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PERATURAN BUPATI MUSt BANYUASIN
NOMOR 2.7 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERTANtAN DAN PETERNAKAN

KABUPATEN MUSt BANYUASIN

BUPATt MUSI BANYUASIN.

a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi dan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan
aparatur pemerintah yang terus meningkat, sejalan dengan
keberhasilan pembangunan, namun dengan organisasi yang
ramping akan tetapi multi fungsi;

b. bahwa dengan telah ditetapkanya perda Kabupaten Musi
Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukkan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin perlu diatur dan ditetapkan peraturan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf "a" danhuruf "b" perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi
Banyuasin tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
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Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4535);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pembentukkan Organisasi dan Tata Ke~a Dinas
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;



\

3

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas - luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum. yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai
dengan kebutuhan daerah;

8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin;

9. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Petemakan Kabupaten Musi
Banyuasin

10.UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan
Petemakan Kabupaten Musi Banyuasin;

BAS II
KEDUDUKAN TUGASPOKOK DAN FUNGSI

Pasal2

(1) Dinas Pertanian dan Peternakan adalah unsur Pelaksana
Pemerintah Daerah dibidang Pertanian dan Petemakan sesuai
dengan Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan
pembagian urusan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

(2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

Pasal3

Dinas Pertanian dan Peternakan, mempunyai tugas melaksanakan
tugas pokok pemerintah dibidang pertanian dan petemakan sesuai
dengan kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.
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Pasal4
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Peraturan
Bupati ini, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :
a. Menyiapkan bahan pembinaan umum berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan oleh pemerintah;
b. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis dibidang pertanian dan

peternakan;
c. Menyiapkan bahan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai

dengan kewenangan;
d. Menyiapkan serta menyelenggarakan penyusunan teknis sesuai

dengan kewenangan dibidang pertanian dan peternakan;
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi

anjuran dibidang usaha tani dan peternakan;
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan tata usaha keuangan,

kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Peternakan;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAS III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal5
(1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

Musi Banyuasin, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1.Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan;
2.Sub Bagian Kepegawaian;
3.Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Penyebaran dan Pengembangan Ternak, terdiri dari :
1.Seksi Penyebaran Reproduksi Ternak;
2.Seksi Pembibitan Reproduksi Ternak;
3.Seksi Pakan, Hijau dan Industri Peternakan .

d. Bidang Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
1.Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
3. Seksi Penyidikan, Pemberantasan dan Pencegahan

Penyakit;
e. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Industri Primer dan

Pemasaran Hasil, terdiri dari :
1.Seksi Produksi, Benih Bibit Tanaman Pangan dan

Hortikultura; .
2. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan &

Hortikultura:
3. Seksi Pasca Panen, Industri Primer dan Pemasaran Hasil;

f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
1.Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan

Tanaman;
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2. Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air;
3. 8eksi Sarana Produksi, Permodalan dan Alat Mesin
Pertanian (ALSINTAN).

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini seperti tercantum pada
Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BABIV
TATAKERJA

Pasal6

(1) Kepala Dinas Pertanian dan Petemakan, mempunyai tugas
melaksanakan tugas pokok pemerintah daerah dibidang
pertanian dan peternakan sesuai dengan kewenangan dan
pembagian urusan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pertanian dan
Peternakan menyelenggarakan fungsi :
a. Memberikan petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi
pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di
lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan;

b. Merumuskan, merencanakan, menetapkan pelaksanaan
kegiatan program pengembangan tanaman pangan, hortikultura
dan peternakan dengan berpedoman pada kebijakan yang
ditetapkan oleh bupati;

c. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik
di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas
masing-masing.

Pasal7

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif kepada seluruh organlsasi dalam lingkungan Dinas
Pertanian dan Peternakan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan

serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
b. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
d. Menyiapkan bahan pengurusan perlengkapan, rumah tangga,

surat-menyurat kearsipan dan dokumentasi.
e. Mengkoordinir bidang-bidang di Dinas Pertanian dan

Peternakan.

PasalS

(1) Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai
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tugas melaksanakan urusan surat menyurat, administrasi umum,
kearsipan, rumah tangga, mengelola barang milik daerah yang
ada di Iingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan, melakukan
pengumpulan, analisis, penyajian data statistik, penyiapkan bahan
perumusan rencana dan program, penyiapkan bahan laporan
dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan
tatalaksana;

(2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan
pegawai, mutasi pegawai, pembinaan organisasi dan
ketatalaksanaan kepegawaian serta kesejahteraan pegawai di
Iingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan;

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan anggaran belanja Dinas, pembukuan,
perhitungan anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan
administrasi keuangan lainnya di lingkungan Dinas Pertanian dan
Peternakan.

Pasal9

(1) Bidang Penyebaran dan Pengembangan Ternak, mempunyai
tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan
kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak serta
pengembangan hijauan makanan ternak (HMT);

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini, Bidang Penyebaran dan Pengembangan Ternak mempunyai
fungsi:
a. Melaksanakan dan mengkordinasikan penyebaran dan

bimbingan produksi temak;
b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan

pembibitan dan reproduksi ternak;
c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengembangan pakan

dan hijauan makanan ternak.

Pasal10

(1) seksi Penyebaran Reproduksi Ternak, mempunyai tugas:
a. Identifikasi potensi, pemetaan tata ruang dan pemanfaatan

lahan penyebaran dan pengembangan petemakan;
b. Penetapan pemanfaatan lahan sesuai dengan tata ruang dan

tata guna lahan peternakan;
c. Bimbingan dan pengawasan pengembangan ternak oleh

swasta;
d. Penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak

pemerintah;
e. Identifikasi jumlah bibit ternak dan pemberian surat keterangan

dari kabupaten tentang ternak bibit;
f. Penyusunan ketenagakerjaan peternakan di wilayah kabupaten;
g. Pengumpulan data dan informasi 8DM peternakan di wilayah

kabupaten;
h. Mengadakan pelatihan bagi penyuluh I petugas peternakan

untuk mengikuti pendidikan penjenjangan;
i. Menyelenggarakan pertemuan (seminar, mimbar, sarasehan)

tingkat kabupaten;
j. Menyusun program peternakan;
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k. Membuat dan menyebarkan brosur-brosur I leaflet peternakan
guna meningkatkan pengetahuan petani ternak dan
masyarakat;

I. Bimbingan , pemantauan dan pengawasan, penerapan
teknologi peternakan spesifik lokasi;

m. Membina kelompok-kelompok percontohan ternak sebagai
bahan informasi dan pembelajaran bagi masyarakat;

n.Me/akukan penelitian dan pengembangan teknologi untuk
dijadikan bahan informasi;

o. Secara rutin melakukan pembinaan kepada petani peternak;
p.Membentuk tim peni/ai terhadap kelompok tani yang bertujuan
untuk memotifasi masyarakat dalam mengembangkan usaha
dibidang peternakan.

(2) Seksi Pembibitan dan Reproduksi Ternak, mempunyai tugas:
a. Pemantauan dan inventarisasi patensi wilayah sumber bibit

ternak;
b. Bimbingan dan pelaksanaan inseminasi buatan yang

dilakukan oleh swasta;
c. Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil IB;
d. Penggandaan mani beku ternak produksi dalam negeri;
e. Produksi mani beku lokal (Ioka/ spesifik) untuk kabupaten;
1. Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang

dilakukan o/eh swasta;
g. Pengujian dasar ternak, se/eksi dan registrasi ternak bibit;
h. Kastrasi ternak non bibit;
i. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi alih

mudigah, serta pemantauan pelaksanaan registrasi hasil
mudigah;

j. Pengawasan peredaran mutu bibit ternak dan bimbingan
produksi ternak;

k. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsi/ah ternak;
I. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi

pembibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.

(3) Seksi Pakan, Hijau dan IndustriPetemakan ,mempunyai tugas:
a. Pengawasan mutu pakan dan bahan pakan dalam peredaran;
b. Bimbingan produksi hygiene pakan ternak dan bimbingan

produksi benih hijauan pakan tingkat FS, SS dan ES;
c. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan

tingkat benih dasar dan benih pokok;
d. Penyelenggaraan kebun benih hijauan untuk perbanyakan

benih dasar dan benih pokok;
e. Bimbingan eksp/orasi, eksp/oitasi, konservasi, rehabilitasi, dan

penge/o/aan sumber daya a/am hayati peternakan, serta
bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan a/at dan mesin
peternakan;

1. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan
mesin peternakan serta pemantauan produksi, peredaran dan
penggunaan a/at dan mesin peternakan;

g. Menyebarkan prototype alat dan mesin peternakan yang te/ah
direkomendasikan pada peternakan;

h. Pengawasan mutu, bimbingan penggunaan alat dan mesin
peternakan serta bengkel alat dan mesin peternakan;

i. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani
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petemak dan pengusaha;
j. Pemberian izin peternakan dan izin usaha RPH/RPU;
k. Pemberian izin produksi bibit ternak dan izin rumah sakit

hewan I klinik hewan;
I. Pemberian izin usaha obat hewan dan izin industri

pengolahan hasil peternakan;
m. Pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu;
n. Penetapan pengeluaran dan pemasukan bahan pangan asal

ternak dan hasil bahan pangan asal ternak;
o. Bimbingan pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan

hasil ternak;
p. Membimbing, memantau, mengawasi industri pengolahan hasil

peternakan dan melaksanakan promosi hasil komoditas
peternak;

q. Pembangunan, pengolahan, dan peralatan pasar hewan;
r. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar

teknis pasar hewan;
s. Menghimpun daftar harga komoditas peternakan;
t. Menjalin kerjasama dengan sumber-sumber informasi

peternakan;
u. Mencari sumber-sumber informasi peternakan yang akan

disampaikan oleh para penyuluh I petugas;
v. Melakukan inventarisasi dan pemantauan penyediaan lahan

ketenagaan dan permodalan usaha ternak serta melakukan
inventarisasi dan analisis kebutuhan dan ketersediaan tenaga
peternakan ;

w. Mengumpulkan data-data primer komoditas peternakan dan
sumber daya serta melaksanakan promosi komoditas
peternak;

x. Demonstrasi dan kaji terap alafdan mesin peternakan;
y. Bimbingan kelembagaan usaha peternakan, manajemen

usaha peternakan dan pencapaian pola kerjasama usaha
peternakan, serta bimbingan terhadap lembaga-Iembaga
sistem mutu;

z. Pembinaan kelembagaan usaha petemakan.

Pasal 11

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pertanian dan Peternakan dibidang
pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasalini, Bidang Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner, mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan ;
b. Melaksanakan pengawasan masyarakat veteriner;
c. Melaksanakan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
d. Melaksanakan pemberantasan dan pencegahan penyakit

hewan;
e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
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kepada kepala dinas tentang langkah-Iangkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal12

(1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas :
a. Pengawasan I pemeriksaan lalulintas bahan asal ternak dan

hasil bahan asal ternak dan atau ke wilayah daerahnya;
b. Pengawasan kesejahteraan hewan;
c. Analisis dan penanggulangan residu bahan kimia komoditas

peternakan;
d. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
e. Pemberian sertifikat kesehatan bahan asal ternak dan hasil

bahan asal ternak;
f. Pemberian surat keterangan asal I kesehatan bahan asal

ternak dan hasil bahan asal ternak;
g. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan

sanitasi lingkungan usaha peternakan;
h. Bimbingan pemantauan dan evaluasi pengawasan mutu

bahan pangan asal ternak dan hasil bahan pangan asal
ternak;

i. Pengawasan penataan limbah usaha peternakan;
j. Pengawasan dan pendataan penyakit hewan di Rumah Potong

Hewan (RPH);
k. Melakukan pengamatan penyakit hewan di RPH.

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas :
a. Bimbingan dan pelayanan kesehatan hewan;
b. Pembangunan dan pengelolaan unit-unit pelayanan kesehatan
hewan;

c. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan
pengecer serta pemakaian sediaan biologik, farmasetik dan
premiks;

d. Pengadaan sediaan biologik, farmasetik dan premiks untuk
penanggulangan penyakit hewan menular bukan wabah;

e. Bimbingan biologik, farmasetik dan premiks kepada
peternakan;

f. Pengadaan dan penyaluran sediaan biologik, farmasetik dan
premiks dalam peredaran di tingkat depot dan toko obat hewan.

(3) Seksi Penyidikan, Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit,
mempunyai tugas :
a. Pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan Iingkup

kabupaten;
b. Penyidikan dan epidemiologi penyakit parasit, bakteri, virus

dan penyakit hewan lainnya;
c. Pengamatan, identifikasi, pemetaan pengendalian dan

bimbingan penanggulangan penyakit hewan serta eradikasi;
d. Pemetaan penyakit hewan tingkat kabupaten;
e. Melakukan epidemiologi penyakit hewan, populasi terserang,

angka kesakitan dan angka kematian;
f. Mengkonfirmasikan diagnose penyakit hewan ke laboratorium

terdekat dengan mengirim contoh I spesimen berupa otak atau
organ tubuh lainnya;
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g. Mernbuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pernetaan
penyakit hewan;

h. Birnbingan dan pernantauan pelaksanaan pernberantasan
penyakit hewan yang dilakukan oleh rnasyarakat;

i. Pengawasan dan pendataan penyakit hewan rnenular;
j. Melakukan pengarnatan penyakit hewan rnenular dalarn

kabupaten;
k. Melakukan penutupan dan pernbukaan kernbali wilayah

wabah;
I. Melaksanakan pernberantasan dan pencegahan penyakit

hewan rnenular dalarn kabupaten.

Pasal13

(1) Bidang Tanarnan Pangan, Hortikultura, Industri Primer dan
Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian
Dinas Pertanian dan Peternakan dibidang Tanaman Pangan,
Hortikultura, Industri Primer dan Pemasaran Hasil;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Industri
Primer dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi:
a. Menyiapkan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan

bimbingan penggunaan pupuk;
b. Meyiapkan bahan penyusunan program penyaluran benih

sebar (B5), pembinaan dan pengawasan penangkar benih,
pendirian balai benih umum dan balai benih pokok serta
bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;

c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional
demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket
teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;

d. Menyiapkan bahan pembinaan, inventarisasi dan analisis data
produksi tanaman pangan dan hortikultura serta
pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura
utama I unggulan;

e. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan usaha
serta pembinaan industri primer;

f. Menyiapkan bahan pengelolaan dan penyebaran informasi
pasar;

g. Menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang,
pemberian izin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi
serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani;

h. Menyiapkan bahan inventarisasi dan analisis data serta
pengembangan mutu hasil pertanian dan pengelolaan
lingkungan pertanian;

i. Menyiapkan bahan bimbingan penanganan pasca panen dan
pengelolaan hasil pertanian.

Pasal14

(1) Seksi Produksi Benih, Bibit Tanaman Pangan dan
Hortikultura, mempunyai tugas;
a. Mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan program

pengembangan benih dan bibit;
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b. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada
penangkar benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura;

c. Mengelola dan melakukan pembinaan pusat pengembangan
bibit tanaman pangan dan hortikultura;

d. Melakukan pembinaan dan perbanyak serta menyalurkan
benih BS;

e. Mengembangkan dan melakukan pembinaan Balai Benih;
f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pemanfaatan

benih/bibit bermutu kepada petani;
g. Melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk benih

dan bibit yang dihasilkan oleh penangkar dan
mengkoordinasikan dengan Balai pengujian benih untuk
mendapat sertifikasi benihlbibit;

h. Melaksanakan dan memelihara ketertiban, kerapian dan
keafikan administrasi persuratan yang berhubungan dengan
tugas seksi;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura, Industri Primer
dan Pemasaran Hasil.

(2) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura,mempunyai tugas ;
a. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan program

pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
b. Menyusun analisis usaha tani komoditas pertanian dan

hortikultura untuk bahan pengembangan investasi;
c. Menyusun target produksi, luas tanam, luas panen dan

produktivitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang
dituangkan dalam rencana tahunan dan lima tahunan;

d. Menganalis pencapaian produksi komoditas tanaman pangan
dan hortikultura untuk mengambil langkah kebijakan dalam
rangka pencapaian target produksi yang telah ditetapkan;

e. Merekapitulasi realisasi luas panen dan permasalahannya
melalui laporan SP bulanan dalam rangka evaluasi produksi
komoditas tanaman pangan dan hortikultura;

f. Menyusun langkah kebijakan untuk pencapaian produksi
komoditas tanaman pangan dan hortikultura;

g. Mengidentifikasi kelompok tani dan lokasi pengembangan
usaha tani komoditas tanaman pangan dan hortikultura;

h. Menyusun data base pengembangan komoditas tanaman
pangan dan hortikultura kabupaten;

i. Melakukan dan mengumpulkan dokumentasi semua kegiatan
secara baik sebagai bahan promosi dan investasi;

j. Melaksanakan dan memelihara ketertiban, kerapian dan
keafikan administrasi persuratan yang berhubungan dengan
tugas seksi;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura, Industri Primer
dan Pemasaran Hasil.

(3) Seksi Pasca Panen, Industri Primer dan Pemasaran Hasil,
mempunyai tugas : .
a. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perhitungan

kehilangan produksi, bimbingan penerapan teknologi dan
peningkatan mutu hasil pengolahan hasil pertanian tanaman
pangan dan holtikultura termasuk di wilayah transmigrasi;

b. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta
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melakukan pengumpulan pengolahan dan penyebaran
informasi pasar dan jalur distribusi hasil pertanian;

c. Mengump'ulkan d'an menyusun . bahan pembinaan,
inventarisasi, dan analisis data pengembangan mutu hasil
p~rtanian;

d. Menyusun bahan pembinaan pemanfaatan, pengendalian dan
pengelolaan lingkungan pertanian;

e. Melakukan penyediaan dan pengelolaan data informasi
pengembangan usaha dan kelembagaan

f. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan,
inventarisasi dan analisis data pengembangan mutu hasil
pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

g. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan usaha bidang
pertanian tanaman pangan dan hortikultura baik budidaya
maupun pengolahan hasil;

h. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan
pengawasan usaha bidang tanaman pangan dan hortikultura;

i. Melaksanakan promosi produk pertanian dan peluang investasi
I>igangtanaman plmgan gan hortil<ultyra;

j. Melaksanakan pola kemitraan kelompok tani dengan pihak
investor melalui pelaksanaan kegiatan temu usaha;

k. Melaksanakan dan memelihara ketertiban, kerapian dan
keafikan administrasi persuratan yang berhubungan dengan
tugas seksi;

I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura, Industri Primer
dan Pemasaran Hasil.

Pasal15

(1) Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pertanian dan Peternakan dibidang Sarana
dan Prasarana Pertanian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai
fungsi:
a. Menyiapkan bahan perencanaan logistik, penyediaan,
P~nYalyrcm l>iml>imlCilnPeng~mCil~CilnihCilrgaga~ari P~!1ge~r
kios pestisida dan pupuk serta pembinaan pelaksanaan
perkreditan usaha tani;

b. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan
dan pengelolaan air irigasi dan sistem pengairan desa;

c. Menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang,
idenfifikasi, dan pengembangan pendayagunaan sumber daya
alam;

d. Menyiapkan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan
penggunaan, percobaan dan pengkajian, penerapan serta
penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian;

e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala dinas tentang langkah-Iangkah yang perlu
diarnbil dalam pidang tyg~l!mYa;

Pasal16

(1) Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan
Tanaman, mempunyai tugas:
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a. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, identifikasi,
p~metaan tatl;l nJl;lng; inve~tiga~i dl;ln p~ngayagl;lnaan
sumberdaya lahan sesuai agroekosistem termasuk di wilayah
transmigrasi;

b. Melaksanakan penyusunan rencana program pengembangan
sumberdaya lahan dan air untuk peningkatan produksi
pertanian;

c. Mengumpulkan bahan dan potensi optimalisasi lahan dan
pencetakan sawah;

d. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perlindungan
tanaman;

e. Melakukan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan
serangan OPT serta pelaporan;

f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap petugas
pengamat organisme pengganggu tanaman (PPOPT);

g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap petani
melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-
PHT);

h. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan
melakukan bimbingan, pengendalian operasional, serta
pelayanan informasi dan penyaluran peralatan perlindungan
tanaman;

i. Melaksanakan dan memelihara ketertiban, kerapian dan
keafikan administrasi persuratan yang berhubungan dengan
tugas seksi;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sarana dan Prasarana Pertanian.

(2) Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air, mempunyai tugas;
a. Mengumpulkan dan meyusun data iklim dan melakukan

p~ramalan dan pengkajian iklim, serta menyusun laporan
pencatatan data iklim secara berkala;

b. Menyusun program pengembangan pengkajian dan tataguna
l;lir;

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam
pengkajian dan peramalan iklim;

d. Menyusun bahan pembinaan dan bimbingan pengelolaan
tataguna air;

e. Membina perkumpulan petani pemakai air (P3A);
f. Pengumpulan bahan pengembangan dan pembinaan irigasi

tata air mikro;
g. Melaksanakan dan memelihara ketertiban, kerapian dan

keafikan administrasi persuratan yang berhubungan dengan
tugas seksi;

h. Melaksanakan tug as lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sarana dan Prasarana Pertanian.

(3) Seksi Sarana Produksi, Permodalan dan Alat Mesin Pertanian
(AbSINTAN). m~mpunyai tugas;
a. Mengumpulkan dan menyusun bahan bimbingan,

pengawasan, pengadaan dan peredaran pupuk dan pestisida;
b. Melaksanakan koordinasi pengawasan peredaran pupuk dan

pestisida dalam Tim Komisi Pupuk dan Pestis ida Kabupaten;
c. Menyusun bahan pembinaan dan bimbingan pengelolaan

permodalan usaha tani;
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d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga sumber
permodalan;

e. Menginventasrisasi berbagai sumber permodalan kepada
petani;

f, Mengumpulk'ln dan menyusun tlahan pembinaan; identifikasi,
inventarisasi alat dan mesin pertanian;

g. Melaksanakan pengkajian dan percobaan penerapan prototype
alat dan mesin pertanian di lapangan;

h. Menyusun program pengembangan alat dan mesin pertanian;
i. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan kelompok

Usaha Pelayanan Jasa Aisintan (UPJA);
j. Melaksanakan dan memelihara ketertiban, kerapian dan

keapikan administrasi persuratan yang berhubungan dengan
tugas seksi;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sarana dan Prasarana Pertanian.

BABV
UNIT PELAKSANA TEKNIS D1NAS(U~TD)

Pasal17

Unit Pelaksana Unit Dinas (UPTD), terdiri dari :
1. UPTD Kecamatan yang bertugas melaksanakan perencanaan

cl~n pelaKsan~an kegiat~n Pertanian gan Peternakan gi tingKat
kecamatan, melaksanakan kordinasi dengan Camat dan instansi
terkait di kecamatan, melaksanakan pengumpulan data luas
tanam, luas panen, luas kerukan melalui SP setiap bulan, dan
pendataan populasi ternak, keluar masuk ternak dan
pemotongan ternak, serta data pendukung lainnya;

2. UPTD Perbenihan yang bertugas melaksanakan bimbingan
teknis dan pengawasan penangkaan benih serta penyaluran
benih ke tingkat petani;

3. UPTD PerlindunganTanaman yang bertugas melaksanakan
bimbingan teknis pengendalian organisme penganggu tanaman
(OPT), pengawasan dan perkiraan serangan OPT, penyediaan
informasi sarana perlindungan tanaman dan pelaporan serangan
OPT;

4. UPTD Peternakan (Pusat Kesehatan Hewan) yang bertugas
melaksanakan pelayanan pengobatan dan pencegahan penyakit
hewan di iapangan.

BABVI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal18

Kelompok Jabatan Fungsional, adalah :
1. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pertanian dan

Peternakan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis
pertanian dan peternakan dibidang keahlian masing-masing;

2. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
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3. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban kerja yang ada;

4. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal19
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati
Musi Banyuasin Nomor 517 Tahun 2000 tentang Penjabaran Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi
Banyuasin dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal I? okto brr 2008

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 15 oldob<er 2008

SEK ETARIS DERAH
KABUPA N MUSI BANYUASIN,

YU

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR \10



Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Musi Bayuasin

Lampiran 1 Peraturan Supati Musi Sanyuasin
Nomor 2.7 Tahun 2008
Tanggal : /50kn,ber 2008

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

I
Kelompok Jabatan I I l

Fungsional SUBBAGIAN SUB BAGIAN SUB BAG IAN
I Umum,Perencanaan& Kepegawaian Keuangan
I Pelaporan

I I I I
BIDANG. BIDANG BIDANG

BIDANGPenyebaran dan Pelayana" Kesehatan Hewan Tanamam Pangan,
Pengembangan Temak & Kesehalan Masyarakat Hortlkultura, Indust,i Primer Sarana dan Prasarana

Veteriner dan Pemasaran Hasil
I II

SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI

- Penyebaran - Kesehatan - Produksi, Benih Bibil I- Rehabililas; Pengembangan Lahan
Reproduksi Ternak Masyarakal Veleriner Tanaman Pangan & & PertindunganTanaman

Hortikullura

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI- Pembibitan - Pelayanan - Pengembangan Produksi ~ Pengkajian Iklim & Tata
Reproduksi Ternak Kesehatan Hewan Tanaman Pangan dan Guna AirHortikuijura

SEKSI
SEKSI SEKSI

- Pakan, Hijau dan
Penyidikan, - Pasca Panen Industri SEKSI

Industri Peternakan -
Pemberanlasan dan Primer & Pemasaran Hasil ~ Sarana Preduksi, Permedalan dan
Pencegahan Penyakil Alai Mesin Pertanian (ALSINTAN)

Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) BUPATI MUSI BANYUASIN
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