
DINAS KETAHANAN PANGAN 
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Nama : Ors. HUDA HANURA 
NIP. : 19670612 199202 1 007 
Jabatan : Sekretaris 

Oleh: 

KOTA BATU 

LAPORAN KINERJA INDIVIDU 
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( TRIMULAN II) 
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Dalam rangka untuk pengukuran kinerja, peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Batu. Selaku Sekretaris memiliki tugas: 

1 . Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum 

2. Pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian 

3. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan publikasi 

4. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang- 
undangan 

5. Pengelolaan kearsipan dinas 

6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana 
7. Pelaksanaan administrasi keuangan 

BAB 1 

PENDAHULUAN 



Kegiatan Anggaran Keterangan 

1 Pelayanan administrasi Rp 603.585.760,- Lain-lain 
perkantoran pendapatan 

yang sah 
2 Peningkatan sarana dan Rp 260. 875.240,- Lain-lain 

prasarana aparatur pendapatan 
yang sah 

3 Peningkatan Kapasitas sumber Rp 23.850.000,- Lain-lain 
daya aparatur pendapatan 

yang sah 
4 Peningkatan pengembangan Rp 15.000.000,- Lain-fain 

sistem Pelaporan capaian kinerja pendapatan 
dan keuangan yang sah 

SAS ARAN INDIKA TOR KINERJA TARGET SATUAN 

PROGRAM 

Prosentase terlaksananya 100 % 
pelayanan administrasi 
oerkantoran 

Meningkatnya Prosentase a set dalam 100 % 
dukungan terhadap keadaan baik 
kinerja aparatur dan Prosentase ASN yang 100 % 

perkantoran memiliki kompetensi sesuai 
bidanq tuqasnva 
Prosentase tersusunnya 100 % 
renstra OPD 

A. Perjanjian Kinerja 

Bab 2 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 



C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 
Sekretaris melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pembinaan 

kepegawaian, keuangan dan pelaporan. Program yang harus dijalankan oleh 

Sekretaris mencakup 4 program. 

Kinerja Sekretaris dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan dengan 

melakukan pemenuhan pembayaran jasa administrasi keuangan, 

pembayaran perbaikan peralatan kerja, penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan 

bacaan, penyediaan bahan logistik kantor, pengiriman ASN dalam rangka 

menghadiri undangan/acara baik di dalam area Malang Raya maupun di 

luar area Malang Raya. Dari target keuangan sebesar Rp 603.585.760,-, 

sampai Triwulan II terrealisasi sebesar Rp 164.104.900,- yang berarti 

capaian kinerja keuangannya sebesar 18,23% 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan 

dengan rehabilitasi gudang cadangan pangan yang memerlukan beberapa 

perbaikan. Dari target keuangan sebesar Rp 260.875.240,- dan belum 

terrealisasi karena tidak adanya kesamaan spesifikasi dari harga pada e- 

budgetting dengan anggaran yang direncanakan pada kegiatan sehingga 

mengalami perubahan (P-APBD) yang berarti capaian kinerja 

keuangannya sebesar 0% 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan 
dengan pengiriman ASN Dinas Ketahanan Pangan mengikuti diklat. Dari 

anggaran sebesar Rp 23.850.000,- dan belum terrealisasi sampai dengan 

Triwulan II karena diklat yang diikuti ASN diadakan pada bulan Juni- 

Agustus yang berarti capaian kinerja keuangannya sebesar 0% 

Prosentase terlaksananya 100"% 18,23 18,23 
·.pelayanan administrasi 
perkantoran 

Meningkatnya · Prosentase a set dalam 100.% 0 0 
dukungan terhadap keadaan baik 
kinerja aparatur dan Prosentase ASN yang 100% 0 0 ·· .. · perkantoran mernilikl kompetensi 

sesuai-bidanq tuga~nya 
Prosentase 1ersusuruwa 100% 0 0 
renstra OPD 

B. Capaian Kinerja 
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D. Rencana Tindak Lanjut 
a. Program-program yang belum dilaksanakan sebagian besar mengalami 

perubahan (P-APBD) yang masih dalam tahap sinkronisasi. 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja 

dan keuangan yang isinya adalah penyusunan Renstra OPD belum 

dilaksanakan karena masih ada revisi dan sinkronisasi sampai di Triwulan 

II ini. 



Pe bina 
NIP. 19670612 199202 1 007 

Ors. H Ora. WIWIK NURYATI, MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19670116 199303 2 007 

Batu, 2018 Mengetahui 
Atasan langsung 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan 
Kota Batu 

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, maka dari 

sasaran yang dibebankan akan dilakukan evaluasi sesuai tanggapan dari 

atasan untuk memperoleh kinerja yang terukur dan akuntabel. Demikian 

disampaikan atas saran tindak lanjut diucapkan terima kasih. 

PENUTUP 

Bab 3 

Sekretaris 



(diisi oleh atasan) 

2. Ruang tanggapan (disposisi) 

D I Laporan kurang bfilk 

D I Laporan sudah baik 

D I Laporan diperbaiki 

D j Realisasi diteliti ulang 

D I Capaian diteliti ulang 

D Lain-lain _ 

LAMPIRAN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU 

1. Tanggapan Atasan Langsung 



DINAS KETAHANAN PANGAN 
KOTABATU 

2018 

: SITI ZULAICHAH, SP, MAP 
: 19690920 200501 2 010 
: Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 

Nam a 
NIP. 
Jabatan 

Oleh: 

LAPORAN KINERJA INDIVIDU 
TAHUN 2018 

(TRIWULAN II) 

f ",.. l ~ 

! 



Dalam rangka untuk pengukuran kinerja, peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Batu. Selaku Kepala Kepala Sub Bagian Umum dan 

Keuangan memiliki tugas : 

1. Mengelola kearsipan dinas 

2. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan 

3. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi 

4. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai dari penempatan 

pegawai sesuai formasi 

5. Melaksanakan pengelolaan keuangan, pengadministrasian dan pembukuan 

keuangan. 

BAB 1 

PENDAHULUAN 



SAS ARAN INDIKA TOR KINERJA TARGET SATUAN 

PROGRAM 

Meningkatnya Jumlah dokumen 51 dokumen 
administrasi kepegawaian dan keuangan 
kepegawa\an dan yang dipenuhi 
keuangan 

A. Perjanjian Kinerja 

Bab2 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 



D. Rencana Tindak Lanjut 

a. Kegiatan yang berhubungan dengan admininstrasi umum dan kepegawaian 

dilaksanakan rutin setiap tahun dan sesuai prosedur yang berlaku 

b. Kegiatan yang berhubungan dengan administrasi keuangan dilaksanakan rutin 

setiap tahun dan sesuai prosedur yang berlaku 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

Tugas dan fungsi sub bagian umum adalah administrasi pemerintahan yang 

tidak bergantung pada anggaran kegiatan. Seperti tertulis di atas tugas dan fungsi 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah lebih banyak di urusan administrasi 

kepegawaian dan keuangan dan tidak bergantung dengan anggaran. Sub bagian 

Umum dan Keuangan melaksanakan fungsi untuk menyediakan dukungan 

terhadap kinerja aparatur dan perkantoran yang dibutuhkan. Misalnya verifikasi 

laporan pertanggungjawaban kegiatan, pembayaran gaji pegawai dan tunjangan 

tambahan pegawai, urusan kenaikan pangkat dll. 

Kinerja Sub bagian Umum dan Keuangan dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Kegiatan yang berhubungan dengan administrasi umum dan kepegawaian 

telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku 

2. Kegiatan yang berhubungan dengan administrasi keuangan telah 

dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 

B. Capaian Kinerja 



Pe bina 
NIP. 19670612 199202 1 007 

SITI ZULAICHAH, SP, MAP 
Penata Tk. I 

NIP. 19690920 200501 2 010 

Ors. H 

Kepala Sub Bagian 
Umum dan Keuangan 

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, maka dari 

sasaran yang dibebankan akan dilakukan evaluasi sesuai tanggapan dari 

atasan untuk memperoleh kinerja yang terukur dan akuntabel. Demikian 

disampaikan atas saran tindak lanjut diucapkan terima kasih. 

PENUTUP 

Bab3 

2018 Batu, Mengetahui 
Atasan langsung 

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan 
Kata Batu 



(diisi oleh atasan) 

2. Ruang tanggapan (disposisi) 

D I Laporan kurang baik 

D j Laporan sudah baik 

D j Laporan diperbaiki 

D j Realisasi diteliti u1ang 

D j Capaian diteliti ulang o Lain-lain _ 

LAMPIRAN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU 

1. Tanggapan Atasan Langsung 



DINAS KETAHANAN PANGAN 
KOTABATU 

2018 

: SUPENDI, S.Sos, MM 
: 19620521 198608 1 001 
: Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan 

Nam a 
NIP. 
Jabatan 

Oleh: 

IOTA BATU 

LAPORAN KINERJA INDIVIDU 
TAHUN 2018 

(TRIWULAN II) 

'" t-• 



Dalam rangka untuk pengukuran kinerja, peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Batu.Selaku Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi 

Pangan memiliki tugas : 

1. Pengendalian data informasi bidang ketersediaan dan distribusi pangan 

2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan 

3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan distribusi 

pang an 

4. Pelaksanaan pembinaan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan 

5. Pelaksanaan fasilitasi pemantapan program di bidang ketersediaan dan distribusi 

pang an 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

,, 



Rp 4.576.156.200,- Pendapatan 
Lain - lain yang 

sah 

Peningkatan Ketahanan Pangan 
(Pertanian/Perkebunan) 

1 

Keterangan Anggaran Kegiatan 

SA SARAN INDIKA TOR KINERJA TARGET SATUAN 

PROGRAM 

Meningkatnya Prosentase rum ah tangga 82,12 % 
ketersediaan pangan di yang terpenuhi ketersediaan 
tingkat rumah tanaaa pangannya 

A. Perjanjian Kinerja 

Bab2 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

,, 



D. Rencana Tindak Lanjut 
a. Kegiatan yang belum dilaksanakan akan dilaksanakan setelah P-APBD 

disahkan 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan melaksanakan fungsi yang 

berhubungan dengan pemenuhan ketersediaan pangan dan distribusi pangan 

masyarakat.Program yang harus dijalankan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan 

Distribusi Panganmencakup program Peningkatan Ketahanan Pangan 

(pertanian/perkebunan) 

KinerjaKepala Bidang Ketersediaan dan Distribusidapatdisampaikansebagaiberikut: 

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan {pertanian/perkebunan) 

dilaksanakan dengan pengisian gudang cadangan pangan beserta 

distribusinya kepada masyarakat, pemberian bantuan kumbung jamur 

beserta kelengkapannya dalam rangka kemandirian kelompok usaha 

produktif masyarakat dan sosialisasi kepada pedagan/distributor bahan 

pangan tentang akses pangan. Dari 3 (tiga) kegiatan yang diampu bidang 

Ketersediaan dan Distribusi Pangan, ada 2 kegiatan yang belum berjalan 

karena masih menunggu perubahan anggaran dalam P-APBD. Kegiatan 

yang belum berjalan adalah Pemantauan dan Analisis akses pangan 

masyarakat dan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan. 

Sedangkan yang sudah berjalan adalah kegiatan Pengembangan 

Cadangan pangan daerah sebesar Rp 2.118.192.000,- . Dari target 

keuangan sebesar Rp 4.576.156.200,- terrealisasi sebesar Rp 

2.118.192.000,- yang berarti capaian kinerja keuangannya sebesar 52,24% 

52,24 82,12 Prosentase rumah tangga 
yang terpenuhi 
ketersediaan pangannya 

Meningkatnya 
ketersediaan 
pangan di tingkat 
rumah tangga 

52,24 

B. Capaian Kinerja 
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Pembina 
NIP. 19620521 198608 1 001 

Ora. WIWIK NURYATI, MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19670116 199303 2 007 

Kepala Bidang Ketersediaan dan 
Distribu · P.anngan 

2018 Batu, Mengetahui 
Atasan langsung 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan 
Kot Batu 

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, maka dari 

sasaran yang dibebankan akan dilakukan evaluasi sesuai tanggapan dari 

atasan untuk memperoleh kinerja yang terukur dan akuntabel. Demikian 

disampaikan atas saran tindak lanjut diucapkan terima kasih. 

Bab 3 
PENUTUP 
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2. Ruang tanggapan (disposisi) 

DI Laporan kurang baik I 
D I Laporan sudah baik I 
D I Laporan diperbaiki I 
DI Realisasiditelitiulang l 
D I Capaianditelitiulang I 
D Lain-lain 

( diisiolehatasan) 

LAMPIRAN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU 
1. Tanggapan Atasan Langsung 

°';; I •C' 
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DINAS KETAHANAN PANGAN 
KOTABATU 

2018 

Nama : ACHMAD SUPRIYANTO, SH 
NIP. : 19700605 198903 1 006 
Jabatan : Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Oleh: 

- -- - ·-- 

KO TA BATU 

LAPORAN KINERJA INDIVIDU 
TAHUN 2018 

( TRIWULAN II) 
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Dalam rangka untuk pengukuran kinerja, peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Batu. Selaku Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan 

Pangan memiliki tugas : 

1 . Pengendalian data informasi bidang konsumsi dan keamanan pangan 

2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi dan 

keamanan pangan 

3. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi dan 

keamanan pangan 

4. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi dan keamanan pangan 

5. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan 

BAB 1 

PENDAHULUAN 



Kegiatan Anggaran Keterangan 

1 Peningkatan Ketahanan Pangan Rp 1.400.525.700,- Lain2 
(pertanian/perkebunan) pendapatan 

yang sah 
2 Peningkatan Pemasaran hasil Rp 337 .000.400,- lain 2. 

Produksi pertanian/perkebunan pendapatan 
yang sah 

SA SARAN INDIKA TOR KINERJA TARGET SATUAN 

PROGRAM 

Meningkatnya pol a 1. Prosentase rumah tangga 82,12 % 
konsumsi pangan di pengkonsumsi pangan 
1.\ngkat rumah tangga B2SA 

2. Prosentase terlaksananya 100 % 
kegiatan promosi olahan 
pangan 

A. Perjanjian Kinerja 

Bab2 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

>, 



C. Evafuasi dan Anafisis Kinerja 

Kepala Bidang Konsumsi dan keamanan Pangan melaksanakan fungsi yang 

berhubungan dengan bagaimana meningkatkan pola konsumsi pangan di 

masyarakat. Program yang harus dijalankan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan 

keamanan Pangan mencakup 2 program. 

Kinerja Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dapat disampaikan 

sebagai berikut: 
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) yang 

dilaksanakan melalui pelatihan kepada kelompok olahan pangan baik yang 

berbahan non beras non terigu maupun berbahan pangan segar asal 

tumbuhan, pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dan 

promosi olahan pangan non beras yang dilombakan dalam lomba cipta 

menu. Dari beberapa kegiatan yang diampu bidang Konsumsi dan 

Keamanan Pangan ada 2 kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena 

waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi karena pelaksanaannya 

menunggu P-APBD dimana pada 2017 P-ABPD Kota Batu mengalami 

keterlambatan pengesahan dikarenakan tidak adanya pejabat yang 

mengesahkan (tidak adanya Sekretaris Daerah). Kegiatan yang dimaksud 

Sasaran lndikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
(%) 

-1 -. 2 3 4 - . ·5 
_ •. ., •. - ""°' 

Meningkatnya 1. Prosentase 100 42,18 42,18 
' penganekaragaman terlaksananya 

sumber kebutuhan penganekaragaman 
konsumsi pang an pangan masyarakat 
masyarakat 2. Prosentase 100 70.63 

70,63 
terlaksananya 
kegiatan promosi 
olahan pangan 

B. Capaian Kinerja 
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D. Rencana Tindak Lanjut 
a. Kegiatan yang belum dilaksanakan dan tidak ada perubahan anggaran pada P- 

APBD akan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. 

2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 

dilaksanakan melalui diadakannya lomba cipta menu yang mengakomodir 

hasil pelatihan kepada kelompok olahan pangan agar tercipta kreasi 

pangan yang dapat menjadi alternatif sumber pangan sehari-hari beserta 

pameran produk olahan pangan di hari-hari besar tertentu. Dari target 

anggaran sebesar Rp 337.000.400 terrealisasi sebesar Rp 11.835.000,- 

yang berarti capaian kinerja keuangannya sebesar 3,5% 



ACHMAD SUPRIYANTO, SH 
Penata Tk I 

NIP. 19700605 198903 1 006 

Kepala Bidang Konsumsi dan 
Keamanan Pangan 

2018 Batu, 

Ora. WIWIK NURYATI, MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19670116 199303 2 007 

Mengetahui 
Atasan langsung 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan 
Kota Batu 

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, maka dari 

sasaran yang dibebankan akan dilakukan evaluasi sesuai tanggapan dari 

atasan untuk memperoleh kinerja yang terukur dan akuntabel. Demikian 

disampaikan atas saran tindak lanjut diucapkan terima kasih. 

Bab3 
PENUTUP 

. 
'· 



(diisi oleh atasan] 

2. Ruang tanggapan (disposisi) 

D I Laporan kurang baik 

D I Laporan sudah baik 

D I Laporan diperbaiki 

D J Realisasi diteliti ulang 

D / Capaian diteliti ulang 

D Lain-lain------------------- 

LAMPIRAN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU 
1. Tanggapan Atasan Langsung 

.. \, i. ·1, 



DINAS KETAHANAN PANGAN 
KOTABATU 

2018 

: CHILMAN SUAIDI, SE 
: 19770127 200701 1 011 
: Kepala Seksi Distribusi Pangan 

Nam a 
NIP. 
Jabatan 

.. -- 

KUTA BATU 

Oleh: 

LAPORAN KINERJA INDIVIDU 
TAHUN 2018 

(TRIWULAN II) 



Dalam rangka untuk pengukuran kinerja, peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Batu. Selaku Kepala Kepala Seksi Distribusi Pangan memiliki 

tugas: 

1. Menyiapkan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan 

2. Menyiapkan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan 

3. Mengumpulkan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel 

harga 

4. Menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk 

meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan 

5. Menyiapkan bahan penyusunan prognossa neraca pangan 

BAB 1 

PENDAHULUAN 



Lain-lain 
pendapatan 

yang sah 

19.815.600,00 Rp Pemantauan dan Analisis harga 
Pangan Pokok 

1 

Keterangan Anggaran Kegiatan 

SA SARAN INDIKA TOR KINERJA TARGET SATUAN 

PROGRAM 

Diketahuinya Jumlah data analisa akses 1 dokumen 
ketersediaan dan pangan masyarakat 
jum,ah kebutuhan 
pangan masyarakat 

A. Perjanjian Kinerja 

Bab2 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 



D. Rencana Tindak Lanjut 

a. Kegiatan Pemantauan dan Analisa Akses pangan masyarakat dilaksanakan 

menunggu pengesahan P-APBD 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

Sesuai tugas dan fungsinya, Seksi Distribusi Pangan menjalankan fungsi 

yang berhubungan dengan harga pangan dan akses pangan. Pada tahun 2017 

Seksi Distribusi Pangan menjalankan kegiatan Penyusunan dan Analisa Harga 

Pangan Pokok dengan anggaran sebesar Rp 19.815.600,- dengan sasaran 

tersusunnya dokumen analisa akses pangan beserta dengan sosialisasi kepada 

pedagang di Kota Batu. 

Kinerja Seksi Distribusi Pangan dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Kegiatan Penyusunan dan Analisa Harga Pangan tidak dapat dijalankan di 

tahun 2017 karena anggaran sejumlah Rp 19.815.600,- belum 

dilaksanakan karena terjadi perubahan anggaran sehingga 

pelaksanaannya menunggu pengesahan P-APBD. 

B. Capaian Kinerja 



CHILMAN SUAIDI, SE 
Penata Tk. I 

NIP. 19770127 200701 1 011 

SUPENDI, S.Sos, MM 
Pembina 

NIP. 19620521 1986081 001 

Kepala Seksi Distribusi Pangan 

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, maka dari 

sasaran yang dibebankan akan dilakukan evaluasi sesuai tanggapan dari 

atasan untuk memperoleh kinerja yang terukur dan akuntabel. Demikian 

disampaikan atas saran tindak lanjut diucapkan terima kasih. 

Bab3 

PENUTUP 

2018 Batu, Mengetahui 
Atasan langsung 

Kepala Bidang Ketersediaan dan 
Distribusi Pangan 

Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu 



(diisi oleh atasan) 

2. Ruang tanggapan (disposisi) 

D I Laporan kurang baik 

D I Laporan sudah baik 

D I Laporan diperbaiki 

D ] Realisasi diteliti ulang 

D I Capaian diteliti ulang 

D Lain-lain _ 

LAMPIRAN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU 

1. Tanggapan Atasan Langsung 



DINAS KETAHANAN PANGAN 
KOTABATU 

2018 

Nama : SUGIARSO, A.Md 
NIP. : 19610513 198203 1 006 
Jabatan : Kepala Seksi Keamanan Pangan 

LAPORAN KINERJA INDIVIDU 
TAHUN 2018 

(TRIWULAN II) 

Oleh: 



Dalam rangka untuk pengukuran kinerja, peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Batu. Selaku Kepala Kepala Seksi Konsumsi Pangan memiliki 

tugas: 

1. Menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, 

pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan; 

2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan 

informasi keamanan pangan 

3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar 

4. Menyiapkan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD) 

5. Menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan 

6. Menyiapkan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan 

PENDAHULUAN 
BAB 1 



Keterangan Anggaran Kegiatan 

SA SARAN INDIKA TOR KINERJA TARGET SATUAN 

PROGRAM 

Terwujudnya Uji Lab sampel sayur dan 30 sampel 
pengawasan dan buah lokal 
pembinaan keamanan 
pangan segar daerah 

A. Perjanjian Kinerja 

Bab2 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

DAU 104.297.000,- Rp Peningkatan mutu dan keamanan 
pang an 

1 



D. Rencana Tindak Lanjut 

a. Kegiatan Peningkatan Mutu dan keamanan Pangan dilaksanakan pada bulan 

Juli (triwulan Ill). 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

Seksi Keamanan Pangan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan 

pengawasan dan pembinaan pangan segar di Kota Batu. Kegiatan yang harus 

dijalankan oleh Seksi Konsumsi Pangan adalah Kegiatan Peningkatan Mutu dan 

Keamanan pangan dengan anggaran sebesar Rp 104.297.000,- . Sasaran dari 

kegiatan ini adalah uji lab sampel sayur dan buah lokal sebanyak 10 sampel. 

Kinerja Seksi Konsumsi Pangan dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dilaksanakan dengan 

menguji lab 30 sampel sayur dan buah lokal untuk diteliti apakah di 

dalamnya mengandung pestisida dan mikroba. Sampai dengan triwulan II, 

kegiatan ini belum terserap dikarenakan adanya ketidaksesuian harga 

rapid test kit pada e-budgetting dengan harga di pasaran sehingga dari 

total anggaran sebesar Rp 104.297.000,- terrealisasi sebesar Rp 0,- yang 

berarti capaian kinerja keuangannya sebesar 0%. Kegiatan 

B. Capaian Kinerja 



SUGIARSO, A.Md 
Penata Tk. I 

NIP. 19610513 198203 1 005 

ACHMAD SUPRIYANTO, SH 
Penata Tk.l 

NIP. 19700605 198903 1 006 

Kepala Konsumsi Pangan 

Sesuai dengan perjanpan kinerja yang telah disepakati, maka dari 

sasaran yang dibebankan akan dilakukan evaluasi sesuai tanggapan dari 

atasan untuk memperoleh kinerja yang terukur dan akuntabel. Demikian 

disampaikan atas saran tindak lanjut diucapkan terima kasih. 

Bab3 

PENUTUP 

2018 Batu, Mengetahui 
Atasan langsung 

Kepala Bidang Konsumsi dan 
Keamanan Pangan 

Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu 



(diisi oleh atasan) 

2. Ruang tanggapan ( disposisi) 

D I Laporan kurang baik 

D I Laporan sudah baik 

D I Laporan diperbaiki 

D j Realisasi diteliti ulang 

D I Capaian diteliti ulang 

D · Lain-lain _ 

LAMPIRAN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU 

1. Tanggapan Atasan Langsung 
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