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RINGKASAN PROPOSAL

Kota Surakarta merupakan daerah perkotaan, bukan sebagai produsen produk pangan asal hewan (PPAH)
dalam jumlah besar. Jumlah penduduk Kota Surakarta sekitar ± 550 ribu jiwa pada malam hari dan sekitar 3
juta di siang hari membutuhkan pangan, salah satunya adalah produk pangan asal hewan (PPAH), yang
harus tersedia dalam jumlah cukup dengan kondisi memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh dan halal
(ASUH). Salah satu kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kota Surakarta adalah melaksanakan pengawasan dan pembinaan PPAH agar ASUH, yaitu berupa
pemeriksaan kesehatan PPAH dengan bentuk pelayanan langsung (jemput bola) kepada masyarakat agar
pangan hewani aman disantap (PAHA MANTAP). Program ini mulai dilaksanakan semenjak tahun 2000,
meliputi kegiatan sebagai berikut :

a.Pemeriksaan kesehatan PPAH di pasar modern, hotel dan restoran dengan Mobil Laboratorium Kesehatan 

   Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Keliling, dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis, berupa :

pengambilan sampel produk pangan hewani
pemeriksaan secara laboratoris di lokasi
mencatat hasil pemeriksaan
menyerahkan hasil pemeriksaan ke pemilik/penanggung jawab  lokasi usaha sekaligus pembinaan
tentang penanganan produk pangan hewani.

b.Pemeriksaan kesehatan PPAH di pasar tradisional yang dilaksanakan setiap hari, berupa :

pemeriksaan administrasi (Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan/ SKKPH dari daerah asal)
pengambilan sampel PPAH untuk diperiksa di laboratorium UPT Puskeswan Dispertan KP dan P Kota
Surakarta
hasil pemeriksaan diserahkan kepada pedagang PPAH sekaligus pembinaan tentang penanganan
PPAH.

c. Pemeriksaan kesehatan PPAH pada saat Idul Adha, dilaksanakan pada saat menjelang Hari Raya Idul
Adha sampai dengan hari Tasyrik, berupa :

pemeriksaan kesehatan hewan kurban di tempat penjualan/penampungan hewan  kurban / pasar tiban
pemeriksaan kesehatan hewan kurban (hewan hidup) di mesjid/ sekolah/kantor/instansi pemerintah
dan swasta
pemeriksaan kesehatan produk hewan kurban (daging, jerohan)
mencatat hasil pemeriksaan
memberikan catatan hasil  pemeriksaan kepada pedagang dan panitia penyembelihan hewan kurban,
disertai pembinaan.
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ANALISIS MASALAH

Uraikan situasi yang ada sebelum inovasi pelayanan publik ini dimulai

Kota Surakarta merupakan daerah perkotaan, bukan sebagai produsen produk pangan asal hewan (PPAH)
dalam jumlah besar. Jumlah penduduk Kota Surakarta sekitar ± 550 ribu jiwa pada malam hari dan sekitar 3
juta di siang hari membutuhkan pangan, salah satunya adalah produk pangan asal hewan (PPAH), yang
harus tersedia dalam jumlah cukup dengan kondisi memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh dan halal
(ASUH).

Data kebutuhan produk pangan asal hewan (PPAH) Kota Surakarta pada Bulan Januari 2018 untuk daging
sapi 292.743 kg, daging ayam 169.512 kg, susu segar 97.581 liter, daging kambing/domba 22.050 kg, telur
ayam ras 316.163 kg, dan ikan 724.888 kg. Sedangkan hasil PPAH dari Kota Surakarta sesuai data pada
Bulan Januari 2018 untuk daging sapi 77.115 kg, daging ayam 78.300 kg, daging kambing/domba 22.050 kg
dan ikan 3.377 kg. Untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, banyak PPAH yang berasal dari
luar daerah yang masuk ke Kota Surakarta.

Banyaknya PPAH yang berasal dari luar Kota Surakarta, dapat menimbulkan beberapa kekhawatiran /
permasalahan, yaitu :

Adanya beberapa cemaran kuman di dalam produk pangan hewani yang disebabkan cara penanganan yang
kurang memenuhi syarat hygiene sanitasi,

Adanya beberapa penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis (dapat menular ke manusia) yang
ditularkan melalui makanan (food borne disease).

                      DATA KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN

                                             DI KOTA SURAKARTA BULAN JANUARI 2018

 

   NO
    JENIS PRODUK
   PANGAN HEWANI

  
KEBUTUHAN 
        (KG)

    PRODUKSi 
      KOTA 
       (KG)

   DARI DAERAH
          LAIN
          (KG)

   1.    DAGING SAPI    292.743    77.115    296.200

   2.    DAGING AYAM    169.512    78.300    275.100

   3.    DAGING KAMBING    22.050    22.050    0
   4.    TELUR    316.163    0    2.549.548

   5.    SUSU    97.581 L    0    99.500 L

   6.    IKAN    724.888    3.377    747.123
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PENDEKATAN STRATEGIS

Ringkaslah tentang apa dan bagaimana inovasi pelayanan publik ini telah memecahkan masalah

Salah satu kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota
Surakarta adalah melaksanakan pengawasan dan pembinaan PPAH agar ASUH, yaitu berupa pemeriksaan
kesehatan PPAH dengan bentuk pelayanan langsung (jemput bola) kepada masyarakat agar pangan hewani
aman disantap (PAHA MANTAP). Program ini mulai dilaksanakan semenjak tahun 2000, meliputi kegiatan
sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kesehatan PPAH di pasar modern, hotel dan restoran dengan Mobil Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Keliling, dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis, berupa :

    - pengambilan sampel produk pangan hewani

    - pemeriksaan secara laboratoris di lokasi

    - mencatat hasil pemeriksaan

   - menyerahkan hasil pemeriksaan ke pemilik/penanggung jawab  lokasi usaha sekaligus pembinaan
tentang penanganan produk pangan hewani.

2. Pemeriksaan kesehatan PPAH di pasar tradisional yang dilaksanakan setiap hari, berupa :

   - pemeriksaan administrasi (Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan/ SKKPH dari daerah asal)

   - pengambilan sampel PPAH untuk diperiksa di laboratorium UPT Puskeswan Dispertan KP dan P Kota
Surakarta

   - hasil pemeriksaan diserahkan kepada pedagang PPAH sekaligus pembinaan tentang penanganan PPAH.

3. Pemeriksaan kesehatan PPAH pada saat Idul Adha, dilaksanakan pada saat menjelang Hari Raya Idul
Adha sampai dengan hari Tasyrik, berupa :

   - pemeriksaan kesehatan hewan kurban di tempat penjualan/penampungan hewan  kurban / pasar tiban

   - pemeriksaan kesehatan hewan kurban (hewan hidup) di mesjid/ sekolah/kantor/instansi pemerintah dan
swasta

   - pemeriksaan kesehatan produk hewan kurban (daging, jerohan)

   - mencatat hasil pemeriksaan

   - memberikan catatan hasil  pemeriksaan kepada pedagang dan panitia penyembelihan hewan kurban,
disertai pembinaan.

Adapun strategi yang telah dilakukan untuk mendukung program PAHA MANTAP di masyarakat adalah  :

-      Membuat payung hukum (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang penyediaan dan peredaran PPAH.

-      Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha penyedia / penjual PPAH.
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-      Dukungan sarana, prasarana dan SDM yang memadai
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KREATIF DAN INOVATIF

Jelaskan bahwa inovasi pelayanan publik yang diajukan ini bersifat unik dan mampu menyelesaikan
masalah dengan cara-cara baru dan berbeda dari metode sebelumnya serta berhasil diimplementasikan

Perlu diketahui bahwa pelayanan melalui mobil kesmavet keliling, pemeriksaan kesehatan hewan dan daging
kurban serta pemeriksaan PPAH di pasar tradisional belum dilaksanakan sepenuhnya di daerah lain.
Pemeriksaan kesehatan PPAH dilaksanakan secara jemput bola, dengan menggunakan mobil Kesmavet
keliling, pemeriksaan langsung di lokasi dan hasil pemeriksaan langsung diberikan kepada pelaku usaha
disertai dengan pembinaan. Apabila ditemukan PPAH yang tidak layak konsumsi, maka langsung dilakukan
penindakan terhadap PPAH tersebut.
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PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Uraikan unsur-unsur rencana aksi yang telah dikembangkan untuk melaksanakan inovasi pelayanan
publik ini, termasuk perkembangan dan langkah-langkah kunci, kegiatan-kegiatan utama serta
kronologinya

RENCANA AKSI

a.1. Jangka Pendek :

    -  Penyusunan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan tentang
Tim Pemeriksa PPAH Laboratorium Kesmavet Keliling, Tim Pemeriksa Kesehatan Hewan dan Daging
Kurban serta Tim Pembinaan Peredaran Daging di Pasar Tradisional.

     - Koordinasi antar bidang yang terkait dalam pelaksanaan pemeriksaan PPAH

     - Pembuatan jadwal pelaksanaaan pemeriksaan dan penentuan lokasi pemeriksaan (obyek)

a.2. Jangka Panjang

     - Penambahan sasaran lokasi baru (obyek) mengingat banyak berdirinya hotel yang baru dan rumah
makan / restaurant

     - Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dan stakeholder dalam pelaksanaan pemeriksaan PPAH

     - Sumber dana untuk operasional kegiatan dimaksud dari APBD Kota Surakarta

Pelayanan Pemeriksaan PPAH

    - Pelaksanaan layanan pemeriksaan PPAH kepada sasaran/obyek secara jemput bola ke masing-masing
lokasi pemeriksaan

    - Hasil pemeriksaan PPAH langsung diberikan kepada sasaran/obyek dimaksud
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PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebutkan siapa saja yang telah berkontribusi untuk desain dan/atau pelaksanaan inovasi pelayanan
publik ini

Pemangku kepentingan adalah Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta
beserta jajarannya khususnya UPT Puskeswan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner (Kesmavet). Dalam pelaksanaan kegiatannya bekerja sama dengan intansi terkait seperti Dinas
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, kelurahan-
kelurahan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian serta stake holder dari Perhimpunan Hotel dan Restauran
Indonesia (PHRI) cabang Surakarta, takmir masjid dan pedagang daging di pasar tradisional.
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SUMBER DAYA

Sebutkan biaya untuk sumber daya keuangan, teknis, dan manusia yang berkaitan dengan inovasi
pelayanan publik ini

Sumber daya yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta, melalui anggaran DPA di Dinas
Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta untuk biaya operasional pelaksanaan
Pemeriksaan PPAH

2.Dukungan stakeholder yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran retribusi (kecuali pemeriksaan
kesehatan  hewan dan daging kurban maupun upacara adat/keagamaan lainnya)

3. Dasar hukum

    3.1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

    3.2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

    3.3 Undang-undang Nomor  8 Tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen;

    3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Kesejahteraan Hewan;

   3.5 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kesehatan Hewan, Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;

   3.6  Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016  tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
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KELUARAN/OUTPUT

Sebutkan paling banyak lima keluaran konkret yang mendukung keberhasilan inovasi pelayanan publik
ini

Indikator keberhasilan program PAHA MANTAP adalah perubahan perilaku pedagang PPAH di pasar
tradisional, serta pemilik/penanggung jawab restoran, rumah makan, hotel dan pasar modern, dalam
penanganan PPAH yang memenuhi syarat higiene sanitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Dampak program PAHA MANTAP bagi Pemerintah Kota adalah penambahan Pendapatan Asli Daerah
berupa Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Daging/Telur/Susu/Ikan melalui UPT Pusat Kesehatan Hewan
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta. Manfaat bagi masyarakat Kota
Surakarta yaitu perasaan aman mengkonsumsi PPAH

 

.
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PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Uraikan bagaimana pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini dipantau dan dievaluasi

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, sarana dan prasarana serta SDM petugas setiap
1 tahun sekali, terkait dengan PAD, penambahan lokasi pemeriksaan, serta sosialisasi dan pelatihan pada
masyarakat.
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KENDALA DAN SOLUSI

Uraikan masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini beserta cara
penanggulangan dan penyelesaiannya

Kendala yang dihadapi :

1.Keterbatasan SDM yang ada (medis maupun paramedis)

2.Kondisi kendaraan operasional yang sudah memerlukan peremajaan (pengadaan tahun 1999)

Penyelesaiannya :

1. Melaksanakan pelatihan cara pemeriksaan PPAH pada petugas dinas selain medis dan paramedis

2. Mengusulkan anggaran untuk pengadaan mobil laboratorium Kesmavet keliling
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MANFAAT

Uraikan dampak dari inovasi pelayanan publik ini, berikan beberapa pembuktian /data yang
menunjukkan dampak/manfaat dari inovasi pelayanan publik ini

Manfaat Utama :

1. Terpantaunya kesehatan PPAH

2. Konsumen tidak ragu dalam mengkonsumsi PPAH

3. Tersedianya PPAH yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

4. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta



Perbedaan Sebelum dan Sesudah PAHA MANTAP (Pangan Hewani Aman Disantap)

Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik 14 Dicetak tanggal: 29-03-2018

SEBELUM DAN SESUDAH

Uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi pelayanan publik ini dilakukan

Perbedaan kondisi sebelum dan sesudah adanya program PAHA MANTAP

                    SEBELUM                       SESUDAH

 Tidak mengetahui kondisi hygenitas
produk  
  pangan hewani yang dipasarkan.

 Mengetahui kondisi higienitas produk pangan
 hewani, sehingga dapat ditindaklanjuti dan
 dilakukan pembinaan pada pedagang serta
pemilik/ 
 penanggungjawab usaha produk pangan
hewani.

 Tidak dapat membedakan apakah
produk
 pangan hewani yang dipasarkan
memenuhi
 kriteria ASUH atau tidak.

 Mengetahui perbedaan produk pangan
hewani yang
 ASUH dengan yang tidak, kemudian
ditindaklanjuti.

 Ada kekhawatiran sebagian masyarakat
 dalam mengkonsumsi produk pangan
hewani.

 Ada jaminan produk pangan hewani yang
 dikonsumsi masyarakat aman, sehat, utuh
dan 
 halal (ASUH)

 Tidak mengetahui data tingkat
kebutuhan dan
 ketersediaan produk pangan hewani di
Kota
 Surakarta.

 Mengetahui data tingkat kebutuhan dan
 ketersediaan produk pangan hewani di Kota
 Surakarta.

GALERI SEBELUM DAN SESUDAH
Sebelum Sesudah
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KESELARASAN

Apa saja dari kegiatan inovasi tersebut yang sejalan dengan satu atau lebih dari 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan? Jelaskan kegiatan inovasi tersebut selaras dengan pencapaian salah
satu atau lebih Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Inovasi PAHA MANTAP bersesuaian dengan Nawacita kemandirian di dalam ekonomi berupa peningkatan
penggunaan produk dalam negeri sehingga mampu menciptakan masyarakat dan generasi muda yang
berkualitas. Melalui PAHA MANTAP diharapkan sistem pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan
adanya masyarakat dan generasi yang mengerti dan memahai arti pentingnya kesehatan bagi
keberlangsungan bangsa dan negara.
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PEMBELAJARAN

Uraikan pengalaman umum yang diperoleh dalam melaksanakan inovasi pelayanan publik ini,
pembelajarannya, dan rekomendasi untuk masa depan

Pembelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan kegiatan ini:

1. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha penyedia / penjual PPAH dalam menangani PPAH dengan cara
higienis.

2. Terjalin kerjasama antar instansi, stake holder dan masyarakat dalam pengawasan dan penanganan
PPAH
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KELANJUTAN DAN REPLIKASI

Uraikan bagaimana inovasi pelayanan publik ini sedang dilanjutkan, jelaskan apakah inovasi ini sedang
direplikasi (transfer of knowledge) atau didiseminasi untuk seluruh pelayanan publik di tingkat instansi,
daerah, nasional dan/atau internasional, dan jelaskan bagaimana inovasi pelayanan publik ini dapat
direplikasi

Program PAHA MANTAP telah dilaksanakan mulai dari tahun 2000 sampai saat ini, dengan dukungan
anggaran APBDKota Surakarta dan SDM yang berkompeten. Kegiatan ini dapat  direplikasi, mengingat
banyaknya rumah makan ataurestauran di Kota Surakarta, yang belum semuanya diperiksa produk pangan
asal hewannya serta dapat dilaksanakan di daerah lain. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakatnya aman
mengkonsumsi produk pangan asal hewan.


