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PERATURAN BUPAT' MUS' BANYUASIN
NOMOR 39 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPATI MUS' BANYUAS'N,

Menimbang

Mengingat

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 ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten.
Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukkan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
perlu diatur dan ditetapkan peraturan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi
Banyuasin tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Ketahanan Pangan 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 Republik Indonesia 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 Republik Indonesia
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 Republik Indonesia
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 Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan 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 Republik Indonesia Nomor 4535);

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

11.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
Nomor4593);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan 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);

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

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

15.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pembentukkan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUSI
BANYUASIN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

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

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-Iuasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan
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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 dan Sekretariat
DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;

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

9. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi
Banyuasin.

10.UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten Musi Banyuasin;

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal2

(1) Badan Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana Pemerintah
Daerah di bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan pembagian
urusan dan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang
berlaku;

(2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala Badan
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal3

(1) Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten
Musi Banyuasin, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.
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c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Ketersediaan Cadangan Pangan dan

Stabilitas Harga;
2. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Mekanisme

Distribusi.
d. Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Rawan Pangan dan Pola Konsumsi;
2. Sub Bidang Keamanan Pangan, Partisipasi masyarakat,

Mutu Pangan dan Gizi.
e. Bidang Agrobisnis dan Sumber Daya Pertanian, teridiri dari :

1. Sub Bidang Informasi, Promosi Kemitraan dan Peluang
Investasi;

2. Sub Bidang Tenaga Ke~a Pertanian, Kelembagaan
Pertanian dan Diklat Pertanian.

f. Bidang Bimbingan Intensifikasi Usaha Tani, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pembinaan Ekonomi Petani dan

Kelembagaan Diklat Pertanian;
2. Sub Bidang Pengembangan Intensifikasi Usaha Tani.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

(2) Bagan Struktur Badan Ketahanan Pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, seperti tercantum pada
lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATAKERJA

Pasal4

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan
Pemerintah Daerah dibidang Ketahanan Pangan sesuai dengan
urusan pembagian yang ada.

Pasal5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan
Bupati ini, Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
a. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan

standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan;
b. Pengkajian terhadap penyediaan pangan, distribusi pangan sistem

kewaspadaan pangan dan gizi serta penganekaragamanan
konsumsi pangan;

c. Pengaturan pelaksanaan pemantauan penyediaan pangan;
d. Pengaturan pelaksanaan pemantauan distribusi dan harga

pangan strategis;
e. Pengaturan dan pelaksanaan pemantauan penganekaragaman

konsumsi pangan;
f. Pengendalian mutu dan keamanan pangan;
g. Penyiapan bahan koordinasi penyediaan pangan, distribusi
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pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta
penganekaragaman konsumsi pangan;

h. Pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam
rangka peningkatan ketahanan pangan;

i. Pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang
dilimpahkan I diberikan oleh pimpinan;

j. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan,
keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan badan;

k. Penkajian dan perumusan kebijaksanaan ketersediaan dan
cadangan pangan;

I. Pengkoordinasian, pengembangan dan pemantauan terhadap
penyediaan, pengadaan distribusi I penyaluran yang bersifat
strategis;

m. Pengkoordinasian, pengembangan dan pengendalian terhadap
upaya pencegahan dan pen.anggulangan gejala kekurangan
pangan dalam rangka kewaspadaan pangan;

n. Penyusunan neraca bahan makanan sebagai bahan koordinasi
penyusunan program pengadaan pangan;

o. Pengendalian usaha dan pasar hasil pertanian;
p. Pengkoordinasian pengembangan dan pemantauan terhadap

upaya penganekaragaman konsumsi serta keamanan pangan;
q. Pengawasan dan pembinaan penerapan standar dan koordinasi

dalam penyuluhan, pengolahan hasil penelitian/pengkajian dan
penggunaan teknologi;

r. Pembinaan keterpaduan antar sektor I subsektor dan wilayah
dalam usaha pertanian;

s. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
t. Pengembangan dan pembinaan usaha bidang pangan di tingkat

rumah tangga masyarakat.

Pasal6

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan, melakukan koordinasi
penatausahaan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
ketahanan pangan, mengelola urusan kepegawaian, keuangan,
rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat,
keprotokolan, surat-menyurat, perjalanan dinas dan pelayanan
administratif lainnya kepada seluruh organisasi dalam lingkungan
Badan Ketahanan Pangan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Membantu kepala dinas dalam bidang tugasnya;
b. Memimpin kegiatan kepala sub bagian yang ada dalam

Iingkungannya dan bertanggungjawab atas kelancaran
pelaksanaan tugasnya;

c. Menyusun rencana dan program sesuai dengan kebijaksanaan
kepala dinas;

d. Menyelenggarakan tata usaha kantor, urusan rumah tangga
dinas, dan hubungan masyarakat;

e. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
g. Menyiapkan bahan pengurusan perlengkapan, pengadaan

barang, surat-menyurat kearsipan dan dokumentasi;
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h. Melakukan penyiapan, pengelolaan data dan informasi;
i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala dinas;
j. Mengkoordinir bidang-bidang di Badan Ketahanan Pangan ;
k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala badan tentang langkah-Iangkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal7

(1) Sub Bagian Umum dan Perencanaan, mempunyai tugas :
a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan pelayanan administrasi;
c. Mengelola, menerima telex, faksimili, telegram, telepon,

intemet, radio komunikasi dan mencatat surat-surat yang
masuk dan menyampaikan kepada yang berkepentingan;

d. Memperbanyak surat-menyurat sesuai kebutuhan;
e. Menyimpan dan memelihara arsip;
f. Menyusun rencana dan pelaksanaan kepustakaan serta

menghimpun peraturan perundang-undangan;
g. Mengurus pe~alanan dinas;
h. Menyelenggarakan hubungan masyarakat dan protokol;
i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Sekretaris;
j. Mengurus dan menyusun rencana kebutuhan prasarana dan

sarana dinas;
k. Melaksanakan perencanaan kegiatan badan;
I. Merencanakan dan melaksanakan keapikan, keindahan,

keamanan dan kebersihan di lingkungan kantor;
m. Menyiapkan bahan dan program ke~a, mengumpulkan dan

mengolah data;
n. Melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan

tugas, menyelenggarakan sistem informasi dan dokumentasi;
o. Melakukan monitoring dan evaluasi program pengembangan

ketahanan pangan;
p. Melakukan pembinaan dan pengembangan ketahanan

pangan;
q. Menyiapkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima

tahunan, rencana kinerja tahunan, dan laporan kinerja tahunan
serta laporan tahunan;

r. Melaksanakan tugas-tugas dibidang perlengkapan yang
diberikan oleh Sekretaris;

s. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada Sekretaris tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :
a. Melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan

pengembangan pegawai;
b. Melakukan pembinaan organisasi kepegawaian,

ketatalaksanaan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai di
lingkungan Badan Ketahanan Pangan;

c. Menyiapkan bahan-bahan administrasi usulan pengangkatan,
mutasi, cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,
pemberhentian dan pensiun pegawai;

d. Menyiapkan bahan dan memproses usulan Kartu Tabungan
Asuran Pegawai Negeri Sipil, Asuransi Kesehatan, Kartu
Pegawai dan Kartu Isteri I Suami;

e. Menyiapkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
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f. Menyiapkan, memproses dan menghimpun arsip Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan absensi pegawai;

g. Merencanakan dan menyiapkan pendidikan dan pelatihan
prajabatan, kepemimpinan dan diklat fungsionallainnya;

h. Menyiapkan usulan tugas belajar dan izin belajar;
i. Menghimpun, mempelajari, melaksanakan dan menyampaikan

peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian;
j. Mengembangkan pangan olahan dan sistem peningkatan

disiplin dan kine~a pegawai;
k. Mengarsipkan dan memelihara surat-surat tentang

kepegawaian;
I. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Sekretaris;
m. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada Sekretaris tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan dan merencanakan penyusunan usulan

kegiatan yang bersifat rutin;
b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan Renca Ke~a

Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

c. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai;
d. Memantau pelaksanaan anggaran belanja;
e. Menyusun rencana dan memantau Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP);
f. Mencatat realisasi keuangan anggaran belanja dan

penerimaan negara bukan pajak;
g. Menyiapkan dan memproses laporan pajak-pajak pribadi;
h. Menghimpun dan menyiapkan bahan usulan kepangkatan dan

pemberhentian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendaharawan;

i. Menyiapkan bahan pembinaan keuangan dan evaluasi
pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

j. Menghimpun daftar transaksi, dokumen sumber (Surat
Perintah Membayar I SPM) dan informasi keuangan yang
berisi buku jurnal, buku besar, buku pembantu serta
melakukan pemeriksaan atas kelengkapannya;

k. Melakukan perhitungan anggaran, pembukuan dan verifikasi;
I. Menyiapkan laporan keuangan;
m. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Sekretaris;
n. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada Sekretaris tentang langkah-Iangkah yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya.

Pasal8

(1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, mempunyai tugas
melaksanakan dan mengkaji ketersediaan pangan, pembinaan
kelembagaan dan distribusi pangan serta pemantauaan harga dan
mengevaluasi pelaksanaannya;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi
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a. Membantu kepala badan dalam bidang tugasnya;
b. Menyusun rencana pengkajian dan perumusan kebijakan

ketersediaan dan distribusi pangan;
c. Pengembangan sarana dan prasarana distribusi, stabilisasi

harga, kelembagaan serta mekanisme distribusi pangan;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan dan distribusi

pangan;
e. Mengkoordinasikan pengendalian distribusi pangan,

pembinaan dan peningkatan peran kelembagaan pangan;
f. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala badan.
h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala badan tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal9

(1) Sub Bidang Ketersediaan Cadangan Pangan dan Stabilitas
Harga, mempunyai tugas:
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Merumuskan kebijakan ketersediaan dan kelembagaan

pangan;
c. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan ketersediaan

pangan dan pengadaan pangan;
d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan

prasarana serta manajemen kelembagaan lumbung pangan;
e. Menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan kebutuhan

pangan dan cadangan pangan;
f. Merumuskan tindakan pengendalian dan stabilitasi harga

pangan;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang
h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Mekanisme Distribusi,
mempunyai tugas:
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Memonitor pola distribusi dan harga pangan;
c. Memonitor pelaksanaan kebijakan distribusi dan harga

pangan;
d. Mengkaji pola sistem distribusi dan harga pangan;
e. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan distribusi dan harga

pangan;
1. Mengkaji kelayakan dan rasionalisasi sistem tarif dan harga

pangan;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang ;
h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi mempunyai tugas
mengembangkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta
keamanan pangan;
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi, mempunyai
fungsi:
a. Membantu kepala badan dalam bidang tugasnya;
b. Menyusun perencanaan pengembangan kewaspadaan dan

konsumsi pangan;
c. Menyusun Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan

Harapan (PPH) sebagai bahan koordinasi penyusunan
program kewaspadaan dan konsumsi pangan;

d. Pengembangan pemantauan kerawanan pangan, keamanan
pangan serta pola konsumsi pangan;

e. Mengkoordinasikan, pengawasan standar pengadaan dan
pengelolaan bahan pangan;

f. Mengkoordinasikan pembinaan mutu dan keamanan pangan;
g. Pemberdayaan masyarakat daerah daerah rawan pangan;
h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan

ketahanan pangan;
i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala badan;
j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala badan tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal11

(1) Sub Bidang Rawan Pangan dan Pola Konsumsi, mempunyai
tugas:
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Mengidentifikasi daerah rawan pangan dan menyusun peta

rawan pangan;
c. Menyiapkan bahan rumusan antisipasi dan pemberdayaan

daerah rawan pangan;
d. Memantau, mengkaji dan pengembangan pola konsumsi

pangan;
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan

penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Makan
Harapan (PMH);

f. Mengembangkan sistem informasi kewaspadaan pangan dan
gizi;

g. Memantau pelaksanaan antisipasi dan pemberdayaan Daerah
rawan pangan;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
bidang;

i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Keamanan Pangan, Partisipasi Masyarakat, Mutu
Pangan dan Gizi, mempunyai tugas :
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
c. Mensosialisasikan informasi tentang mutu dan keamanan

pangan kepada masyarakat;
d. Mengkoordinasikan pembinaan mutu dan keamanan pangan;
e. Melakukan pengembangan dan pembinaan mutu pangan dan



10

gizi;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

bidang;
g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal12

(1) Bidang Agrobisnis dan Sumber Daya Pertanian, mempunyai
tugas mengembangkan agrobisnis bidang pang an masyarakat
dan meningkatkan kemampuan sumber daya bidang pangan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Bidang Agrobisnis dan Sumber Daya Pertanian
mempunyai fungsi:
a. Membantu kepala badan dalam bidang tugasnya;
b. Melakukan pembinaan usaha dibidang pangan olahan di

tingkat rumah tangga;
c. Pembinaan kemitraan dan promosi usaha dibidang pangan

olahan;
d. Melakukan pembinaan permodalan bagi usaha pangan olahan;
e. Meningkatkan kemampuan manajemen usaha pangan olahan;
f. Melakukan pendidikan dan pelatihan serta pemagangan bagi

pengelola usaha pangan olahan di tingkat rumah tangga;
g. Mengembangkan sistem informasi pasar untuk pemasaran

hasil usaha;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan;
i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala badan tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal14

(1) Sub Bidang Informasi, Promosi, Kemitraan dan Peluang
Investasi, mempunyai tugas :

a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melakukan pendataan jenis usaha bidang pang an olahan

masyarakat di tingkat rumah tangga;
c. Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap usaha pangan

olahan di tingkat rumah tangga;
d. Mengusahakan dan memfasilitasi pelaku usaha pangan

dengan lembaga permodalan;
e. Mengembangkan sistem kemitraan usaha dan melakukan

temu usaha serta upaya promosi prod uk pangan;
f. Mengembangkan outlet tempat pemasaran dan promosi

produk;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang;
j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Tenaga Kerja Pertanian, Kelembagaan dan Diklat
Pertanian, mempunyai tugas :

a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melakukan pembinaan dan bimbingan manajerial kepada
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pelaku usaha pangan olahan di tingkat rumah tangga;
c. Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha

pangan di tingkat rumah tangga;
d. Mengkoordinasikan registrasi untuk legalitas usaha dengan

instansi terkait;
e. Melakukan kegiatan pemagangan bagi pelaku usaha pangan

untuk pengembangan usahanya;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang;
g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Bidang Bimbingan Intensifikasi Usaha Tani, mempunyai tugas
melakukan bimbingan intensifikasi usaha tani dalam rangka
diversifikasi pangan dan gizi;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Bidang Bimbingan Intensifikasi dan Pengkajian,
mempunyai fungsi:
a. Membantu sekretaris dalam bidangnya;
b. Pengembangan dan pembinaan kelembagaan pertanian yang

mengelola usaha pangan di tingkat rumah tangga;
c. Pengembangan dan pembinaan kelompok usaha pangan;
d. Mengembangkan intensifikasi usaha kelompok diversifikasi

pangan dan gizi;
e. Menyusun model usaha kelompok di pekarangan;
f. Mengembangkan laboratorium lapangan di tingkat desa

kelompok diversifikasi pangan dan gizi;
g. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi

penganekaragaman pangan dan gizi;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala badan;
i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala badan tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Sub Bidang Pembinaan Ekonomi Petani dan Kelembagaan
Pertanian, mempunyai tugas:
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melakukan pendataan potensi untuk pengembangan

diversifikasi pangan dan gizi di pekarangan;
c. Menyusun model usaha kelompok di lahan pekarangan;
d. Pengembangan dan pembinaan tanaman obat keluarga

(TOGA);
e. Menyiapkan dan melakukan lomba kelompok TOGA dan lomba

menu;
f. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan lomba bidang

ketahanan pangan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
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(2) Sub Bidang Bimbingan Intensifikasi Usaha Tani, mempunyai
tugas;
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan

pekarangan dalam upaya pengembangan diversifikasi pangan
dan gizi;

c. Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
untuk pemanfaatan lahan pekarangan;

d. Melakukan pembinaan dan bimbingan kelompok usaha lahan
pekarangan;

e. Menyusun rencana bantuan bibit I benih usaha dan sarana
produksi pertanian (saprotan) di lahan pekarangan;

f. Membuat pelaporan perkembangan usaha kelompok
pemanfaatan lahan pekarangan;

g. Melaksanakan Hari Lapang Petani (Farm Field Day) dan
demonstrasi hasil pekarangan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan Intensifikasi Usaha Tani;

i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17
(1) Kelompok Jabatan Fungsional dalam Iingkup dinas daerah

mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai bidang
keahlian masing-masing;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana
Teknis Dinas yang bersangkutan;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional senior;

(4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban kerja;

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal18

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
pad a tanggal 10 NopQmb~r 2008

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 10 IJop[m be:t' 2008

SE RETARIS DERAH
KABUPA EN MUSI BANYUASIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR 122



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

lampiran 1 Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : -39 Tahun 2008
Tanggal : ,& NOFU",1::<lr 2008

.•

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN SUBBAGIAN SUB BAGIAN
UMUM& PERENCANAAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KETERSEDIAANDANDISTRIBUSI KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI AGRO BISNIS DAN SUMBER DAYA BIMBINGANINTENSIFIKASIUSAHATANIPANGAN PERTANIAN

T

SUBBIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
KETERSEDIAAN CADANGAN I- RAWANPANGANDANPOLA INFORMASI.PROMOSI. PEMBINAAN EKONOMI PETANI

PANGAN DAN STABILITAS HARGA KONSUMSI KEMITRAAN DAN PELUANG DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN
INVESTASI

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
L MONITORING,EVALUASIDAN - KEMANAN PANGAN, L.... SUB BIDANG l- PENGEMBANGAN

MEKANISMEDISTRIBUSI PARTISIPASI MASYARAKAT, TENAGA KERJA PERTANIAN, INSTENSIFIKASI USAHA TAN I
MUTU PANGAN DAN GIZI KELEMBAGAAN DIKLAT PERTANIAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
BUPATI MUSI BANYUASIN(UPTB)

H. PAHRI AZHARI
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