
PROGRAM KEGIATAN 

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 

KABUPATEN PONOROGO 

 

Program pembangunan pertanian yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan 

Kabupaten Ponorogo guna mewujudkan 3 (tiga) tujuan dan 5 (lima) sasaran yang hendak dicapai 

terbagi menjadi 12 (dua belas) program pada 6 (enam) bidang dan sekretariat, yaitu: 

1. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian 

1. Program Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian, meliputi 

kegiatan: 

1. Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana irigasi pertanian dan akses lahan 

pertanian; 

2. Peningkatan fasilitasi sarana produksi dan pembiayaan pertanian; 

3. Pengembangan dan peningkatan mekanisasi budidaya pertanian. 

2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 

1. Program program peningkatan produksi pertanian, meliputi kegiatan: 

1. Pengembangan perbenihan/perbibitan dan perlindungan tanaman; 

2. Pengembangan agribisnis pertanian dan promosi hasil pertanian. 

2. Program Program Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan/Pertanian Organik, meliputi 

kegiatan: 

1. Pengembangan tanaman pangan dan holtikultura organik. 

3. Bidang Perkebunan 

1. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku, meliputi kegiatan: 

1. Penanganan panen dan pasca panen; 

2. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau; 

3. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan. 

2. Program Peningkatan Produksi Perkebunan, meliputi kegiatan: 

1. Pengembangan dan sertifikasi bibit unggul perkebunan. 

4. Bidang Peternakan 

1. Program peningkatan produksi hasil peternakan, meliputi kegiatan: 

1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak; 

2. Promosi hasil peternakan dan penyediaan prasarana dan sarana pengolahan; 

3. Pengembangan agribisnis peternakan dan peningkatan produksi dan mutu hasil 

peternakan. 

5. Bidang Penyuluhan 

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pemberdayaan Penyuluh, meliputi kegiatan: 

1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan; 

2. Pengadaan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian/perkebunan; 

3. Peningkatan kemampuan lembaga petani; 

4. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis. 

6. Bidang Perikanan 

1. Program pengembangan perikanan dan promosi hasil perikanan, meliputi kegiatan: 

1. Peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya; 



2. Peningkatan prasarana dan sarana unit budidaya/pembenihan perikanan; 

3. Dukungan manajemen penyelenggaraan budidaya/pembenihan perikanan air tawar milik 

daerah; 

4. Promosi hasil perikanan dan penyediaan prasarana dan sarana pengolahan perikanan; 

5. Pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan sumberdaya perairan umum. 

7. Sekretariat 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan: 

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 

2. Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan, dan penggandaan; 

3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 

4. Penyediaan makanan dan minuman; 

5. Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan; 

6. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 

7. Penyediaan jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan; 

8. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan: 

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, sarana prasarana penunjang gedung kantor, 

rumah jabatan dan rumah dinas; 

2. Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/operasional; 

3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor, rumah 

jabatan/rumah dinas. 

3. Program Peningkatan Disiplin dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 

meliputi kegiatan: 

1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu; 

2. Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi ASN (Bendahara, pengadaan barang 

dan jasa, kehumasan, kearsipan, dan tenaga teknis lainnya). 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 

meliputi kegiatan: 

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; 

2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran; 

3. Pengelolaan dan penatausahaan hibah dan bantuan sosial; 

4. Penyusunan RENSTRA dan Renja SKPD; 

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD; 

6. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran/prognosis realisasi 

anggaran dan akhir tahun; 

7. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pertanian. 

 


