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II. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 

 

01. URUSAN PILIHAN PERTANIAN 

A. KEBIJAKAN PROGRAM 

Kebijakan pada Urusan Pertanian diarahkan pada terwujudunya 

pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga 

kelestarian lingkungan melalui (1) peningkatan kualitas SDM Pertanian; (2) 

pengelolaan potensi lahan secara optimal; (3) pengembangan sumberdaya 

pertanian. 

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Urusan Pilihan Pertanian pada 

tahun 2015 diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan sebagai 

berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pilihan Pertanian 

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

b)  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

c) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

2. Program Pelaksana Urusan Pilihan Pertanian 

a)  Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani 

melalui peningkatan kualitas sumber daya petani dan peningkatan 

kemampuan lembaga tani dengan upaya pelatihan, penyuluhan dan 

pendampingan petani dan pelaku-pelaku agribisnis. 

b) Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Perkebunan  

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui 

distribusi beras miskin (RASKIN) kepada rumah tanagga sasaran secara 

efektif. 

c) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan  

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya serap pasar terhadap hasil 

produksi pertanian / perkebunan, melalui peningkatan pemasaran produk 

pertanian dan fasilitasi kerjasama regional, nasional dan internasional. 

d) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan  

Program ini bertujuan untuk  meningkatkan produksi dalam rangka 

upaya khusus pencapaian swasembada pangan tahun 2017. 

e) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak  
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Program ini bertujuan untuk : (a) mencegah terjadinya wabah penyakit 

menular ternak terutama yang bersifat zoonosis dengan fokus utama 

pada pencegahan flu burung karena Kota Semarang termasuk dalam 

daerah yang resiko tinggi wabah flu burung; (b) menjamin keamanan 

bahan pangan asal hewan yang beredar di Kota Semarang. 

f) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan  

Program ini bertujuan meningkatkan produksi hasil peternakan melalui 

peningkatan populasi ternak untuk mendukung swasembada pangan. 

 

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

1. PENDANAAN 

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pilihan Pertanian pada tahun 

2015 sebesar Rp. 15.004.701.000,- (dengan realisasi untuk setiap program dan 

kegiatan disajikan dalam tabel di bawah : 

PROGRAM  PENUNJANG URUSAN PILIHAN PERTANIAN 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan dan anggaran 

sebagai berikut: 

NO PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 
ANGGARAN 

(RP) 

PRESEN 
TASE                
( % ) 

 SKPD : DINAS PERTANIAN    

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air Dan Listrik 

149.500.000 137.507.944 91,98 

2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 33.750.000 33.608.000 99,58 

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.526.000 20.546.900 95,45 

4. Penyediaan Barang Cetakan Dan 
Penggandaan 

28.000.000 27.989.000 99,96 

5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / 
Penerangan Bangunan Kantor 

9.512.000 6.847.000 71,98 

6. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan 
Kantor 

567.350.000 473.267.100 83,42 

7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000 10.000.000 100 

8. Penyediaan Makanan Dan Minuman 55.438.000 53.592.600 96,67 

9. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi 
Ke Luar Daerah 

226.875.000 226.866.460 100 

10. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi 
Dalam Daerah 

20.000.000 20.000.000 100 

11. Belanja Jasa Penunjang Administrasi 
Perkantoran 

193.898.000 149.265.000 76,98 

 JUMLAH PROGRAM 1.315.849.000 1.159.490.004 88,12 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

NO PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(RP) 

PRESEN 
TASE                
( % ) 

 SKPD : DINAS PERTANIAN    
1. Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional 
866.400.000 822.494.000 94,93 
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NO PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(RP) 

PRESEN 
TASE                
( % ) 

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 
Kantor 

204.540.000 201.926.200 98,72 

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 
Jabatan 

37.000.000 33.567.074 90,72 

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional 

220.000.000 178.512.029 81,14 

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Perlengkapan Gedung Kantor 

237.350.000 228.758.900 96,38 

 JUMLAH PROGRAM 1.565.290.000 1.465.258.203 93,61 

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan dengan kegiatan serta anggaran sebagai berikut: 

NO PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(RP) 

PRESEN 
TASE                
( % ) 

 SKPD : DINAS PERTANIAN    
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
77.250.000 69.079.880 89,42 

2. Penyusunan Laporan Keuangan 
Semesteran 

7.500.000 7.500.000 100,00 

3. Penyusunan Pelaporan Prognosis 
Realisasi Anggaran 

7.500.000 7.500.000 100,00 

4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 
Tahun 

7.500.000 7.500.000 100,00 

5. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara 
dan Pembantu 

62.050.000 55.475.000 89,40 

 JUMLAH PROGRAM 161.800.000 147.054.880 90,89 

 

PROGRAM PELAKSANA URUSAN PILIHAN PERTANIAN: 

1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan dan anggaran 

sebagai berikut : 

NO PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(RP) 

PRESEN 
TASE                
( % ) 

 SKPD : DINAS PERTANIAN    
1. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan 

Pelaku Agrobisnis 
652.650.000 

 
632.150.000 96,86 

 JUMLAH PROGRAM 652.650.000 632.150.000 96,86 

2) Program Peningkatan Ketahanan pangan / perkebunan dengan kegiatan dan 

anggaran sebagai berikut : 

NO PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(RP) 

PRESEN 
TASE                
( % ) 

 SKPD : SETDA (BAG. PEREKONOMIAN)    
1. Koordinasi, Pendampingan Dan Fasilitasi 

Kebijakan Program Beras Untuk Rumah 
Tangga Miskin (raskin) 

712.171.000 677.637.000 95,15 

 JUMLAH PROGRAM 712.171.000 677.637.000 95,15 
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3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 

dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut: 

NO PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(RP) 

PRESEN 
TASE                
( % ) 

 SKPD : DINAS PERTANIAN    
1. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ 

Perkebunan Unggulan Daerah 
731.645.000 

 
665.415.000 90,95 

 JUMLAH PROGRAM 731.645.000 665.415.000 90,95 

4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan dan 

anggaran sebagai berikut: 

NO PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(RP) 

PRESEN 
TASE                
( % ) 

 SKPD : DINAS PERTANIAN    
1. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / 

Perkebunan 
1.010.009.000 952.781.300 94,33 

2. Revitalisasi Kebun Dinas 811.432.000 771.179.600 95,04 

3. Pengembangan Sarana Dan Prasarana 
Pertanian 

4.787.600.000 4.270.477.825 89,20 

 JUMLAH PROGRAM 6.609.041.000 5.994.438.725 90,70 

5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan kegiatan 

dan anggaran sebagai berikut: 

NO PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(RP) 

PRESEN 
TASE                
( % ) 

 SKPD : DINAS PERTANIAN    
1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan 

Penyakit Menular Ternak 
422.000.000 

 
420.831.000 99,72 

 JUMLAH PROGRAM 422.000.000 420.831.000 99,72 

6) Program Peningkatan Produksi Peternakan dengan kegiatan dan anggaran 

sebagai berikut: 

NO PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(RP) 

PRESEN 
TASE                
( % ) 

 SKPD : DINAS PERTANIAN    
1. Pengembangan Agribisnis Peternakan 2.834.255.000 2.807.787.500 99,07 

 JUMLAH PROGRAM 2.834.255.000 2.807.787.500 99,07 

 

2. HASIL YANG DICAPAI 

1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 

Tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP) 

yang merupakan nisbah antara harga yang diterima petani dari hasil penjualan 

komoditas pertaniannya dengan harga yang harus dikeluarkan petani untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsinya. Tahun 2015 NTP naik 
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dibandingkan tahun 2014 yaitu dari 304,26 menjadi 305,88 di tahaun 2015.  Hal 

ini disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani yang lebih tinggi 

daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani.  Kenaikan indeks harga yang 

diterima petani tersebut terutama dari kenaikan harga komoditas-komoditas 

pangan (gabah dan jagung), sayuran, dan sapi potong (daging).   

Dari segi SDM petani, peningkatan kapasitas kelembagaan petani 

ditunjukkan dengan adanya 15 kelompok tani yang naik kelas dalam klasifikasi 

kelompok tani meskipun di lain pihak terdapat 14 kelompok tani yang justru turun 

kelas.  Adapun dari segi jumlah kelompok tani terdapat 29 kelompok tani baru 

dengan penambahan jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani sebanyak 

1.166 orang yaitu dari 8.588 orang pada tahun 2014 menjadi 9.754 pada tahun 

2015. Ini menunjukkan semakin luasnya cakupan pembinaan kepada petani, 

terlihat dari realisasi penyuluhan dan pendampingan petani yang mencapai 108% 

dari yang ditargetkan. 

Sementara dari sisi SDM penyuluh pertanian, dengan 177 kelurahan dan 

jumlah petani 45.516 orang, Kota Semarang minimal memerlukan tenaga 

penyuluh pertanian lapangan sejumlah 58 orang.  Namun demikian jumlah 

penyuluh pertanian lapangan yang ada saat ini baru sebanyak 27 orang yang 

terdiri dari 13 orang penyuluh PNS dan 14 orang penyuluh harian lepas (non PNS).  

Untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada semua petani Kota 

Semarang, strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian adalah meningkatkan 

kinerja penyuluh yang ada serta meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan 

maupun magang.  Selain itu juga diberdayakan penyuluh swadaya untuk 

membantu kegiatan-kegiatan penyuluhan di lapangan.  Saat ini terdapat sekitar 43 

tenaga penyuluh swadaya yang berasal dari kalangan petani sendiri.   

2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Perkebunan 

Jumlah penerima subsidi beras bagi Rumah Tangga Sasaran pada tahun 2015 

sama dengan tahun 2014 sebanyak 42.477 RTS dengan pemberian subsidi beras 

bagi RTS (RASKIN) kepada masyarakat kurang mampu sejumlah 7.645.860 kg. 

3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ 

perkebunan 

 Tahun 2015 promosi produk pertanian unggulan terealisasi sebanyak 13 

kali yang terdiri dari 6 pameran tingkat lokal, 3 pameran tingkat regional Jawa 

Tengah di Soropadan, dan 1 pameran tingkat nasional yaitu PF2N (Pekan Flora 
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Flori Nasional) di Lombok, Nusa Tenggara Barat, serta event-event promosi 

produk-produk pertanian Kota Semarang lainnya yaitu Festival Durian, Semarang 

Horti Expo 2015, dan Kirab Potensi Pangan.  

4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 

Luas areal sawah yang ditanami padi meningkat 6,6% yaitu dari 3.158,46 ha 

di tahun 2014 menjadi 3.368,27 ha pada tahun 2015.   

Tabel Produksi pertanian tahun 2015 sebagai berikut : 

Produksi  
Tahun 

2014 2015  
1 Padi (3%) (ton) 38.503,50 39.328 
2 Palawija (1%) (ton) 11.195,00 8.272 
3 Durian (1%) (kw) 13.736 24.024 
4 Anggrek (1%) (tangkai) 352.095 355.052 
5 Temulawak (1%) (ton) 1.151,00 509,55 
6 Kelapa dalam (1%) (ton) 223,39 214,35 

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 

Pembangunan maupun rehabilitasi jaringan-jaringan irigasi melalui kegiatan 

DAK Bidang Pertanian meningkatkan ketersediaan air sehingga lahan sawah yang 

tadinya tidak ditanami padi memungkinan untuk ditanami padi.  Ketersediaan air 

yang cukup tersebut disertai perbaikan pada sistem budidaya padi dengan 

dukungan bantuan sarana produksi (benih unggul, pupuk, traktor, dan 

transplanter) dan pendampingan dari pemerintah telah meningkatkan 

produktivitas padi sehingga produksi padi dapat meningkat 2,14%.  Selain itu juga 

dipengaruhi oleh keberhasilan dalam pengendalian OPT dimana 95% (125,9 ha 

dari 132,5 ha) area sawah yang terkena serangan OPT berhasil dikendalikan, 5% 

diantaranya (6,3 ha) dikendalikan dengan agensia hayati.  Adapun pada komoditas 

palawija, produksi turun 26% sebagai akibat dari berkurangnya luas tanam karena 

alih fungsi lahan maupun alih komoditas dimana lahan yang tadinya ditanamai 

palawija beralih ditanami tanaman keras (kayu-kayuan).   

Pada komoditas utama hortikultura Kota Semarang yaitu durian mengalami 

kenaikan sebesar 74,9% dari tahun 2014 sebanyak 13.736 kw menjadi 24.024 kw 

di tahun 2015, kenaikan produksi durian ini disebabkan oleh bertambahnya luas 

panen (tanaman produktif) yang mencapai 75%, yaitu dari 178,4 ha pada tahun 

2014 menjadi 311,98 ha pada tahun 2015.  

Sedangkan anggrek produksinya meningkat 0,84% dari tahun 2014 sebanyak 

352.095 tangkai menjadi 355.052 tangkai di tahun 2015. Kenaikan produksi 

anggrek terjadi karena produktivitas yang meningkat sebesar 19,8% dari 20,25 
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tangkai/m3 pada tahun 2014 menjadi 24,24 tangkai/m3 pada tahun 2015 berkat 

penerapan GAP (Good Agricultural Practise) dalam sistem produksinya.  

Produksi temulawak mengalami penurunan sebesar 55,7%  dari 1.150,69 ton 

pada tahun 2014 menjadi 509,55 ton pada tahun 2015.  Penurunan produksi 

dipengaruhi oleh penurunan luas panen sebesar 50,6% yaitu dari 38,3 ha pada 

tahun 2014 menajdi 18,9 ha pada tahun 2015.  Hal ini karena sebagian besar 

petani mengganti tanamannya dengan tanaman obat yang lain seperti jahe merah 

dan jahe emprit, bahkan ada juga yang menggantinya dengan tanaman keras.  

Selain itu turunnya produksi temulawak juga disebabkan oleh penurunan 

produktivitas sebesar 10,3% karena tanaman dipanen pada umur yang belum 

optimal.  

Di sub sektor perkebunan produksi kelapa turun sebesar 4,05% dari tahun 

sebelumnya sebanyak 223,39 ton dan pada tahun 2015 sebanyak 214,35 ton 

disebabkan oleh berkurangnya jumlah tanaman yang produktif karena tanaman 

sudah tua dan butuh peremajaan, disamping juga adanya alih fungsi lahan maupun 

alih komoditas ke tanaman buah-buahan. Tingkat kepemilikan lahan yang kecil 

menyebabkan budidaya tanaman perkebunan kurang ekonomis sehingga banyak 

petani yang melakukan alih komoditas atau usaha lain yang lebih bisa memberikan 

keuntungan bagi mereka.   

5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 

Pada tahun 2015 angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit 

menular sebesar  0,39%, turun sebesar 85% dibanding angka tahun 2014 sebesar 

2,63%.  Angka ini jauh lebih kecil dari yang ditargetkan angka kesakitan dan 

kematian ternak sebesar 2,2%.  Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran penyakit 

menular ternak di Kota Semarang dapat dikendalikan.  Kegiatan-kegiatan 

pencegahan & penangulangan penyakit menular ternak seperti surveillance, 

biosecurity, vaksinasi, serta pengobatan  massal & pelayanan klinik hewan keliling 

berhasil meningkatkan derajat kesehatan hewan/ternak di Kota Semarang 

sehingga jumlah ternak/hewan yang sakit maupun mati karena penyakit menular 

ternak dapat ditekan. Meskipun terdapat kematian pada beberapa hewan/ternak 

yang terinfeksi penyakit menular tetapi tidak sampai pada tingkat yang dapat 

menimbulkan wabah/epidemi yang meluas yang dapat menimbulkan kerugian 

bagi kesehatan manusia maupun mempengaruhi kondisi perekonomian Kota 

Semarang. Dalam hal kesmavet, meningkatnya intensitas pemeriksaan Bahan Asal 
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Hewan (BAH) yang beredar di Kota Semarang memberikan jaminan bahwa BAH 

yang beredar aman, sehat, utuh, dan halal untuk dikonsumsi masyarakat. 

6) `Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 

Produksi hasil peternakan di Kota Semarang pada tahun 2015 sebagai 

berikut : 

Komoditas peternakan Satuan Tahun 
2014 

Tahun 2015 

1. Populasi sapi potong 
2. Daging unggas 
3. Daging non unggas (1%) 
4. Susu (1%) 
5. Telur (1%) 

ekor 
kg 
kg 
ltr 
kg 

4.595 
7.467.627 
5.793.326 
2.787.000 
8.320.719 

4.505 
17.354.941 

2.824.495 
3.622.202 
8.468.415 

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 

Produksi mengalami kenaikan rata-rata 28,2% dengan komoditas yang 

mengalami kenaikan produksi yaitu daging unggas, telur, dan susu; sedangkan 

daging non unggas sebaliknya mengalami penurunan produksi sampai 51%. 

Berkurangnya populasi sapi potong menyebabkan harga sapi potong serta daging 

tinggi sehingga pemotongan sapi berkurang dan konsumen beralih ke daging 

unggas yang harganya relative lebih terjangkau.  Implikasinya produksi daging 

unggas naik sampai 132%, terlihat dari banyak teridentifikasinya pemotongan-

pemotongan unggas selain di RPU (Rumah Pemotongan Unggas) yang memberikan 

kontribusi besar bagi kenaikan produksi daging unggas tersebut.  Komoditas 

peternakan lainnya yaitu susu mengalami kenaikan produksi 30% dibanding 

tahun 2014.  Penguatan pakan ternak serta perbaikan sistem budidaya sapi perah 

berhasil meningkatkan produktivitas sapi perah sampai 3-5 liter/ekor/hari.  

Sedangkan untuk komoditas telur, kenaikan produksi 1,8% didukung oleh 

penguatan pakan serta pengembangan ternak unggas melalui bantuan bibit ayam 

dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.  

Populasi ternak bantuan pemerintah bertambah 45% dari 375 ekor pada 

tahun 2014 menjadi 544 ekor pada tahun 2015.  Hal ini sebagai bentuk komitmen 

Pemerintah Kota Semarang untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui 

pengembangan agribisnis di wilayah potensi peternakan dalam rangka 

pengentasan kemiskian di Kota Semarang. 
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C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pilihan Pertanian 

pada tahun 2015 adalah: 

1. Kapasitas SDM petani yang relatif masih rendah dalam budidaya baik 

prapanen maupun pascapanen yang mempengaruhi kualitas maupun 

kuantitas produk yang dihasilkan.  

2. Sistem organisasi dan manajemen kelompok tani belum berjalan maksimal. 

Hal ini terlihat dari meskipun jumlah kelompok tani bertambah tetapi dari 

segi kualitas kelembagaan masih relatif rendah dimana hanya 12 dari 363 

kelompok tani yang masuk dalam kategori baik dalam klasifikasi kelompok 

tani.  

3. Keterbatasan sumber daya penyuluh/pembina pertanian menyebabkan 

keterbatasan juga dalam pembinaan petani.  

4. Berkurangnya lahan pertanian untuk budidaya tanaman maupun ternak 

karena alih fungsi lahan ke penggunaan non pertanian seperti pemukiman 

dan kawasan bisnis. 

5. Belum optimalnya infrastruktur pertanian seperti irigasi, transportasi, dan 

unit pengolahan.   

6. Rendahnya produksi peternakan khususnya sapi potong karena sistem 

budidaya ternak yang belum optimal dan skala usaha yang kecil.    

7. Munculnya zoonosis baru serta kemunculan kembali zoonosis lama seperti 

H5N1 (flu burung).  Faktor-faktor seperti perubahan demografi (peningkatan 

populasi), perdagangan global, perubahan pola hidup masyarakat, dan 

pariwisata diidentifikasi sebagai pemicu zoonosis baru.   Sementara perilaku 

masyarakat yang kurang memperhatikan sanitasi dan kesehatan lingkungan 

menyebabkan zoonosis-zoonosis yang lama sulit untuk diberantas 

sepenuhnya.  Semua ini menyebabkan Kota Semarang berada dalam resiko 

penyebaran zoonosis. 

 

D. SOLUSI  

Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 

pada Urusan Pilihan Pertanian tersebut adalah: 

1. Meningkatkan kapasitas SDM petani melalui pembinaan dan penyuluhan 

yang intensif, serta pelatihan-pelatihan petani untuk meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya pertanian. 
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2. Meningkatkan kualitas kelompok tani melalui upaya-upaya peningkatkan 

kemampuan berorganisasi dan managerial kelompok tani. 

3. Meningkatkan kinerja penyuluh pertanian lapangan serta memberdayakan 

penyuluh-penyuluh swadaya untuk membantu kegiatan-kegiatan 

penyuluhan pertanian di lapangan. 

4. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengendalikan alih fungsi 

lahan-lahan untuk pertanian dan peternakan. 

5. Meningkatkan insfrastruktur pertanian melalui pembangunan dan 

rehabilitasi terutama pada jaringan irigasi dan jalan pertanian. 

6. Meningkatkan pemberdayaan kelompok-kelompok ternak melalui 

peningkatan ketrampilan dalam budidaya sapi potong serta memberikan 

bantuan permodalan dalam pengembangan usaha budidaya sapi potong.  

7. Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penangulanggan penyakit 

menular ternak terutama zoonosis melalui biosecurity, pengobatan ternak, 

pengawasan keluar-masuk hewan dari dan ke Kota Semarang, serta 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya zoonosis melalui 

penyuluhan dan penyebar luasan informasi mengenai zoonosis dan pola 

beternak yang benar dan sehat. 

 

E. PRESTASI/PENGHARGAAN 

Juara I Lomba Kelompok Tani Ternak Tingkat Propinsi Jawa Tengah yang 

diraih oleh KT Kuncen Farm Kelurahan Bubakan Kecamatan Mijen.  

Selanjutnya KT Kuncen Farm akan mewakili Jawa Tengah dalam lomba yang 

sama di tingkat nasional pada tahun 2016. 

 


