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Acara Rapat Persiapan 

Pelaksanaan Kegiatan Dinas 

Pertanian Tahun 2021 yang 

dilaksanakan bertepatan pada 

tanggal 25 Januari 2021 di Aula 

Dinas Pertanian yang dipimpin 

langsung oleh Sekretaris Dinas 

Pertanian (Taufikurrahman PN, 

S.Pt, M.Sc.M.Eng) yang 

dihadiri oleh semua Kepala 

Bidang dan Semua Kepala seksi 

Lingkup Dinas Pertanian. 

Beberapa hal 

agenda/pembahasan yang 

disampaikan dalam acara rapat tersebut diantaranya :  

1. Persipan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Terpilih :  

• Ansuransi padi dan ternak (AUTP dan AUTS), yang ditargetkan 180 angota yang ikut 

ansuransi, dan dicanangkan berdasarkan potensi pada MK I (Maret-april) di wilayah 

bagian utara.  

• Rencana peletakan batu pertama untuk Reban Bagus Pare Solah terdiri dari, Embung 

Pujut dan Praya Timur, Perpipaan Aik Bukak dan Karang Sidemen sedangkan untuk 

perpompaan yang berlokasi di Kecamatan Praya Timur.  

• Kampung Horti, dimana perencanaanya akan ditentukan pelot komoditas yang sering 

melakukan budidaya dan luas lahan yang sering dibudidayakan, itu menjadi calon 

Kampung horti, sebagaimana permintaan pusat bahwa pengembangan lokasi untuk 

sayuran 10 ha dan 20 ha tanaman buah tahunan. Dalam pelaksanaan kampung horti ini 

penekanan dari Sekretaris Dinas (Taufikurrahman) bahwa dalam pelaksanaan nanti 

dari semua sub bidang saling berintegrasi satu dengan yang lainnya saling melengkapi, 

sehingga kampung horti yang diharapkan adalah berkesinambungan dan terpokus pada 

satu calon lokasi. 

 



2. Persiapan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun 2021 

Pembahasan persiapan pelaksanaan anggaran kegiatan tahun 2021 ini agar masing-masing 

bidang mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan Anggaran Kas yang di 

susun.  

1. Untuk Sekertariat :  

- Rehab Gedung Kantor Barat : Perternakan, Horti dan BPSB diharapkan merapikan 

barang dan arsip, sedangkan penempatan sementara yang dijadikan ruangan adalah 

aula dinas. 

- Pembiayaan semua penjaga UPT, Puskeswan, PasarHewandan RPH 

- Pengarsipan digital : penggadaan mesin scanner 

- Arsip-arsip yang ada di kumpulkan kronologisnya mulai dari dasar hukum, CPCL, 

BAST dll. dijadikan satu file. 

2. Hortikultura : 

- DPA hortiberada di bidang SPP, Perkebunan danTanamanPangan 

- Diharapkan untuk membuat KAK/ TOR perencanaan kegiatan 2021 

- Usulan Bidang Horti untuk menempatkan semua DPA di Sekretariat 

3. TanamanPangan 

4. Perkebunan dll. 

3. Rincian Anggaran Tahun 2021 

- Total pagu  : Rp. 56.913.438.575 

- Belanja operasi  : Rp. 55.654.410.633 

- Belanja modal  : Rp. 1.259.027.942 

- Belanja tidak terduga  : Rp. 0,- 

Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah untuk mengemban tugas dan fungsinya 

memiliki 7 Program, 16 kegiatan, yang disesuaikan dengan perubahan permendagri nomor 90 

tahun 2019. Program-program dinas pertanian diantaranya :   

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 5 kegiatan. 

2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, terdapat 3 kegiatan. 

3. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, terdapat 2 kegiatan. 

4. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, terdapat 3 

kegiatan. 

5. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, terdapat 1 kegiatan 

6. Program perizinan usaha pertanian, terdapat 1 kegiatan  

7. Program penyuluh pertanian, terdapat 1 kegiatan. 



Sedangkan untuk Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(LP2B) pada Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian agar sesegera 

mungkin di laksanakan/eksekusi kalau bisa bulan januari ini sudah bisa dikerjaakan sehingga 

dapat di gunakan untuk tenaga ahli dalam penentuan lahan sawah per- desa dengan 

menggunakan pendekatan ArcGis, ujar “Taufikurrahman” sedangkan untuk KPA adalah 

Kepala Dinas sendiri dan PPTK adalah Kepala Bidang yang melekat di kegiatan tersebut. 

Dalam rapat terbatas tersebut juga membahas beberapa hal yang terkait dengan 

Perubahan struktur dinas pertanian, merujuk pada permendagri No. 90 Tahun 2019, 

kemungkinan besar banyak perubahan pada nomenkelatur bidang dan sesuai dengan 

nomenkelatur program yang ada untuk dinas pertanian, sehingga dalam rapat tersebut 

pemimpin rapat dalam hal ini Sekretaris Dinas (Taufikurrahman) menyampaikan akan terjadi 

Pengurangan bidang sekaligus Rencana pembentukan bidang yang dimana sementara 

diputuskan 4 bidang usulan yaitu: 

1. Bidang sarana ( Produksi pertanian, peternakan, hortikultura, tanamanpangan dan 

perkebunan ). 

2. Bidang Prasarana dan Penanggulangan Bencana Pertanian  

3. Bidang Kesehatan hewan dan kesmavet (Kesehatan Masyarakat Veteriner) 

4. Bidang Penyuluhan dan Perijinan. 

Sedangkan untuk nomenklatur di tingkat Kecamatan usulan Perbaikan nama UPT yaitu 

menjadi UPT Penyuluhan, HPT dan Keswan Serta usulan UPT Benih Pertanian yang akan 

menggantikan BBU Aik Mual. 

 

Yang terakhir yaitu dalam rapat tersebut pemimpin rapat menyampaikan bahwa 

dalam tata kelola hendaknya masing-masing bidang memperhatikan SOP penyaluran Bantuan 

Pemerintah dari Dinas Pertanian yang telah dibuat sebagai berikut : 

- Tugas dan pertanggungjawaban tim teknis dalam tatakelola Bantauan Pemerintah 

(BamPem), sehingga mengetahui tingkat kesalahan yang ada; 

- Tim tekni smemiliki tugas untuk verifikasi kesesuaian CPCL; 

- Masing-masing bidang memiliki tim teknis yang berbeda; 

- SOP tidak baku akan disesuaikan dengan karakter masing-masing bidang terkait dengan 

proses penentuan CPCL harus melalui kaidah seleksi calon penerima BanPem, disiapkan 

data longlist sampai shortlist untuk sampai menentukan calon penerima definitif; 

- Data base SIMLUHTAN dijadikan acuan dalam proses CPCL sebagai data longlist. 

 

 

 


