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PKATA PENGANTAR
Tahun
2013 merupakan tahun ke empat dari pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan. Salah satu tujuan pembangunan
peternakan dan kesehatan hewan antara lain adalah penyediaan pangan
hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) serta peningkatan
kesejahteraan peternak melalui kebijakan dan program pembangunan
peternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing dan berkelanjutan
dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal.
Kebijakan ini
merupakan hal yang amat strategis dalam konteks pembangunan peternakan
dan kesehatan hewan yang memang ditujukan untuk meningkatkan produksi
peternakan.
Dalam kerangka perencanaan pembangunan peternakan nasional, Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menekankan pola perencanaan
pembangunan peternakan menganut prinsip sinergi antara pola top down policy
dengan bottom up planning. Dengan pola ini diharapkan kegiatan yang
dilakukan benar-benar sesuai dengan tujuan nasional, potensi dan kebutuhan
daerah.
Pedoman Pelaksanaan Pengajuan Proposal Kegiatan Tahun Anggaran 2013
Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini diterbitkan
dan disebarluaskan sebagai acuan utama bagi Dinas Peternakan dan
Keswan/Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Keswan Provinsi dan
Kabupaten/ Kota untuk mengajukan anggaran bersumber dari APBN Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2013. Dengan
terbitnya buku pedoman pelaksanaan ini diharapkan provinsi/kabupaten/kota
dapat menyusun dan mengajukan proposal yang sesuai dengan potensi dan
kebutuhan pembangunan peternakan dan keswan di daerah setempat,
sehingga akan tercapai peningkatan kualitas dan sinergitas perencanaan di
tingkat pusat dan daerah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan dan Sasaran
C. Ruang Lingkup
D. Pengertian

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007, telah diatur tugas dan
kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah pusat
dalam pembangunan nasional untuk itu, program pemerintah dalam bentuk
tugas pembantuan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi
dan kabupaten/kota berdasarkan usulan pemerintah daerah tersebut.
Reformasi perencanaan dan penganggaran mencakup tiga faktor utama
yaitu, tepat, pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan akuntabel dan transparan. Tepat maksudnya, setiap
kegiatan yang dilakukan memiliki kinerja yang terukur dan runtut mulai dari
indikator, program dan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan juga harus
dilakukan realistis berdasarkan berdasarkan ketersediaan anggaran dan
SDM. Kemudian akuntabel ditentukan berdasarkan kejelasan dari sasaran
yang akan dicapai dan taggung jawabnya. Sedangkan transparan
maksudnya kegiatan dapat diikuti dan dicermati oleh masyarakat.
Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, berjangka menengah
serta penganggaran terpadu merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip
pengelolaan keuangan publik yaitu kerangka kebijakan fiskal, alokasi pada
prioritas dan efisiensi dalam pelaksanaan. Reformasi perencanaan dan
penganggaran merupakan titik tolak mencapai good governance dalam
rangka reformasi birokrasi.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
merupakan acuan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah
daerah. Dalam implementasinya pelaksanaan kegiatan pembangunan
peternakan dan kesehatan hewan akan ditempuh melalui pendekatan
kawasan berbasiskan komoditas. Diharapkan melalui penetapan lokasi
kawasan komoditas pelaksanaan kegiatan akan berjalan efektif, efisien,
terfokus terpadu dan bersifat berkelanjutan. Kondisi saat ini pengajuan
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kegiatan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya mengacu pada
rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan. Disisi lain selain
format pengajuan proposal kegiatan masih beragam menyebabkan
seleksi pengajuan kegiatan tidak optimal sehingga proposal belum bisa
dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran. Berdasarkan hal tersebut
perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pengajuan Proposal Kegiatan Tahun
Anggaran 2013 Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan agar dalam pengajuan proposal dapat sesuai dengan program yang
telah ditetapkan.

B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dari penyusunan pedoman pelaksanaan pengajuan proposal
kegiatan tahun anggaran 2013 adalah :
1. Memberikan acuan pengajuan proposal kegiatan bidang peternakan
bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang menjalankan fungsi peternakan dan kesehatan
hewan, yang difasilitasi melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan.
2. Meningkatkan
kualitas
perencanaan
peternakan di pusat dan daerah.

kegiatan

pembangunan

3. Meningkatkan sinergisme perencanaan pembangunan peternakan
antara pemerintah dan pemerintah daerah.
Sedangkan sasaran yang diharapkan adalah terwujudnya perencanaan
berbasiskan pengembangan kawasan komoditas yang mengacu pada
program dan kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari penyusunan pedoman pelaksanan pengajuan proposal
meliputi :
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1. Program dan kegiatan.
2. Penyusunan dan pengusulan proposal.
3. Seleksi proposal,
Kesehatan Hewan.

lingkup

Direktorat

Jenderal

Peternakan

dan

D. Pengertian
1. Proposal adalah Suatu bentuk pengajuan yang bertujuan untuk
menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan yang akan diajukan.
2. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
3. Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya (manusia, material, dana, teknologi) sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
4. Unit Pelayanan Teknis (UPT) adalah Unit pelayanan milik pusat yang
melayani masing – masing teknis diwilayah kerjanya dan bertanggung
jawab kepada sektor teknis di Pusat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah organisasi atau
lembaga dalam pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas
tertentu di bidangnya masing-masing atau bertugas melaksanakan satu
atau beberapa kegiatan dari satu program.
6. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
7. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan/atau desa atau sebutan lainnya dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
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BAB II
PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program
B. Kegiatan
C. Output Kegiatan dan
Penggunaan Dana

BAB II
PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program
Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan
untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program disusun dalam kerangka
strategis nasional dan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian
rencana pembangunan nasional. Program harus dapat menggambarkan
kontribusi dari pelaksanaan pemerintahan dalam rangka mencapai sasaran
pembangunan nasional.
Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematik untuk mencapai
tujuan yang implementasinya untuk periode lima tahun dijabarkan dalam
Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun
2010-2014. Pada periode tersebut program Direktorat
Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan
adalah ”Program Pencapaian
Swasembada Daging Sapi/Kerbau dan Peningkatan Penyediaan
Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal”.
Outcome Program
ini adalah meningkatnya ketersedian daging
sapi/kerbau domestik sebesar 90%. Indikatornya adalah kontribusi produksi
daging sapi domestik terhadap total penyediaan daging sapi/kerbau
nasional.

B. Kegiatan
Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya yang
ditujukan untuk mencapai sasaran program. Dalam restrukturisasi program
dan kegiatan menekankan pentingnya akuntabilitas kinerja. Kegiatan pada
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disinergikan pada
aspek perbibitan ternak, budidaya ternak, pakan ternak, kesehatan hewan,
kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen, serta koordinasi dan
dukungan manajemen.
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Dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi/kerbau dan
penyediaan pangan hewani yang ASUH salah satu pendekatan
pembangunan peternakan dan kesehatan hewan akan ditempuh melalui
pengembangan Kawasan Komoditas Strategis Peternakan dan Kesehatan
Hewan yaitu Kawasan sapi potong, sapi perah, itik, domba/kambing, ayam
lokal dan kawasan babi. Pengembangan kawasan strategis ini merupakan
keterpaduan kegiatan hulu sampai hilir yang mencerminkan fungsi Eselon II
lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Berdasarkan kondisi existing dan potensi yang dimiliki daerah, lokasi
kawasan komoditas peternakan strategis peternakan akan ditetapkan
melalui Peraturan Menteri
Pertanian, untuk mendukung pendekatan
pembangunan peternakan dan kesehatan hewan diharapkan pengajuan
proposal kegiatan dapat memperhatikan kawasan komoditas yang telah
ditetapkan.
Untuk mendukung pencapaian program yang telah ditetapkan, terdapat
lima kegiatan pembangunan peternakan seperti diuraikan sebagai berikut:
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan
mengoptimalkan sumber daya lokal.
Output kegiatan ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas benih
dan bibit ternak (sapi potong, sapi perah, kerbau, domba, kambing,
babi, ayam lokal, itik) yang bersertifikat melalui: penguatan
kelembagaan perbibitan yang menerapkan Good Breeding Practices,
peningkatan penerapan standar mutu benih dan bibit ternak;
peningkatan penerapan teknologi perbibitan dan pengembangan
usaha investasi. Indikator kegiatan ini adalah peningkatan kuantitas
semen, peningkatan produksi embrio, peningkatan kuantitas dan
kualitas bibit sapi potong, peningkatan kuantitas dan kualitas bibit sapi
perah, peningkatan kuantitas dan kualitas bibit kerbau, peningkatan
kuantitas dan kualitas domba, peningkatan kuantitas dan kualitas
kambing,
peningkatan kuantitas dan kualitas babi, peningkatan
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kuantitas dan kualitas bibit ayam lokal, serta peningkatan kuantitas dan
kualitas itik.
2. Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber

daya lokal.
Output kegiatan ini adalah meningkatnya populasi dan produksi ternak.
Indikator kegiatan ini adalah pertumbuhan populasi dan produksi
ternak (sapi potong, sapi perah, domba, kambing, babi, kelinci dan
unggas), serta proporsi produksi susu sapi domestik, terhadap total
permintaan susu nasional.
3. Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan
sumber daya lokal.
Output kegiatan ini adalah: berkembangnya usaha pakan dan bahan
pakan, meningkatnya pemanfaatan hijauan pakan yang berkualitas,
berkembangnya unit usaha pengolahan pakan, meningkatnya mutu
pakan serta meningkatnya pelayanan di bidang pakan. Indikator
kegiatan ini adalah meningkatnya produksi pakan, pendayagunaan
sumberdaya lokal pakan ternak.
4. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular
Strategis, Zoonosis dan Eksotik (PHMSZE).
Output kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan kesehatan hewan,
pengendalian dan penanggulangan PHMS dan zoonosis, perlindungan
hewan terhadap penyakit eksotik, serta terjaminnya mutu obat hewan.
Indikator kegiatan ini adalah kemampuan mempertahankan status
”daerah bebas” PMK dan BSE, dan peningkatan status wilayah,
penguatan otoritas veteriner melalui pertumbuhan jumlah Puskeswan
yang terfasilitasi, penguatan otoritas veteriner melalui pertumbuhan
jumlah lab veteriner kelas B dan C yang terfasilitasi, surveilans
nasional PHMSZE (prevalensi dan atau insidensi), dan ketersediaan
alsin dan obat hewan bermutu.
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5. Penjaminan pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan

produk hewan non pangan yang aman dan berdaya saing serta
pasca panen.
Output kegiatan ini adalah penguatan peran dan fungsi lembaga
otoritas veteriner, peningkatan jaminan produk hewan ASUH dan daya
saing produk hewan, tersosialisasikannya resiko residu dan cemaran
pada produk hewan serta zoonosis kepada masyarakat dan
tersedianya profil keamanan produk hewan nasional serta peta
zoonosis, serta peningkatan penerapan kesrawan di RPH/RPU.
Indikator kegiatan ini adalah peningkatan penerapan fungsi otoritas
veteriner, UPT pelayanan dan lab kesmavet melalui puskeswan,
pertumbuhan terpenuhinya persyaratan dan standar keamanan dan
mutu produk hewan pangan dan non pangan, persentase penurunan
produk asal hewan yang diatas BMCM dan BMR, penurunan
prevalensi dan atau insidensi zoonosis, dan meningkatnya jumlah unit
usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

C. Output Kegiatan dan Penggunaan Dana
Dalam rangka mendukung pencapaian program swasembada daging
sapi/kerbau 2014, output kegiatan yang memerlukan proposal pada tahun
2013 adalah:
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit ternak dengan
mengoptimalkan sumber daya lokal, meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Pembibitan sapi potong
Pembibitan sapi perah
Pembibitan kerbau
Pembibitan kambing/domba
Pembibitan babi
Pembibitan ayam lokal
Pembibitan itik lokal
Pengendalian sapi/kerbau betina produktif
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i. Dukungan perbibitan dalam pengembangan kawasan komoditas
ternak
j. Optimalisasi fungsi UPT/UPTD
k. Uji Zuriat
l. Uji Performance
2. Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber
daya lokal, meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
3.

Pengembangan kawasan komoditas ternak
Pengembangan budidaya sapi potong
Pengembangan budidaya sapi perah
Pengembangan budidaya kerbau
Pengembangan ternak kambing/domba
Pengembangan budidaya kambing perah
Pengembangan budidaya unggas lokal
Pengembangan budidaya non unggas (aneka ternak)
Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD)
Pengembangan LM3
Penguatan kelembagaan pelayanan IB
Optimalisasi INKA

Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan
sumber daya lokal, meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pengembangan unit usaha bahan pakan
Pengembangan Integrasi tanaman-ruminansia
Pengembangan integrasi tanaman-unggas
Pengembangan padang pengembalaan
Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) dilahan kehutanan
Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia

g.
h.
i.
j.

Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Unggas
Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia
Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Unggas
Penguatan laboratorium pakan daerah
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k. Penguatan sumber bibit/benih hijauan pakan ternak
l. Optimalisasi sumber bibit/benih hijauan pakan ternak di kelompok
m. Dukungan pakan dalam pengembangan kawasan komoditas
ternak
n. Penguatan sumber bibit/benih hijauan pakan ternak di UPTD
4.

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular
Strategis, Zoonosis dan Eksotik (PHMSZE), meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Pengendalian dan Penanggulangan Rabies
Pengendalian dan Penanggulangan AI
Pengendalian dan Penanggulangan Brucellosis
Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax
Pengendalian dan Penanggulangan Hog Cholera
Pengendalian dan Penanggulangan Jembrana
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Viral Lainnya

i.
j.
k.
l.

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Bakterial Lainnya
Penanggulangan gangguan reproduksi
Pembangunan /Pengembangan Puskeswan dan Peralatan
Pembangunan/Pengembangan laboratorium kesehatan hewan
dan peralatan
m. Pengawasan obat hewan
n. Pengamatan Penyakit Hewan

5. Penjaminan pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan
produk hewan non pangan yang aman dan berdaya saing
serta pasca panen, meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Fasilitasi peralatan laboratorium kesmavet dan pasca panen
Fasilitasi penataan kios daging
Fasilitasi Tempat Pengumpulan Susu (TPS)
Fasilitasi Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)
Fasilitasi Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U)
Fasilitasi peralatan kesrawan
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g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Fasilitasi RPH Babi
Fasilitasi pembangunan cold storage
Fasilitasi meat cutting plan
Fasilitasi alat transportasi daging (berpendingin)
Fasilitasi Unit usaha pasca panen non pangan
monitoring surveilans residu dan cemaran residu
Fasilitasi petugas pengawas kesmavet
Fasilitasi petugas Pengambil Contoh (PPC)
Fasilitasi proses akreditasi laboratorium penguji
Fasilitasi sistem manajemen mutu laboratorium ISO
Fasilitasi model sarana pemotongan hewwan qurban
Pembentukan kawasan terkelola rabies (Dog managed zone)

s. Komunikasi informasi edukasi zoonosis dan kesrawan
t. Fasilitasi pengawasan peredaran pangan asal hewan.
Untuk mengoptimalkan fasilitasi kegiatan mendukung pencapaian program
akan diimplementasikan pengembangan kawasan komoditas strategis dan
unggulan dengan lokasi dan komoditas yang akan dikembangkan ditetapkan
melalui peraturan menteri pertanian.
Usulan dana dalam proposal digunakan untuk membiayai rincian untuk
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan
mengoptimalkan sumber daya lokal.
Kegiatan ini difokuskan untuk penguatan kelembagaan perbibitan dengan
menerapkan Good Breeding Practice (GBP), peningkatan standar mutu
benih dan bibit, penerapan teknologi perbibitan, pengembangan usaha
dan investasi.
Komponen kegiatan ini mencakup :
a.
b.

Pengadaan ternak bibit sesuai dengan Standar Nasional Indonesia
(SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM).
Peralatan (timbangan, marking ternak, alat ukur, mesin tetas dll).
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c.
d.

Sarana pendukung lainnya (pakan, obat-obatan, kandang)
Manajemen pelaksanaan

2. Kegiatan peningkatan populasi
pemberdayaan ternak lokal.

dan

produksi

ternak

melalui

Kegiatan ini diarahkan untuk peningkatan kelahiran dan produktifitas
ternak dalam mendukung Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau
2014 dan penyediaan susu dalam negeri.
Komponen kegiatan ini mencakup:
a.
b.
c.
d.
e.

Pengadaan ternak bakalan, betina produktif, pejantan pemacek
(sesuai dengan PTM), ternak unggas dan non unggas
Peralatan (recording, timbangan, alat ukur, dll)
Pakan (rumput, konsentrat) dan obat-obatan (vaksin, vitamin, hormon,
antibiotik, dll)
Kandang dan gudang, bila diperlukan
Manajemen pelaksanaan

3. Kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas pakan ternak dengan
memberdayakan sumber daya lokal.
Kegiatan ini diarahkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pakan
ternak (keamanan dan ketersediaan pakan).
Komponen kegiatan ini mencakup:
a.
b.
c.
d.
e.

Benih/bibit hijauan pakan ternak.
Pengadaan gudang pakan.
Unit pengolah pakan (timbangan, mixer, grinder, chopper, dll).
Bahan baku pakan.
Manajemen pelaksanaan.

4. Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit PHMSZE
Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan hewan,
pengendalian PHMSZE dan mempertahankan status bebas penyakit.
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Komponen kegiatan ini mencakup :
a.
b.
c.
d.

Pembangunan dan peralatan laboratorium kesehatan hewan
Pembangunan dan peralatan puskeswan
Vaksin, obat-obatan dan desinfektan
Manajemen pelaksanaan

5. Kegiatan penjaminan pangan asal hewan yang ASUH dan produk
hewan non pangan yang aman dan berdaya saing.
Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan jaminan produk pangan asal
hewan yang ASUH dan berdaya saing.
Komponen kegiatan ini mencakup:
a.
b.
c.
d.

Bangunan/peralatan (TPS, RPH-R, RPH-U, Kios Daging, Lab
Kesmavet dan pasca panen)
Bahan kimia untuk laboratorium Kesmavet dan pasca panen
Public awarenes Kesmavet
Manajemen pelaksanaan.

6. Manajemen pelaksanaan kegiatan meliputi :
a.
b.
c.
d.

Penyusunan Juklak/Juknis
Honor pelaksana kegiatan
Pengadaan ATK
Administrasi lelang dan rapat koordinasi

e.

Belanja perjalanan lokal dalam rangka koordinasi, monitoring dan
evaluasi
Penyusunan, penggandaan dan pengiriman laporan.

f.
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BAB III
PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN
PROPOSAL
A.
B.
C.
D.
E.

Kriteria Kegiatan
Syarat Penulisan Proposal
Outline Penulisan
Mekanisme Pengusulan Proposal
Tahapan Pengusulan dan Penelaahan
Proposal

BAB III
PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN PROPOSAL

Ruang lingkup dalam penyusunan dan pengusulan proposal kegiatan
pembangunan peternakan dan kesehatan hewan mencakup: kriteria kegiatan,
syarat penulisan proposal, outline penulisan, mekanisme pengusulan dan
jadwal pengusulan proposal kegiatan.
A.

Kriteria Kegiatan
Kegiatan yang diusulkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan peternakan nasional.
Merupakan kegiatan prioritas bagi pembangunan wilayah setempat.
Sesuai dengan potensi dan agroekosistem serta berbasis sumber daya
lokal.
Melibatkan partisipasi peternak setempat.
Berdampak terhadap peningkatan populasi, produksi, produktivitas dan
pendapatan peternak.
Sifat kegiatan dapat berupa kegiatan satu tahun maupun berkelanjutan
(multi years).
Mengacu pada penetapan kawasan
kesehatan hewan.

komoditas peternakan dan

B. Syarat Penulisan Proposal
Dalam penulisan proposal harus ada kerangka kerja logis memuat
5 W + 2 H dengan rincian seperti diuraikan berikut :
1.

Apa (What).
Apa yang akan dilakukan dalam kegiatan tersebut, dasar hukumnya
apa, gambaran umum, alasan kegiatan dilaksanakan (kegiatan
prioritas, tupoksi), berdasarkan rencana kerja/RKP atau dasar lainnya,
batasan kegiatan.
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2.

Mengapa (Why)
Kenapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dalam hubungannya
dengan Tupoksi dan atau sasaran program yang hendak dicapai oleh
satuan kerja, sehingga maksud dan tujuannya jelas.

3.

Dimana (Where)
Tempat dilaksanakan kegiatan dimana, di kabupaten/Kecamatan.

4.

Siapa (Who)
Siapa pelaksana kegiatan (kepanitiaan, jumlah personel)
Siapa penanggung jawab kegiatan untuk mencapai output yang
ditargetkan. Siapa penerima manfaat (lembaga, masyarakat)

5.

Kapan (When)
Jangka waktu kegiatan dimulai dan selesainya, disertakan matrik
pelaksanaan kegiatan (time table)

6.

Bagaimana (How)
Bagaimana cara kegiatan tersebut dilaksanakan, metoda pelaksanaan
yang digunakan misalnya pelelangan umum, swakelola, atau bantuan
sosial. Selain itu juga bagaimana tahapan pelaksanaan untuk
mencapai indikator keluaran misalnya melalui kerjasama dengan
perguruan tinggi atau instansi lainnya.

7.

Berapa Biaya (How Much)
Jumlah biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan/kegiatan
tersebut dan analisis usahanya.

C. Outline Penulisan
Outline penyusunan proposal memuat pendahuluan (maksud dan tujuan,
sasaran),
potensi dan agroekosistem, evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya,
rencana pelaksanaan kegiatan (rincian kegiatan dan
kebutuhan anggaran, jadwal pelaksanaan, indikator kinerja, kelanjutan
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kegiatan dan komitmen pemerintah daerah) dan data pendukung, dengan
mengikuti format sebagaimana Lampiran-1, 2 dan 3.

D. Mekanisme Pengusulan Proposal
Mekanisme pengusulan proposal dibedakan untuk kegiatan Dana Tugas
Pembantuan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kegiatan Dana Dekonsentrasi, dan
kegiatan Dana UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan.
1.

Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Provinsi/Kab/Kota :
Proposal kegiatan Tugas Pembantuan setelah mendapatkan
persetujuan dari Bupati/Walikota diusulkan oleh Kepala Dinas
Kabupaten/kota kepada Kepala Dinas Peternakan atau yang
melaksanakan fungsi Peternakan Provinsi dengan tembusan kepada
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Cq Direktorat
Teknis Terkait, Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi
Peternakan Provinsi melakukan penelaahan proposal dan melakukan
kompilasi seluruh proposal dari kabupaten/kota, untuk selanjutnya
dituangkan ke dalam rekapitulasi sub kegiatan/komponen sesuai
format yang tersedia berdasarkan urutan prioritas.
Hasil rekapitulasi selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan alamat Gedung C lt 6
Kanpus Kementerian Pertanian, Jln Harsono RM No 3 Ragunan,
Jakarta - Selatan. Format rekapitulasi proposal di tingkat provinsi
disajikan pada Lampiran-4.
Alamat tujuan pengiriman
sebagai berikut :
1)

tembusan

proposal

(kabupaten/kota)

Kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit
dengan mengoptimalkan sumber daya lokal dialamatkan ke
Direktorat Perbibitan Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan
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Hewan Gedung C lt 8 Kanpus Kementerian Pertanian, Jln
Harsono RM No 3 Ragunan, Jakarta - Selatan.
2)

Kegiatan
peningkatan
produksi
ternak
dengan
pendayagunaan sumber daya lokal dialamatkan ke Direktorat
Budidaya Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Gedung C lt 9 Kanpus Kementerian Pertanian, Jln Harsono RM
No 3 Ragunan, Jakarta - Selatan.

3)

Kegiatan peningkatan produksi pakan ternak dengan
pendayagunaan sumber daya lokal dialamatkan ke Direktorat
Pakan Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Gedung
C lt 8 Kanpus Kementerian Pertanian, Jln Harsono RM No 3
Ragunan, Jakarta - Selatan.

4)

Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan
menular strategis dan penyakit zoonosis dialamatkan ke
Direktorat Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan
Hewan Gedung C lt 9 Kanpus Kementerian Pertanian, Jln
Harsono RM No 3 Ragunan, Jakarta - Selatan.

5)

Kegiatan Penjaminan pangan asal hewan yang ASUH serta
pemenuhan produk hewan non pangan yang aman dan
berdaya saing dialamatkan ke Direktorat Kesehatan Masyarakat
Veteriner dan Pasca Panen Ditjen Peternakan dan Kesehatan
Hewan Gedung C lt 8 Kanpus Kementerian Pertanian, Jln
Harsono RM No 3 Ragunan, Jakarta – Selatan.

2. Kegiatan Dana Dekonsentrasi
Untuk penajaman dan optimalisasi pemanfaatan dana Dekonsentrasi
di Provinsi, perlu dibuat proposal yang ditujukan kepada Direktur
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Cq. Direktorat terkait.
Format proposal kegiatan Dekonsentrasi mengacu pada lampiran
1, 2 dan 3.
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3. Kegiatan Dana UPT Pusat
Proposal UPT Pusat lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
disampaikan oleh Kepala UPT dan ditujukan kepada Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan, Cq. Direktorat terkait. Format
proposal kegiatan UPT Pusat mengacu pada lampiran 1, 2 dan 3.

E.

Tahapan Pengusulan dan Penelaahan Proposal
Tahapan pengusulan dan penelaahan proposal mulai bulan Maret 2012
yang meliputi : (1) Penyebarluasan dan Sosialisasi; (2) Penyampaian
Proposal; (3) Rekapitulasi dan Penilaian kelayakan; dan (4) Verifikasi.
Jadwal pengusulan proposal secara rinci disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Jadwal Tahapan Pengusulan dan Penelaahan Proposal
Uraian

Januari

Pebruari

TA.2012
Maret

April

Juni
Nov

-

Penyebarluasan dan
Sosialisasi Pedoman
Pelaksanaan Pengajuan
Proposal
Penyampaian Proposal oleh
Dinas Kab/Kota ke Provinsi
Rekapitulasi dan Penilaian
Kelayakan Proposal
di Direktorat
Verifikasi Proposal
ke Lapangan dan
Penelaahan
Pelaksanaan
Musrenbangtan
(Validasi)
Proposal di proses dalam
Renja dan RKAK/L

Jadwal pengusulan dan penelaahan proposal dari daerah diatur sebagai
berikut :
1. Januari 2012: Penyebarluasan atau sosialisasi Panduan Pengajuan
Proposal Kegiatan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
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direncanakan dilakukan bersamaan
dengan penyerahan POK
(Petunjuk Operasional Kegiatan) dan sosialisasi Pedoman
Pelaksanaan/Teknis kegiatan Ditjen Peternakan Kesehatan Hewan
Tahun 2012.
2. Akhir Pebruari 2012 : Proposal yang telah mendapat persetujuan
dari Bupati/ Walikota dan dinas peternakan/kesehatan hewan atau
yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan
Kabupaten/Kota (Dana Tugas Pembantuan) sudah harus disampaikan
ke dinas peternakan/kesehatan hewan atau dinas yang membidangi
fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi yang terkait dan
tembusannya disampaikan ke Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan.
Proposal tersebut merupakan hasil dari
MUSRENBANGDA tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada
pertengahan bulan Pebruari.
3. Awal Maret 2012 : Proposal Kabupaten/Kota yang telah ditelaah dan
dibahas dalam MUSRENBANGDA tingkat Provinsi pada awal bulan
Maret, selanjutnya ditelaah dan rekapitulasi sesuai urutan prioritas dan
disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan. Direktorat teknis melakukan penelaahan proposal yang
diterima dan hasil penelaahannya disampaikan kepada Direktur
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai bahan
MUSRENBANG
tingkat
Nasional
di
BAPPENAS
dan
MUSRENBANGTAN yang akan dilaksanakan pada bulan April 2012.
4. Pertengahan Maret sampai April 2012 : Hasil seleksi dan
penelaahan proposal berdasarkan kriteria teknis akan dilakukan
proses verifikasi di lapangan
5. Juni sampai November 2012 : Hasil verifikasi lapang akan menjadi
dasar validasi dan penetapan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan
Hewan yang selanjutnya akan diproses lebih lanjut dalam Renja dan
RKA-K/L Tahun 2013.
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BAB IV
SELEKSI PROPOSAL
A. Penilaian Kelayakan Proposal
B. Kompilasi dan Verifikasi Proposal
C. Penelaahan

BAB IV
SELEKSI PROPOSAL
A. Penilaian Kelayakan Proposal
Setiap proposal yang diajukan oleh Provinsi akan diseleksi kelayakannya
oleh tim masing-masing Direktorat Teknis sesuai dengan kegiatan yang
diajukan, dengan kriteria : (1) Hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya;
(2) Kelayakan proposal; (3) Relevansi terhadap program Pusat; (4)
Kesiapan kelembagaan di daerah.
1. Hasil Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya.
Dengan anggaran berbasis kinerja, maka prestasi kinerja tahun
sebelumnya akan menentukan diterima atau ditolaknya usulan
kegiatan dari suatu daerah. Untuk itu capaian kinerja kegiatan, tertib
administrasi dan pelaporan manajerial (simonev) serta realisasi
keuangan (SAI) tahun sebelumnya (T-1).
2. Kesesuaian dengan potensi daerah, agroekosistem, kebutuhan daerah
dan rencana kegiatannya.
Proposal yang diajukan harus menjelaskan indikator keberhasilan dari
setiap kegiatan yang diusulkan, baik output maupun outcome nya.
Indikator keberhasilan ini akan digunakan sebagai alat ukur/evaluasi
keberhasilan kegiatan. Indikator harus bisa dan mudah diukur, serta
bersifat kuantitatif.
3. Relevansi terhadap Program/Kebijakan Pusat.
Keterkaitan dengan program Pusat akan ditinjau dari:
a. Keterkaitan dengan program pusat,
b. Sinergitas dengan kegiatan lain,
c. Keterpaduan dari sumber-sumber pembiayaan
4. Kesiapan Kelembagaan di Daerah.
a. Kelembagaan SKPD Kabupaten/Kota.
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b. Kelembagaan peternak.
5. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pembangunan peternakan dan
kesehatan hewan.
6. Kelengkapan data dukung proposal

B. Kompilasi dan Verifikasi Proposal
Proposal yang diajukan oleh Dinas Peternakan atau yang membidangi
peternakan dan kesehatan hewan Provinsi/Kabupaten/Kota setelah dinilai
oleh Direktorat Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan selanjutnya diverifikasi oleh Tim Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hasil verifikasi proposal ditampilkan
dalam daftar panjang berdasarkan kelompok kegiatan, prioritas sub
kegiatan/komponen dan lokasinya.

C. Penelaahan
Penelaahan dari proposal yang telah diverifikasi diperlukan sebagai tahapan
akhir untuk memilih sub kegiatan/komponen yang akan dituangkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013 dan sebagai bahan Musrenbang
tingkat Nasional yang dikoordinasi oleh Bappenas.
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BAB V
PENUTUP

BAB V
PENUTUP
Kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan oleh Pemerintah
dilakukan antara lain dalam bentuk fasilitasi pemberdayaan masyarakat/
peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat. Dalam rangka mendukung
keberhasilan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan secara umum,
maka proses perencanaan harus dilakukan secara komprehensif dengan
memperhatikan aspirasi masyarakat serta perkembangan yang ada. Dalam hal
ini kesempatan yang lebih luas diberikan kepada daerah untuk merancang
kegiatan secara tepat dan sesuai dengan potensi serta didasarkan pada
kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Untuk meningkatkan
kualitas perencanaan
dalam kerangka keterpaduan pelaksanaan dan
pencapaian program/kegiatan
pembangunan peternakan dan kesehatan
hewan maka perlu disusun
Kegiatan Tahun 2013.

Pedoman Pelaksanaan

Pengajuan Proposal

Pedoman Pelaksanaan Pengajuan Proposal ini merupakan acuan bagi semua
pihak
terkait
dalam
menyusun
proposal
terutama
bagi
dinas
provinsi/kabupaten/kota. Pedoman pelaksanaan ini masih bersifat umum dan
masih belum sempurna, sehingga perlu dilengkapi dan dijabarkan lebih lanjut
ke dalam kegiatan-kegiatan operasional berdasarkan anggaran kinerja sesuai
dengan potensi dan karakteristik di daerah.
Pedoman pelaksanaan ini
diharapkan dapat dijadikan acuan bagi daerah dalam menentukan kegiatan
pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang benar-benar sesuai
kebutuhan dan prioritas daerah.
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LAMPIRAN

Lampiran 1 : Contoh Format Cover
Lampiran 1 : Contoh Forma

Nama Provinsi
PROPOSAL
Judul Usulan Komponen Kegiatan

Nama Kabupaten/Kota
2012
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Lampiran 2 : Contoh Lembar pengesahan

1.

Judul Usulan Komponen Kegiatan

:

2.

Kegiatan

:

Jumlah Usulan Anggaran
(Dana Dekonsentrasi / Tugas
Pembantuan)

3.

Penanggung jawab usulan kegiatan
Nama
Jabatan
Alamat
Telepon
Fax
e-mail
HP

:
:
:
:
:
:
:

Mengetahui,

Tempat, tanggal .......

Bupati/ Wali Kota

Disampaikan oleh,
Kepala Dinas

(.....................................)

(.....................................)
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Lampiran. 3 Outline Proposal.

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kebijakan Pembangunan Peternakan Pemerintah Daerah
Memuat informasi tentang arah pembangunan peternakan
antara lain : Tujuan, Strategi, sasaran yang ingin dicapai dalam
jangka pendek dan/atau panjang yang telah ditetapkan oleh
pemerintah daerah. Didalam penetapan komoditi perlu
dijelaskan mengapa komoditi tersebut diambil oleh pemerintah
daerah.
Kinerja Pembangunan Peternakan
Memuat informasi secara umum tentang kinerja pembangunan
peternakan yang telah dicapai selama tiga sampai lima tahun
terakhir yaitu populasi produksi, termasuk kontribusinya
terhadap perekonomian daerah (PDRB).

B. Tujuan
Berisi penjelasan tentang tujuan dan sasaran spesifik dan
realistis yang ingin dicapai pada akhir Tahun 2013.
Seberapa besar kontribusi kegiatan ini terhadap pembangunan
daerah.

C. Sasaran.
Berisi uraian rinci tentang kelompok peternak yang akan
dikembangkan. Informasinya meliputi, usaha yang sedang
dilakukan, jumlah petani, kesiapan untuk menerima kegiatan,
dll.

II. POTENSI DAN AGROEKOSISTEM
Berisi uraian potensi yang ada di lokasi, karena dengan potensi
yang ada dengan sentuhan yang relatif sedikit akan memberikan
dampak yang besar.

Potensi tersebut baik dalam bentuk agroklimat, sumberdaya
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manusia (peternak), kelembagaan
maupun ekonomi (pasar).

instansi

yang

menaungi,

III. EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA
A. Capaian Teknis Kegiatan
Berisi evaluasi kegiatan yang dilaksanakan tahun sebelumnya
baik dari segi fisik maupun segi anggaran.

B. Pelaporan Kegiatan
Berisi laporan kegiatan tahun sebelumnya dalam bentuk Sistim
Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Informasi Monitoring dan
Evaluasi (SIMONEV).

IV. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
Pada rincian kegiatan/sub kegiatan dan anggaran berisi
penjelasan tentang rincian dan tahapan langkah-langkah
usulan Kegiatan/Sub-Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta
anggarannya. Dalam rincian tersebut disebutkan berapa share
dari APBN Pusat, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota,
swasta dan masyarakat. Rincian anggaran tersebut dituangkan
dalam setiap tahapan kegiatan/sub kegiatan.

A. Rician Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran
1. Rincian share anggaran dari APBN, APBD Provinsi, APBD
Kab/kota, swasta dan Masyarakat
Komponen
Kegiatan

Kebutuhan Anggaran Tahun 2013
(Rp 000)
APBN
pusat

APBD
prov

APBD
kab/kota

Swasta

Masyarakat

1.
2. dst
2). Rincian pengeluaran
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Satker
Kegiatan

NO

1

2

3

4

5

6

7

: Dinas . . …. .
:

Jenis Belanja/ Rincian Belanja

Volume

Harga Jumlah
Satuan (Rp)
(Rp)

Belanja Bahan
- Atk dan Komputer supplies
- Konsumsi
Honor yang terkait dengan output
kegiatan
‐ Honor
‐
Belanja Barang Non Operasional
Lainnya
‐ Rapat .
‐
Belanja Perjalanan Lainnya (DN)
‐ Dalam rangka .
‐
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
‐ Pengadaan alat . . . . .
‐
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
‐ Pembangunan / rehab . . . . .
‐
Belanja Lembaga Sosial Lainnya
‐ Penguatan Modal Usaha
Kelompok

TOTAL
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B. Jadwal Pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan kegiatan berisi penjelasan tentang: Jadwal
pelaksanaan untuk setiap tahap usulan Kegiatan/Sub-Kegiatan
sesuai dengan yang diuraikan dalam Rincian Kegiatan/SubKegiatan.

Kegiatan/
SubKegiatan

Tahun 2013 (bulan ke)
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1.
2.
n.

C. Indikator Kinerja
Indikator kinerja berisi penjelasan tentang indikator keberhasilan
(output
dan
outcome)
pada
setiap
kegiatan/Subkegiatan/komponen sebagai alat ukur pencapaian tujuan dan
sasaran.

Kegiatan/SubKegiatan

Indikator Keberhasilan Pada Akhir Tahun
2013
OUTPUT

OUTCOME

1.
2.
n.
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D.

Kelanjutan Kegiatan
Keberlanjutan kegiatan berisi penjelasan tentang bagaimana
upaya yang akan dilakukan oleh Daerah dan kelompok
peternak agar kegiatan ini dapat terus berlanjut di masa depan
setelah selesai tahun anggaran 2013.
Termasuk didalamnya adalah bagaimana pemeliharaan
investasi sarana yang telah diadakan.

E.

Komitment Pemerintah Daerah.
Berisikan komitmen pemerintah daerah dalam membangun
peternakan terutama untuk ternak sapi potong dalam
mendukung pencapaian swasembada daging sapi 2014 dan
ternak lainnya, untuk meningkatkan produksi daging, telur
dan susu

LAMPIRAN
Lampiran yang diperlukan antara lain:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Hasil Feasibility Study (FS/ Pra-FS) sangat diharapkan sekali.
Gambar spesifikasi bangunan (jika ada kegiatan pembangunan
bangunan) dan rincian anggarannya, serta pengesahan dari PU/Cipta
karya
Spesifikasi peralatan (jika ada usulan kegiatan pengadaan peralatan)
dan rincian harganya atau price list.
Rincian penggunaan ATK dan harganya.
Rincian penggunaan perjalanan.
Data pendukung lain yang diperlukan
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Lampiran 4 : Rekapitulasi Pengajuan Proposal APBN TA 2013
No

Pagu
Usulan (Rp
juta)

Kegiatan/Sub Kegiatan

(1)
1

(2)
Kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas
benih dan bibit dengan mengoptimalkan
sumber daya lokal
a Komponen kegiatan ............

(3)

2

Kegiatan peningkatan produksi budidaya
ternak dengan pendayagunaan sumber daya
lokal
a Komponen kegiatan ............

3

Kegiatan peningkatan produksi pakan ternak
dengan pendayagunaan sumber daya lokal
a Komponen kegiatan ............

4

Kegiatan pengendalian dan penanggulangan
penyakit hewan menular strategis dan penyakit
zoonosis dan eksotik
a Komponen kegiatan ............

5

Kegiatan Penjaminan pangan asal hewan
yang ASUH serta pemenuhan produk hewan
non pangan yang aman dan berdaya saing
a Komponen kegiatan ............

Surat
Pengantar
Kab/kota
(No, tgl)
(4)

Tempat, tanggal….......…..
Disampaikan oleh,
Kepala Dinas

(...……….....……………)
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Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
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