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1.
2.

Nama Organisasi
Tugas Pokok

: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang
: Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di Bidang Pertanian dan
Perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Fungsi

:

4.

Visi

5.

Misi

1

Perumusan kebijakan teknis Bidang Pertanian dan Perkebunan;

2

Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja
tahunan di bidang Pertanian dan Perkebunan;

3

Pembinaan UPTD di Bidang Pertanian dan Perkebunan.

4

Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan Program ,
Ketatalaksanaan, Ketatausahaan, keuangan, kepegawaian , rumah
tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pertanian dan Perkebunan;

5

Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan Pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) dan Standard Operasional Prosedur
(SOP) di bidang Pertanian dan Perkebunan;

6

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas
dan fungsi;

7

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang
Pertanian dan Perkebunan;

8

Penyusunan perjanjian Kinerja di Bidang Pertanian dan
Perkebunan;

9

Penyusunan analisa jabatan;

10

Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan

11

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

: “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT
MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DI DUKUNG PENERAPAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2020“

:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan yang berkualitas
yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang
menyeluruh adil dan terjangkau bagi masyarakat .
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna
pengembangan pengembangan potensi ekonomi dan Sumber
Daya Daerah
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis
perdesaan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.

5. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengalaman
agama dalam kehidupan sosial.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah
yang sesuia dengan prinsip tatap kelola pemerintahan yang
baik dan bersih.
Telahaan terhadap Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
memberikan peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten
Sintang melalui pernyataan Misi ke 4 yaitu : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis
Perdesaan Untuk Meningktkan Kesejahteraan Rakyat. Pada Misi ini keterkaitan peran Dinas
Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang untuk manajemen pemerintah daerah melalui
sasaran :
1. Revitalisasi / Pemberdayaan potensi sumber daya alami yaitu :
Bahwa Pembangunan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang di
arahkan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alami serta potensi yang ada
antara lain Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.
2. Pertanian produktif yaitu :
Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang selain produktif dan
berkualitas juga di arahkan untuk menghasilkan produk-produk pertanian dan perkebunan
secara maksimal, sehingga mampu memenuhi kebutuhan.
3. Pertanian ekonomis yaitu :
Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam pengelolaan usaha
tani dengan memperhatikan prinsip – prinsip ekonomis, yaitu efisiensi dan efektifitas
menekan biaya produksi yang berkualitas, hal ini di wujudkan dengan pelatihan
kewirausahaan, usaha tani, inovasi dan penerapan teknologi.
4. Pertanian yang partisipatif yaitu :
Dalam melaksanakan pembangunan pertanian dan perkebunan di kabupaten sintang
mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemasaran dan pengendalian
akan selalu melibatkan berbagai komponen masyarakat yang terlibat dalam aktifitas
pembangunan tersebut.
5. Meningkatkan aktivitas dan kinerja seluruh stake holder pertanian dan perkebunan baik
aparatur maupun petani untuk mendapatkan usaha – usaha yang produktif.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku pembangunan pertanian dan
perkebunan maupun kualitas hasil produksi pertanian dan kualitas sumber daya
pendukung, meningkatkan daya saing hasil produksi pertanian dan perkebunan dan
penekanan pada mutu produksi sehingga mampu berkompetisi di pasaran,
mengembangkan usaha tani yang ekonomis dengan produk-produk yang memiliki nilai
jual.
7. Mengembangkan dan meningkatkan potensi sumber daya lokal baik alam, manusia dan
teknologi untuk dimanfatkan sebesar – besarnya guna meningkatkan produksi dan
produktivitas.
8. Meningkat kesejahteraan petani agar dapat memenuhi kecukupan pangan, sandang, papan
dan pendidikan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani harus di tempuh dengan
peningkatan produksi, penampungan dan pemasaran hasil, penguatan modal usah tani,
pembinaan dan penyuluhan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN 2017 – 2021
No.

SASARAN

1

2

1

Meningkatnya ketersediaan Pangan

2

Meningkatkan Produktivitas komudity
perkebunan

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
3

PENANGGUNG
JAWAB

ALASAN / KEGUNAAN

4

5

-

Persentase
Produktivitas
Pertanian

Bidang Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

Untuk mengevaluasi kinerja Dinas dalam
meningkatkan produksi hasil pertanian guna
memenuhi swasembada pangan daerah

-

Persentase
Produktivitas
hasil
perkebunan

Bidang
Pengembangan
Perkebunan

Untuk mengevaluasi kinerja Dinas dalam
meningkatkan produksi hasil perkebunan guna
memenuhi swasembada pangan daerah

Bidang Peternakan

Untuk mengevaluasi kinerja Dinas dalam
meningkatkan produksi hasil peternakan guna
memenuhi swasembada pangan daerah

-
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