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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Dinas Pertanian dan 

Kehutanan mengampu 2 urusan, yaitu urusan pertanian dan urusan kehutanan. 

Sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, hasil yang dicapai pada 

Tahun 2013 untuk urusan pertanian adalah sebagai berikut : produktivitas padi 

98,09%, produksi padi dan palawija 94,53%,  produksi sayuran dan buah-buahan  

semusim 105,07%, produksi buah dan sayuran tahunan 102,21%, produksi tanaman 

obat 104,61%, produksi perkebunan 89,12%, peningkatan jumlah alat mesin 

pertanian budidaya 157,5%, peningkatan jumlah alat mesin pertanian pasca 

panen/pengolahan 459%, terjalinnya kemitraan usaha pertanian/perkebunan 200% 

penyusunan SOP/GAP 100%, peningkatan jalan pertanian/perkebunan 164,37% 

peningkatan jaringan irigasi 193,42% dan peningkatan bangunan konservasi air 

114,81% 

Apabila dibandingkan dengan  Tahun 2012, pencapaian untuk masing-masing 

indikator adalah sebagai berikut : produktivitas padi turun 6,71% , produksi padi dan 

palawija turun 9,86%,  produksi sayuran dan buah-buahan  semusim turun 3,17%, 

produksi buah dan sayuran tahunan naik 2,53%, produksi tanaman obat naik 7%, 

produksi perkebunan turun 2,18%, peningkatan jumlah alat mesin pertanian budidaya 

turun 33,33%, peningkatan jumlah alat mesin pertanian pasca panen/pengolahan naik 

1,32%, terjalinnya kemitraan usaha pertanian/perkebunan naik 100% penyusunan 

SOP/GAP naik 100%, peningkatan jalan pertanian/perkebunan naik 8,69% 

peningkatan jaringan irigasi naik 17,45% dan peningkatan bangunan konservasi air 

naik 181,82% 

Sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, hasil yang dicapai pada 

Tahun 2013 untuk urusan kehutanan adalah sebagai berikut : luas hutan rakyat 

101,50%, populasi tanaman kayu 101,34%, bangunan konservasi tanah dan air 

108,00%, luas lahan kritis 100,32%, jumlah pelaku usaha kehutanan (kayu dan bukan 

kayu) 116,67%, produksi kayu bulat 89,51%, produksi kayu olahan primer 100,55%, 

jumlah desa yang tertib melakukan penatausahaan hasil hutan kayu 141,94%, 

produksi hasil hutan bukan kayu berupa madu 92,16%, produksi hasil hutan bukan 

kayu berupa bambu 76,35%. 

Apabila dibandingkan dengan  Tahun 2012, pencapaian untuk masing-masing 

indikator adalah sebagai berikut : luas hutan rakyat naik 3,22%, populasi tanaman 

kayu naik 3,10%, bangunan konservasi tanah dan air naik 22,73%, luas lahan kritis 

turun 3,51%, jumlah pelaku usaha kehutanan (kayu dan bukan kayu) naik 16,67%, 

produksi kayu bulat turun 3,8%, produksi kayu olahan primer turun 15,93%, jumlah 

desa yang tertib melakukan penatausahaan hasil hutan kayu naik 46,67%, produksi 

hasil hutan bukan kayu berupa madu naik 13,32%, produksi hasil hutan bukan kayu 

berupa bambu naik 2,09%. 

 

 


