaku; 

f. Melaksanakan  perumusan dan penganalisaan penyelenggaraan di bidang penyuluhan 

dan usaha sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan sumber daya bidang 

penyuluhan dan usaha peternakan; 

g. Melaksanakan penataan, pemantauan dan pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan dan 

Kelembagaan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil, serta usaha, pembiayaan dan investasi 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi Lingkup Bidang  Penyuluhan dan Usaha 

Peternakan berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku ; 

i. Menyelia pelaksanaan  tugas Kepala Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan, Pengolahan 

dan Pemasaran Hasil serta usaha, Pembiayaan dan Investasi sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

j. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan dan Usaha sesuai pencapaian/target 

kinerja; 

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

fungsinya ; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Program Indikator Program 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Meningkatnya Produksi 
Hasil Peternakan 

Persentase Peningkatan 
Pelaku Usaha Agribisnis 

Jumlah Pelaku Usaha 
Agribisnis Tahun (n) / Jumlah 
Pelaku Usaha Tahun 2021 x 

100% 

Bidang PUP 

Meningkatnya 
Penyuluhan dan 
Pengembangan Usaha 
Peternakan 

Rasio Penyuluh 
Terhadap Kelompok 
Binaan/Peternak 

Jumlah Kelompok 
Binaan/Peternak yang ada / 
Target Kelompok Binaan x 

100% 

Bidang PUP 

Persentase Peningkatan 
Pelaku Usaha 
Pengolahan Hasil 
Peternakan 

Jumlah Peningkatan Pelaku 
Usaha Pengolahan Hasil 

Peternakan Tahun (n) /  Jumlah 
Peningkatan Pelaku Usaha 

Pengolahan Hasil Peternakan 
Tahun 2021 x 100% 

Bidang PUP 

KEPALA BIDANG PENYULUHAN DAN 
USAHA  

 
 
 
 

RIANA BUNA, S.Pt 

NIP. 19710423 200212 2 003 

 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1.  Jabatan: 

Kepala Seksi Usaha, Pembiayaan dan Investasi  

2. Tugas : 

Memimpin dan melaksanakan kegiatan usaha, pembiayaan dan investasi peternakan meliputi 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas usaha, pembiayaan 

dan investasi berdasarkan peraturan Perundang-udangan yang berlaku untuk mencapai hasil 

yang maksimal.  

3. Fungsi : 

a. Merencanakan kegiatan seksi usaha, Pembiayaan dan investasi peternakan berdasarkan 

program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup seksi usaha, Pembiayaan dan investasi  

peternakan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan 

benar; 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan seksi usaha, Pembiayaan dan investasi 

peternakan berdasarkan  tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan 

tugas 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang usaha, 

Pembiayaan dan investasi; 

e. Melaksanakan penghimpunan bahan/data penyelenggaraan tatalaksana usaha, 

pembiayaan dan investasi peternakan; 

f. Melaksanakan pengkoordinasian peningkatan usaha, pembiayaan dan investasi 

peternakan; 

g. Melaksanakan pendampingan dan supervisi di seksi usaha, pembiayaan dan investasi; 

h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha, pembiayaan dan 

investasi peternakan  

i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan usaha, 

pembiayaan dan investasi; 



 

j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan seksi usaha, Pembiayaan dan investasi 

Peternakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai 

target kinerja yang ditetapkan; 

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi usaha, Pembiayaan dan investasi peternakan 

sesuai pencapaian / target kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan; 

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

fungsinya; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya 
Peningkatan Pelaku 
Usaha Agribisnis 

Jumlah Peningkatan 
Pelaku Usaha 
Agribisnis 

15 Org Bidang PUP 

Terlaksananya 
Pengolahan & 
Pemasaran Hasil 
Peternakan 

Jumlah Promosi 
Pemasaran Hasil 
Peternakan 

4 Event Bidang PUP 

KEPALA SEKSI USAHA, PEMBIAYAAN 
DAN INVESTASI 

 
 

 
 

SRIYANTI TAHADJU, SP  
NIP. 19700624 200212 2 001 



 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan: 

Pengolah Data (Kelompok Usaha Agribisnis Peternakan) 

2. Tugas : 

Melakukan kegiatan Pengumpulan,  pendukumentasikan, mengelompokkan dan pengolahan 

Data Kelompok Usaha Agribisnis Peternakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk memperoleh bahan kegiatan program kerja. 

3.   Fungsi : 

a. Menerima dan mengelola data Kelompok Usaha Agribisnis Peternakan dari responden 

berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk tindakan selanjutnya; 

b. Mengelompokkan data kelompok usaha Agribisnis Peternakan sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk memudahkan perolehan data yang dibutuhkan; 

c. Mencatat perkembangan data kelompok usaha Agribisnis Peternakan dan permasalahan 

data yang terjadi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 

rencana kerja; 

d. Menerima dan meneliti kebenaran kebenaran data kelompok usaha pengKelompok Usaha 

Agribisnis Peternakan berdasarkan bahan yang masuk sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan yang akan diprioritaskan; 

e. Mengolah dan menyajikan data Kelompok Usaha Agribisnis Peternakan sesuai prosedur 

dan ketentuan yang berlaku sesuai jenis penyelenggaraan dan permasalahan yang akan 

ditindak lanjuti; 

f. Menyiapkan konsep data kelompok usaha pengolahan Hasi Peternakan sesuai 

prosedurdan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyelenggaraan kegiatan 

perencanaan dan pembinaan; 

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan pengumpulan data Kelompok Usaha 

Agribisnis Peternakan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggung jawaban; 

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

lisan; 

 



 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan 

Sumber Data 

Tersedianya data 
Pelaku Usaha agribisnis 
Peternakan 

Jumlah Data Pelaku 
Usaha agribisnis 
Peternakan 

3 Dokumen Bidang PUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGOLAH DATA (KELOMPOK USAHA 
AGRIBISNIS PETERNAKAN) 

 
 
 

 
 

…………………………. 
NIP. …………………... 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan: 

Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agribisnis  

2. Tugas : 

Melakukan yang kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan 

untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi dibidang peningkatan usaha pertanian dan 

agrobisnis. 

3.   Fungsi : 

a. Menerima dan mengolah data penyelenggaraan/pelaku usaha yang bergerak dibidang 

agribisnis peternakan dari responden berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk tindakan 

selanjutnya; 

b. Membuat surat rekomendasi izin usaha yang bergerak dibidang agribisnis peternakan 

sesuai petunjuk/perintah atasan; 

c. Melakukan supervisi/pemantauan kepada pelaku usaha agribisnis peternakan; 

d. Membuat laporan hasil supervisi dilapangan; 

e. Membuat laporan hasil pencapaian kerja seksi usaha, pembiyaan dan investasi; 

f. Menyiapkan materi-materi guna pelaksanaan temu usaha agribisnis peternakan; 

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan 

Agribisnis peternakan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggung jawaban; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan; 

 

 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 

Sumber 

Data Tersedianya Laporan 
Hasil Analisi Usaha 
Agribisnis 

Jumlah Rekomodasi 
Usaha Agribisnis 
Peternakan 

30 Rekomendasi Bidang PUP 

ANALIS PENINGKATAN USAHA 
PERTANIAN DAN AGRIBISNIS  

 
 
 
 

…………………………………….. 
NIP. …………………………….. 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan:  

Kepala Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil  

2. Tugas : 

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil meliputi penyiapan 

bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan  pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengolahan dan pemasaran hasil 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang 

maksimal. 

. 

3.   Fungsi : 

a. Merencanakan kegiatan Seksi pengolahan dan pemasaran hasil berdasarkan program 

operasional Bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. Memberi petunjuk pada bawahan lingkup Seksi pengolahan dan pemasaran hasil sesuai 

dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar; 

c. Mendistribusikan tugas pada bawahan Seksi Pengolahan berdasarkan tugas dan fungsi 

untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas; 

d. Melaksanakan dan Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengolahan dan pemasaran 

sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas penyelenggaraan 

tugas; 

e. Melaksanakan pengimpunan bahan/data penyelenggaraan tata laksana Pengolahan dan 

pemasaran Hasil Peternakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan kegiatan; 

f. Melaksanakan pengkoordinasian peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, 

penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil peternakan sesuai 

ketentuan    yang berlaku; 

g. Melaksanakan dan Menyiapkan bahan penerapan cara produksi  pangan olahan yang baik 

(CPPOB) dan pemberiansurat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang 

peternakan sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. Melaksanakan  pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

i. Melaksanakan pemantauan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengolahan 

dan pemasaran hasil sesuai dengan ketentuan    yang berlaku; 

j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan  Seksi Pengolahan  Hasil Peternakan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang 

ditetapkan; 

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi pengolahan dan pemasaran hasil sesuai 

pencapaian / target kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan ; 

l. Melaksanakantugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya ; 



 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya 
Pengolahan & 
Pemasaran Hasil 
Peternakan 

Jumlah Pelaku Usaha 
Produk Olahan Hasil 
Peternakan yang 
dibina 

2 Pelaku Usaha Bidang PUP 

Jumlah Data Informasi 
Pasar Produk Asal 
Ternak 

12 Dokumen Bidang PUP 

Jumlah Peningkatan 
Mutu Produk Olahan 
Hasil Peternakan 

2 Jenis Produk Bidang PUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN 
PEMASARAN HASIL  

 
 

 
 
 
 

MUSLINAWATI M.TANJUNG, S.Pt  
NIP. 19781118 200312 2 006 



 

 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan: 

Pengolah Data (Kelompok UPH Peternakan) 

2. Tugas : 

Menerima, mengelompokkan dan Mengolah Data kelompok UPH Peternakan sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh bahan kegiatan program kerja. 

3.   Fungsi : 

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam pengelompokan UPH Peternakan 

dari responden berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk tindakan selanjutnya; 

b. Mengelompokkan data kelompok usaha pengkelompok UPH Peternakan sesuai prosedur 

dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan perolehan data yang dibutuhkan; 

c. Mencatat perkembangan data kelompok usaha pengkelompok UPH peternakan dan 

permasalahan data yang terjadi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan penyusunan rencana kerja; 

d. Menerima dan meneliti kebenaran kebenaran data kelompok usaha pengkelompok UPH 

Peternakan berdasarkan bahan yang masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan yang akan diprioritaskan; 

e. Mengolah dan menyajikan data kelompok UPH Peternakan sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku sesuai jenis penyelenggaraan dan permasalahan yang akan ditindak lanjuti; 

f. Menyiapkan konsep data kelompok usaha pengolahan Hasi Peternakan sesuai 

prosedurdan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyelenggaraan kegiatan 

perencanaan dan pembinaan; 

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan pengumpulan data kelompok UPH 

peternakan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggung jawaban; 

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

lisan; 

 

 

 

 

 



 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan 

Sumber Data 

Tersedianya Laporan 
Informasi Harga Pasar 
Komoditi Hasil 
Peternakan 

Jumlah Laporan 
Informasi Harga Pasar 

12 Dokumen Bidang PUP 

PENGOLAH DATA (KELOMPOK UPH 
PETERNAKAN) 

 
 
 
 

………………………………. 
NIP. ………………………… 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan: 

Pengelola data (informasi pasar hasil peternakan) 

2. Tugas : 

Melakukan kegiatan pengelolaan informasi pasar hasil peternakan yang meliputi penyiapan 

bahan, koordinasi dan penyusunan laporan untuk disajikan kepada pimpinan agar memperoleh 

bahan kegiatan Program kerja. 

3.   Fungsi : 

a. Menerima dan mengumpulkan informasi pasar dan harga komoditi hasil peternakan dari 

responden berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk tindakan selanjutnya; 

b. Mengelompokkan kegiatan informasi pasar dan harga komoditi hasil peternakan sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan perolehan data yang 

dibutuhkan; 

c. Mencatat perkembangan kegiatan inforamsi pasar dan harga komoditi hasil peternakan 

dan permasalahan data yang terjadi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan penyusunan rencana kerja; 

d. Menerima dan meneliti kebenaran data kegiatan informasi pasar dan harga komoditi hasil 

peternakan berdasarkan bahan yang masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan yang akan di prioritaskan ; 

e. Mengolah dan menyajikan data kegiatan informasi pasar dan harga komoditi hasil 

peternakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai jenis penyelenggaraan 

dan permasalahan yang akan ditindak lanjuti ; 

f. Menyiapkan konsep data kegiatan informasi pasar dan harga komoditi hasil peternakan 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyelenggaraan kegiatan 

perencanaan dan pembinaan ; 

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

peternakan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggung jawaban ; 

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

lisan ; 



 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan 

Sumber Data 

Tersedianya Data Pelaku 
Usaha Pengolahan Hasil 
Peternakan 

Jumlah Data Pelaku 
Usaha Pengolahan Hasil 
Peternakan 

2 Dokumen Bidang PUP 

Tersedianya Data Mutu  
Produk Olahan Hasil 
Peternakan 

Jumlah Data Mutu 
Produk Olahan Hasil 
Peternakan 

2 Dokumen Bidang PUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PENGELOLA DATA (INFORMASI PASAR 

HASIL PETERNAKAN) 
 
 

 
 
 

NURCAHYANI, A.M.d 

NIP. 19810213 200502 2 012 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan: 

Kepala seksi penyuluhan dan kelembagaan 

2. Tugas : 

memimpin dan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan kelembagaan meliputi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas penyuluhan dan kelembagaan berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal. 

3. Fungsi : 

a. Merencanakan kegiatan seksi penyuluhan dan kelembagaan berdasarkan program 

operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup seksi penyuluhan dan kelembagaan sesuai 

dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar; 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan seksi penyuluhan dan kelembagaan berdasarkan 

tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan Penyuluhan dan kelembagaan sesuai hasil 

analisis data dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas penyelenggaraan tugas; 

e. Melaksanakan penghimpunan bahan/data penyelenggaraan tata laksana penyuluhan dan 

kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, penguatan fasilitasi pengembagan dan 

peningkatan kapasitas kelembagan petani ternak, dan penyiapan bahan fasilitasi, 

akreditas, penilaian, pemberian penghargaan penyuluhan peternakan sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan materi, metodologi, 

suvervisi, informasi media dan sistem manajemen informasi penyuluh peternakan sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi 

penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyuluhan 

dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan   yang berlaku; 



 

j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan seksi penyuluhan dan kelembagaan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang 

ditetapkan; 

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi penyuluhan dan kelembagaan sesuai 

pencapaian / target kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan; 

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

fungsinya. 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan 

Sumber Data 

Terlaksananya 
Penyuluhan dan 
Kelembagaan Penyuluh 
dan Peternak 

Jumlah Penyuluh Yang 
Meningkat 
Kompetensinya 

13 Orang Penyuluh Bidang PUP 

Jumlah Pelaksanaan 
Penyuluhan dan 
Pendampingan bagi 
peternak 

27 Kali Bidang PUP 

Jumlah Peningkatan 
Kelas Kemampuan 
Kelompok Peternak 

108 Kelompok Bidang PUP 

 

KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN 
KELEMBAGAAN  

 
 
 
 

ROSDIANA BIOLAN, S.Pt  
NIP. 19650705 199403 1 013 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan: 

Pengelola Program Penyuluhan  

2. Tugas : 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan 

laporan di bidang program penyuluhan. 

3. Fungsi : 

a. Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan 

penyelesaian pekerjaan. 

b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam 

bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas. 

c. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka 

menyelesaikan pekerjaan. 

d. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar 

hasil telaahan dapat bermanfaat. 

e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk 

disampaikan kepada pimpinan unit. 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun 

lisan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya Kegiatan 
Penyuluhan Tahunan 

Jumlah Kegiatan 
Penyuluhan Tahunan 

96 Program Bidang PUP 

 

PENGELOLA PROGRAM PENYULUHAN 

 
 

 
 

……………………………….. 
NIP. …………………………. 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan: 

Pengelola Data (Penyuluhan) 

2. Tugas : 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan 

laporan dan penyiapan bahan fasilitasi akreditasi, penilaian, pemberian penghargaan 

penyuluhan peternakan di bidang program penyuluhan sesuai ketentuan yang berlaku. 

3. Fungsi : 

a. Menerima dan mengelola data Program Penyuluhan Peternakan berdasarkan prosedur 

yang ditentukan untuk tindakan selanjutnya; 

b. Mengelompokkan data Penyuluhan Peternakan sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk memudahkan perolehan data yang dibutuhkan; 

c. Mencatat perkembangan data program penyuluhan peternakan dan permasalahan data 

yang terjadi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 

rencana kerja; 

d. Menerima dan meneliti kebenaran kebenaran program penyuluhanl Peternakan 

berdasarkan bahan yang masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan yang akan diprioritaskan; 

e. Mengelola dan menyajikan Program penyuluhan Peternakan sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku sesuai jenis penyelenggaraan dan permasalahan yang akan 

ditindak lanjuti; 

f. Menyiapkan konsep data produksi Program Penyuluhan sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pembinaan; 

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan pengumpulan Program penyuluhan 

peternakan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggung jawaban; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya Data-data 
Penyuluhan 

Jumlah Data-data 
Penyuluhan 

31 Data/Dokumen Bid. PUP 

 

PENGELOLA DATA (PENYULUHAN) 

 
 
 
 

 
 

…………………………………. 
NIP. …………………………………. 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. Jabatan: 

Analis Program Penyuluhan 

2. Tugas : 

Menelaah dan menganalisa program penyuluhan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar 

semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasil guna. 

3. Fungsi : 

a. Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan 

penyelesaian pekerjaan. 

b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam 

bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas. 

c. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan 

pekerjaan. 

d. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil 

telaahan dapat bermanfaat. 

e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan 

kepada pimpinan unit. 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Program Indikator Program 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya Hasil 
Analisa Program 
Penyuluhan, 
Kompetensi dan 
Kelembagaan 

Jumlah Hasil Analisa 
Program Penyuluhan 

22 Program Bidang PUP 

Jumlah Penyuluh 
Berkompeten 

31 Penyuluh Bidang PUP 

Jumlah Kelembagaan 
Kelompok Ternak 

288 Kelompok Bidang PUP 

 

ANALIS PROGRAM PENYULUHAN 

 
 

 
………………………………. 
NIP. ………………………….. 



 

 


