
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

BIDANG PERBIBITAN  
DAN PRODUKSI



 

 
 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1.  Jabatan : 

Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi 

2.   Tugas : 

Memimpin dan melaksanakan operasional bidang Perbibitan dan Produksi Ternak meliputi 

penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan 

pelaksanaan tugas lingkup perbibitan ternak, budidaya ternak besar dan budidaya ternak kecil 

dan unggas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil 

yang maksimal. 

3.   Fungsi : 

a. Merencanakan Operasional program Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak berdasarkan 
rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.  

b. Membagi Tugas kepada Kepala Seksi Lingkup Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak 
berdasarkan rencana operasional untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan. 

c. Mengatur Pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Lingkup Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak 
sesuai dengan tanggungjawab yang di berikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar. 

d. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan perbibitan ternak, produksi ternak 
ruminasia (Ternak Besar) dan non ruminansia (ternak kecil dan Unggas) sesuai hasil analisis 
data dan ketentuan yang berlaku agar terumuskan  dengan baik. 

e. Melaksanakan koordinasi perencanaan penyiapan penyelenggaraan pengembangan perbibitan 
ternak, produksi ternak Ruminansia dan Non Ruminansia sesuai Peraturan dan Perundang-
undangan sehingga koordinasi  terlaksana dengan baik. 

f. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tugas Seksi perbibitan, Seksi Ruminansia dan seksi 
non Ruminansia sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar terlaksana dengan 
baik. 

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak 
berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku. 

h. Menyelia pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak 
sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar. 

i. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak sesuai 
pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan. 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 

sebagai bentuk loyalitas 

k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat berdasarkan capaian 

kinerja; agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku sesuai sasaran /target kinerja; 

l. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat  sesuai ketentuan yang 

berlaku; agar tugas / kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar; 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Program Indikator Program Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

Meningkatnya Produksi 
Hasil Peternakan 

Persentase 
Peningkatan 
Produksi Daging 

Jumlah Produksi Daging Tahun 
(n)/Jumlah Produksi 5 Tahun x 100% 

 
Bidang PBT 

Persentase 
Peningkatan 
Produksi Telur 

Jumlah Produksi Telur Tahun (n)/Jumlah 
Produksi 5 Tahun x 100% 

KEPALA BIDANG PERBIBITAN 

DAN PRODUKSI 

 

 

 

Ir. ADOLF P. RUNDUBELO 
NIP. 19650412 199403 1 012 



 

 
 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1.  Jabatan : 

Kepala Seksi Perbibitan 

2.   Tugas : 

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Perbibitan meliputi penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta 

pelaksanaan administrasi tugas perbibitan ternak berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal 

3.   Fungsi : 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Perbibitan berdasarkan program operasional Bidang, 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Perbibitan sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terlaksana dengan baik; 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Perbibitan berdasarkan tugas dan fungsi 

agar terlaksana dengan lancar; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perbibitan ternak sesuai hasil analisi 

data dan ketentuan yang berlaku agar dapat dirumuskan dengan baik; 

e. Melaksanakan penyiapan serta menetapkan standarisasi bibit ternak sesuai ketentuan yang 

berlaku sehingga tersedia bibit yang baik; 

f. Melaksanakan  bimbingan teknis mutu bibit ternak sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan mutu bibit ternak; 

g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi 

peternakan sesuai ketentuan yang berlaku guna meningkatkan populasi ternak; 

h. Melaksanakan pengawasan kontroling evaluasi intensifikasi kawin alam pada ternak sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

i.  Melakukan pemetaan perwilayahan sebar bibit ternak agar dapat diketahui perkembangan 

penyebaran bibit ternak yang ada; 

j.  Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perbibitan 

dan produksi berdasarkan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat terlaksana dengan 

baik; 

k. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan  pada Seksi Perbibitan sesuai   ketentuan yang 

berlaku agar kegiatan terlaksana dengan baik; 

l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perbibitan sesuai  pencapaian/target 

kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; 

m.  Melaksanakan  tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai  tugas dan 

fungsinya sebagai bentuk loyalitas 

 



 

 
 

 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

Terlaksananya 
Pembibitan dan 
Perawatan Ternak 

Jumlah Bibit ternak 
yang dihasilkan dari 
Pusat Perbibitan 

20 Ekor 
Bidang PBT 

Jumlah Bibit Ternak 
Hasil IB 

4.000 Ekor 
Bidang PBT 

 

KEPALA SEKSI PERBIBITAN 

 

 

 

ERNA H. SULAEMAN, STP 
NIP. 19791122 200501 2 008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1.  Jabatan : 

Pengawas Mutu Bibit Ternak 

2.   Tugas : 

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan di 

bidang mutu bibit ternak 

3.   Fungsi : 

a. Menerima dan menginventarisasi data bibit ternak yang akan disebar melalui petugas 

lapangan;  

b. Mengklasifikasi data bibit ternak untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan di lapangan;  

c. Mempelajari data bibit ternak sesuai keterangan yang terdapat dalam format data dalam 

rangka pelaksanaan pengawasan;  

d. Mengidentifikasi data bibit ternak yang telah dan akan disebar ke masyarakat;  

e. Mengawasi bibit ternak yang telah disebar maupun yang akan disebar;  

f. Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan pihak terkait dalam 

hal pengawasan mutu bibit ternak;  

g. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;  

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 
Bibit ternak 

Jumlah Pengawasan 
Bibit Ternak 23 Kecamatan Bid. PBT 

PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK 
 

 

 

................................... 
NIP. .................................. 



 

 
 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1.   Jabatan : 

 Kepala Seksi Budidaya Ternak Besar  

2.   Tugas : 

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Seksi Ruminansia meliputi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengembangan dan produksi ternak ruminansia 

dan kesehatan hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3.   Fungsi : 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Ruminansia berdasarkan program operasional Bidang 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan  Seksi Ruminansia sesuai dengan ketentuan dan 

rencana kerja. 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan  Seksi Ruminansia berdasarkan tugas dan 

fungsi. 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan produksi ternak ruminansia 

berdasarkan hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e. Melaksanakan penyiapan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak besar. 

f. Melaksanakan pelaksanaan pengawasan penyebaran,  pengembangan dan produksi 

ternak ruminansia sesuai ketentuan yang berlaku. 

g. Melaksanakan penataan penyebaran, pengembangan dan produksi ternak ruminansia 

sesuai ketentuan; 

h. Melaksanakan pendataan populasi dan produksi ternak ruminansia sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

ruminansia kegiatan ruminansia sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan  pada Seksi Ruminansia sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Budidaya Ternak Besar 

kepada Kepala Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai akutabilitas 

pelaksanaan tugas 

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

fungsinya.



 

 
 

 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

Terlaksananya 
Pengembangan 
Budidaya Ternak 
Ruminansia 

Jumlah Penyebaran 
Ternak Ruminansia 360 Ekor Bid. PBT 

 

KEPALA SEKSI BUDIDAYA 
TERNAK BESAR 

 

 

 

SELVI ADRIANE S. OROH, S.Pi 
NIP. 19730810 200003 2 009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1.  Jabatan : 

Pengawas Mutu Pakan dan Distribusi Bibit Ternak Besar 

2.   Tugas : 

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan dan penelaahan dokumen, serta pengawasan di 

bidang mutu pakan dan produksi bibit ternak 

3.   Fungsi : 

a. Menyusun Program Kerja Pengelola Produksi Ternak. 

b. Mengendalikan Program Kerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 

c. Melaksanakan Pemantauan Produksi ternak.  

d. Mengkoordinasikan kegiatan dengan UPTD Pertanian dan Petugas Penyuluh Pertanian di 

wilayah kelompok tani ternak berada. 

e. Menyiapkan Daftar Isian kegiatan produksi ternak. 

f. Menyiapkan dan Menyajikan Data produksi ternak. 

g. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala agar menjadi bahan penyusunan 

program berikutnya. 

 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 Pakan 
dan Produksi Ternak 
Ruminansia 

Jumlah 
Pengawasan 
Pakan Ternak 
Ruminansia 

23 Kecamatan Bid. PBT 

Jumlah Produksi 
Ternak 
Ruminansia 

1.005.313 Kg Bid. PBT 

PENGAWAS MUTU PAKAN DAN 
DISTRIBUSI BIBIT TERNAK BESAR 

 

 

 

MARTHEN LUTHER SAMBETA, SP 
NIP. 19711030 200701 1 011 



 

 
 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1.  Jabatan : 

Pengelola Distribusi Ternak Gaduhan dan Semi Gaduhan (Ruminansia) 

2.   Tugas : 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan 

laporan di bidang distribusi ternak gaduhan dan semi gaduhan 

3.   Fungsi : 

a. Menerima dan menginventarisasi data ternak gaduhan ruminansia yang akan disebar. 

b. Mengklasifikasi data ternak gaduhan ruminansia untuk memudahkan pelaksanaan 

pengawasan di lapangan. 

c. Mempelajari data ternak gaduhan sesuai keterangan yang terdapat dalam format data 

dalam rangka pelaksanaan pengawasan. 

d. Mengidentifikasi data ternak gaduhan ruminansia yang telah dan akan disebar ke 

masyarakat. 

e. Mengawasi ternak gaduhan ruminansia yang telah disebar maupun yang akan disebar. 

f. Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalah yang timbul dengan pihak terkait dalam 

hal pengawasan ternak gaduhan ruminansia. 

g. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 

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

maupun tulisan. 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

Terlaksananya 
Distribusi Ternak 
Ruminansia 

Jumlah Distribusi 
Ternak 
Ruminansia 

360 Ekor Bid. PBT 

PENGELOLA DISTRIBUSI TERNAK 
GADUHAN DAN SEMI GADUHAN 

(RUMINANSIA) 
 

 

 

....................................... 
NIP. ...................................... 



 

 
 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1.  Jabatan : 

Kepala Seksi Non Ruminansia 

2.   Tugas :  

Memimpin dan melaksanakan kegiatan seksi Non Ruminansia meliputi penyiapan bahan, 

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksaaan evaluasi dan 

pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengembangan dan produksi ternak non 

Ruminansia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

3.   Fungsi : 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Non ruminansia  berdasarkan program operasional Bidang. 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Non Ruminansia  sesuai dengan ketentuan dan 

rencana kerja. 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Non Ruminansia berdasarkan tugas dan 

fungsi. 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan produksi ternak Non Ruminansia 

berdasarkan hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku. 

e. Melaksanakan penyiapan kegiatan penyebaran, pengembangan dan produksi ternak non 

Ruminansia sesuai ketentuan yang berlaku. 

f. Melaksanakan pengawasan penyebaran,  pengembangan dan produksi ternak non 

ruminansia sesuai ketentuan yang berlaku. 

g. Melaksanakan  penataan penyebaran, pengembangan dan produksi ternak Non Ruminansia 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

h. Melaksanakan pendataan populasi dan produksi ternak Non Ruminansia sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

i. Melaksanakan pemantaua, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Non 

Ruminansia sesuai ketentuan yang berlaku. 

j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan  pada Seksi Non Ruminansian sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Non Ruminansia sesuai pencapaian/target 

kinerja. 

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

fungsinya 



 

 
 

 

 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

Terlaksananya 
Pengembangan 
Budidaya Ternak Non 
Ruminansia 

Jumlah 
Penyebaran 
Ternak Non 
Ruminansia 

1.920 Ekor Bid. PBT 

 

KEPALA SEKSI NON RUMINANSIA 
 

 

 

 

RENY INDRAWATI SALAWALI, S.Pt 
NIP. 19810702 201101 2 006 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1.  Jabatan : 

Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Ternak Kecil dan Unggas 

2.   Tugas : 

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan dan penelaahan dokumen, serta pengawasan di 

bidang mutu pakan dan produksi bibit ternak. 

3.   Fungsi : 

a. Menyusun Program Kerja Pengelola Produksi Ternak 

b. Mengendalikan Program Kerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 

c. Melaksanakan Pemantauan Produksi ternak.  

d. Mengkoordinasikan kegiatan dengan UPTD Pertanian dan Petugas Penyuluh Pertanian di 

wilayah kelompok tani ternak berada 

e. Menyiapkan Daftar Isian kegiatan produksi ternak 

f. Menyiapkan dan Menyajikan Data produksi ternak 

g. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala agar menjadi bahan penyusunan 

program berikutnya 

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 Pakan 
dan Produksi Ternak 
Non Ruminansia 

Jumlah 
Pengawasan 
Pakan Ternak 
Non Ruminansia 

23 Kecamatan Bid. PBT 

Jumlah Produksi 
Ternak Non 
Ruminansia 

7.476.221 Kg Bid. PBT 

Pengawas Mutu Pakan dan 
Produksi Ternak Kecil dan Unggas 

 

 

 

   ............................ 
NIP. .......................... 



 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1.  Jabatan : 

Pengelola Distribusi ternak Gaduhan dan Semi Gaduhan 

2.   Tugas : 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan 

laporan di bidang distribusi ternak gaduhan Ternak Non Ruminansia 

3.   Fungsi : 

a. Menerima dan menginventarisasi data ternak gaduhan non ruminansia yang akan disebar. 

b. Mengklasifikasi data ternak gaduhan non ruminansia untuk memudahkan pelaksanaan 

pengawasan di lapangan. 

c. Mempelajari data ternak gaduhan non ruminansia sesuai keterangan yang terdapat dalam format 

data dalam rangka pelaksanaan pengawasan. 

d. Mengidentifikasi data ternak gaduhan non ruminansia yang telah dan akan disebar ke masyarakat. 

e. Mengawasi ternak gaduhan non ruminansia yang telah disebar maupun yang akan disebar. 

f. Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalah yang timbul dengan pihak terkait dalam hal 

pengawasan ternak gaduhan non ruminansia. 

g. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 

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

PENGELOLA DISTRIBUSI TERNAK 
GADUHAN DAN SEMI GADUHAN 

 

 

 

.................................... 
NIP. ...................................... 

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

Terlaksananya 
Distribusi Ternak Non 
Ruminansia 

Jumlah Distribusi 
Ternak Non 
Ruminansia 

1.920 Ekor Bid. PBT 



 

 
 

 

 


