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BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN

NOMOR ,,2. TAHUN2016
TENTANG

SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGASDANFUNGSI

DI!\!ASKF.TAHA!\!AN PANGA!\!

KABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Musi Banyuasin tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera

.Se!atan .(.Lembaran -N-egara Republik Indonesia T~h.un. 195-9

Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, T..ambahan LP-mbar..anNegara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan PegawaiNegeriSipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Nggara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4018),
sgbagaimana telah diubah dgngan Pgraturan Pgmgrintah

Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pgmgrintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pgngangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun Tahun 2015 tentang

Kgtahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Rgpublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indongsia Nomor5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

pgrangkat Dagrah (Lembaran Nggara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Rgpublik Indongsia Nomor5887);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
40/Pgrmgntan/OT.01O/08/2016 tgntang Pemgtaan Urusan
Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita
NggaraRgpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Pgrmgntan/OT.OI0/0S/2016 tgntang Pgdoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan
Dinas Urusan Pgrtanian Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1330);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2016 tgntang Pgmbgntukan dan Susunan pgrangkat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
URAIANTUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANANPANGAN
KABUPATENMUSIBANYUASIN
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BABI
KETENTUANUMUM

Pasall
Dalam P~raturan Bupati ini yang dimaksud d~ngan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten MusiBanyuasin;
2. P~m~rintah Kabupat~n adalah P~m~rintah Kabupaten Musi

Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin yang selanjutnya disingkat DPRDadalah D~wan
PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

5. S~kr~tarisDa~rah adalah S~kr~tarisDa~rah Kabupat~n Musi

Banyuasin;
6. Dinas K~tahanan Pangan adalah Dinas K~tahanan Pangan

Kabupaten MusiBanyuasin;
7. K~pala Dinas adalah K~pala Dinas K~tahanan Pangan

Kabupaten MusiBanyuasin
8. P~rangkat Daerah Kabupat~n terdiri atas S~kretariat Da~rah,

Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan

dan K~lurahan;
9. UPTDadalah Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BABII
KEDUDUKAN

Pasal2
(1) Dinas Ketahanan Pangan m~rupakan unsur pelaksana

Urusan Pemerintah yang menjadi KewenanganKabupaten di
Bidang Ketahanan Pangan.

(2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati me1aluiSekretaris Daerah.
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BABIII
SUSUNANORGANISASI

Pasal 3
(1) Besaran Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan,

terdiri dari :
a. KepalaDinas;

b. Sekretariat, membawahi :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Subbagian Keuangan dan Aset;

c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan
membawahi;
1. Seksi Ketersediaan Pangan;
2. Seksi Sumber Daya Pangan;
3. Seksi Kerawanan Pangan;

Pangan,

d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi ;
1. Seksi Distribusi Pangan;
2. Seksi Harga Pangan;
3. Seksi Cadangan Pangan;

e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan,
membawahi;
1. Seksi Konsumsi Pangan;
2. Seksi PromosiPenganekaragaman Konsumsi Pangan;
3. Seksi Pengembangan Pangan Loka1;

f. Bidang Keamanan Pangan, membawahi;
1. Seksi KelembagaanKeamanan Pangan;
2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
3. Seksi KeIjasama dan Informasi Keamanan Pangan;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

h. KelompokJabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan adalah
sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BABIV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KepaIa Dinas

Pasa14

KepaIa Dinas mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan

Pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasa15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 4, Kepala

Dinas fungsi :

a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan,

kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan

pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan

pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan

pangan;

c. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan

pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan

pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang

ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,

cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan

keamanan pangan;

e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pe1aporan

penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan

pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

f. pelaksaanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.
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Bagian Kedua

Serkretariat

Pasal6

Sekretariat mempunyai tugas melakukan urusan bidang umum,

kepegawaian, perencanaan, ev'"luasi, pelaporan, keuangan, aset

dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di

lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program,

anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

me-liputi. ketatausahaan; kepega,\:raian, keuangan) .. kerum~ l}

tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan

dokumentasi;

c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Pasal8

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas :

a. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta

ketatalaksanaan;

b, melakukan un.lsan ketatausahaan da!l kearsipan,.

c. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

d. melakukan urusan kepegawaian;

e. melakukan urusan hukumdan perundang-undangan;

f. melakukan urusan kehumasan dan pengelolaan

informasi publik;

g. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan

penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan

h. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.
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(2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

melaksanakan tugas :

a. melakukan penyusunan rencana, program dan_kegiatan;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan

program dan pelaporan;

c. melakukan penyusunan anggaran;

d. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan

kegiatan;

e. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasH pemeriksaan;

f. melakukan pengelolaan data dan kerja sarna; dan

g. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

(3) Subbagian Keuangan dan Aset melaksanakan tugas :

a. melakukan pelaksanaan urusan keuangan;

b. melakukan urusan akutansi, verifikasi keuangan;

c. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan

penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan

keuangan;

d. menyiapkan bahan dan me1aksanakan evaluasi realisasi

anggaran;

e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik

Negara;

f. melakukan penyusunan laporan keuangan; dan

g. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasa19

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di

bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

PasallO

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

mempunyai fungsi:
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a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan

pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya

pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan

kerawanan pangan;

.b. penyiapan, penyusunan, bahan- I:1.lm,usankebijaka..fl: dae-rah", di

bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur

pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan

lainnya serta penanganan kerawanan pangan;

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan

pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya

pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan

kerawanan pangan;

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang

ketersediaan pangan1 penyediaan infrastruktuf pangan dan

sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta

penanganan kerawanan pangan;

e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan

pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya

pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan

kerawanan pangan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur

pang'm dan !;lumberdaya pendukung ket8.hanan p'mg'm
lainnya serta penanganan kerawanan pangan; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Pasal 11

(1) Seksi Ketersediaan Panganmelaksanakan tugas :

a. melakukan penYlapan bahan koordinasi di bidang

ketersediaan pangan;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan

pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan

Nasional (HBKN);

c. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang

ketersediaan pangan;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
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e. melakukan penyiapan data dan informasi untuk

penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);

f. melakukan penyiapan data dan informasi untuk

penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan

pangan;

g. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan

informasi ketersediaan pangan;

h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang

ketersediaan pangan;

1. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi,

supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan

pangan;dan

J. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

(2) Seksi Sumber Daya Pangan melaksanakan tugas :

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan

infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung

ketahanan pangan lainnya;

b. melakukan penyiapan bahan

infrastruktur pangan dan sumber

ketahanan pangan lainnya;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan

dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan

penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya

pendukung ketahanan pangan lainnya;

e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan

sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan

f. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

(3) Seksi Kerawanan Pangan melaksanakan tugas :

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan

kerawanan pangan;

b. melakukan penyiapan bahan analisis penanganan

kerE.w.anan pangan;.
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c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;

d. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan

pangan;

e. melakukan penYlapan bahan penyusunan dan analisis

sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

f. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan

ketahanan pangan kabupaten/kota;

g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang

kera\Xlana...fl pangan;

h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan

i. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasa112

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

pemberian pendampingan serta pemantauan dan

bidang distribusi dan cadangan pangan.

Pasal13

kebijakan,

evaluasi di

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai

fungsi:

a. penYlapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi

pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di

bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan

pangan;

C. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi

pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang

distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

e. penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan,

harga panga.l1y dan cadanga.t"l pa.Tlgan;
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f. peiaksanaan pemantauan, evaiuasi dan pelaporan kegiatan

di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan

pangan;dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Pasal14

(1) Seksi Distribusi Pangan melaksanakan tugas :

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang

distribusi pangan;

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi

pangan;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;

d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok

dan jaringan distribusi pangan;

e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan

distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat

terhadap pangan;

f. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang

distribusi pangan;

g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan; dan

h. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

(2) Seksi Harga Pangan melaksanakan tugas :

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang

pasokan dan harga pangan;

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan

dan harga pangan;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga

pl:l.ngan;

d. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang

pasokan dan harga pangan;

e. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa

neraca pangan;

f. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan

di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
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g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang

pasokan dan harga pangan;

h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga

pangan;dan

1. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

plmpman.

(3) Seksi Cadangan Pangan melaksanakan tugas :

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang

cadangan pangan;

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan

pangan;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;

d. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan

penyaluran cadangan pangan pemerintah

kabupatenjkota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);

e. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan

pemerintah kabupatenjkota;

f. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang

cadangan pangan;

g. melakukan .penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan

h. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Pasal15

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di

bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan.

Pasal16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

mempunyai fungsi :
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a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi

pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan

pengembangan pangan lokal;

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di

bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman

konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi

pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan

pengembangan pangan lokal;

d. pemberia!1 pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang

konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi

pangan, dan pengembangan pangan lokal;

e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan,

promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan

pengembangan pangan lokal;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman

konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberika..11oleh

pimpinan.

Pasal17

(1) Seksi Konsumsi Pangan melaksanakan tugas :

a. melakukan penyiapa..'1 bahan koordinasi di bidang

konsumsi pangan;

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi

pangan;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;

d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi

pangan per komoditas per kapita per tahun;

e. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi

energi dan protein masyarakat per kapitA per tAhun;

f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan

pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;

g. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola

konsumsi pangan;

h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang

konsumsi pangan;
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1. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan

J. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

(2) Seksi Promosi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan

melaksanakan tugas :

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka

promosi penganekaragaman konsumsi pangan;

b. melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka

promosi penganekaragaman konsumsi pangan;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi

penganekaragaman konsumsi pangan;

d. me1akukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan

yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

berbasis sumber daya lokal;

e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan

konsumsi pangan non beras dan non terigu;

f. melakukan penyiapan pelaksananaan komunikasi,

informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi

pangan;

g. melakukan penyiapan bahan kerja sarna antar lembaga

pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber

daya lokal;

h. melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam

rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;

i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan dalam rangka promosi

penganekaragaman konsumsi pangan; dan

j. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

(3) Seksi Pengembangan Pangan Lokalmelaksanakan tugas :

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang

pengembangan pangan lokal;

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang

pengembangan pangan 1okal;



- 15 -

c. rnelakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kegiatan di bidang pengernbangan pangan

loka1;

d. rnelakukan penYlapan bahan pengernbangan Pangan

Pokok Lokal;

e. rnelakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di

bidang pengernbangan pangan lokal;

f. rnelakukan penyiapan bahan pernantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan

lokal;dan

g. rnelakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pirnpinan.

Bagian Keenam

Bidang Kearnanan Pangan

Pasa118

Bidang Kearnanan Pangan rnernpunyai tugas rnelaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pernberian

pendarnpingan serta pernantauan dan evaluasi di bidang

keamanan pangan.

Pasa119

Untuk melal<"anakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud .da1am

Pasal 18, Bidang Kearnanan Pangan rnernpunyai fungsi :

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kelernbagaan

keamanan pangan, pengawasan kearnanan pangan, kerja

sarna dan inforrnasi kearnanan pangan;

b. penyiapan penyusunan bahan rurnusan kebijakan daerah di

bidang kelernbagaan keamanan pangan, pengawasan

kearnanan pangan, kerja sarna dan informasi kearnanan

pangan;

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelernbagaan

kearnanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja

sarna dan inforrnasi keamanan pangan;

d. pernberian pendarnpingan pelaksanaan kegiatan di bidang

kelernbagaan kearnanan pangan, pengawasan keamanan

pangan, kerja sarna dan informasi keamanan pangan;
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e. penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan

keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja

sarna dan informasi keamanan pangan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan

keamanan pangan, kerja sarna dan informasi keamanan

pangan;dan

g. pelaksanaan tugaskedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Pasal20

(1) Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan melaksanakan tugas :

a. melakukan penYlapan bahan koordinasi di bidang

kelembagaan keamanan pangan;

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang

kelembagaan keamanan pangan;

e. melakukan penyiapan bahan penyusunan reneana dan

pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan

pangan;

d. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan

keamanan pangan segar;

e. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang

kelembagaan keamanan pangan;

f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan

pangan;dan

g. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan

(2) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan melaksanakan tugas :

a. melakukan penYlapan bahan koordinasi di bidang

pengawasan keamanan pangan;

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang

pengawasan keamanan pangan;

e. melakukan penyiapan bahan penyusunan reneana dan

pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan keamanan

pangan;

d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan

pangan segar yang beredar;
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e. melakukan penYlapan bahan pendampingan di bidang

pengawasan keamanan pangan;

f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan

P'''"e''ll; dan
g. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

(3) Seksi Kerja Sarna dan Informasi Keamanan Pangan

melaksanakan tugas :

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kerja

sarna dan informasi keamanan pangan;

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kerja

sarna dan informasi keamanan pangan;

c. melakukan penyiapa.n baha.n penyuslman renca,na dan

pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sarna dan informasi

keamanan pangan;

d. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan

daerah (JKPD);

e. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan

edukasi keamanan pangan;

f. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang

kerja sarna dan informasi keamanan pangan;

g. melakukan penyiapau bahan pemantauan. evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang kerja sarna dan informasi

keamanan pangan;dan

h. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

BABV

UNITPELAKSANATEKNISDINAS

Pasal21

{I) Pada Dinas Ketahanan Pangan dapat dibentuk UPTD sesuai

dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.
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PasaI22

(1) UPrD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis

operasionaI dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu

yang mempunyai wiIayah kerja satu atau beberapa

Kecamatan.

(2) UPrD dipimpin oIeh Kepala UPrD yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KE-l..OMPOK.JABATAN FUNGSlONAL

PasaI23

(1) Kelompok Jabatan FungsionaI mempunyai tugas membantu

dan meIaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas

Ketahanan Pangan sesuai dengan keahIian yang dimiliki.

(2) KeIompok jabatan fungsionaI terdiri atas jabatan fungsionaI

Analis Ketahanan Pangan, Pengawas Mutu HasiI Pertanian,

AnaIis Pasar HasiI Pertanian dan jabatan fungsional lainnya

yang ditetapkan oIeh Kepala Dinas dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dina$,.

(3) Jumlah pejabat fungsionaI ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berIaku.

BAB VII

TATAKERJA

PasaI24

fl} Dala..1;!:lmela.kl>a.qakan tugas .dan fungsi Kepala Dinas .da...q

pimpinan satuan unit organisasi dalam Iingkungan Dinas

Ketahanan Pangan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi

dan sinkronisasi dan simpIifikasi baik dalam Iingkungan

Dinas Ketahanan Pangan maupun antara perangkat daerah

serta instansi Iainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab

memlmpm dan mengkoordinasikan bawahannya serta

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi peIaksanaan

tuga~
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(3) Setiap plmpman satuan unit organisasi dalam Iingkungan

Dinas Ketahanan Pangan bertanggung jawab kepada

atasannya masing-masing secara berjenjang.

(4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas

melakukan pembinaan danpengawasan terhadap

bawahannya.

BABVIII

KEPEGAWAIAN

Pasal25

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala

Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul

Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala Dinas merupakan jahataneselon Itb atau jabatan

pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan

jabatan eselon lILa dan Kepala Bidang merupakan jabatan

eselon III.b atau jabatan administrator, Kepala Subbagian

dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau

jabatan pengawas.

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

Musi Banyuasin Nomor 39 ~T-ahun 2008 tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten

Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2008 Nomor 122)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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PasaI27

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

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 151Oete.., be,.. 2016

PIt. BUPATI MUSI BANYUASIN,

L:s?
DAVID BJ SIREGAR

Diundangkan diSekayu
Pada tanggaI2Z 1)e/tt:WI!oef' 2016

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SI BANYUASIN

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2016 NOMOR 7,1,



: Peraturan Bupati Musi Banyuasin
: ,"1 Tahun 2016

'!i Desember 2016
. Susunan Organisasi Uraian Tugas dan

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANANPANGAN
KABUPATENMUSI BANYUASIN

,
KEPALADINAS

Fungsi Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Musi Banyuasin

I

I
SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL r I

SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN

UMUMDAN PERENCANAAN, EVALUASI
KEUANGAN DAN ASET

KEPEGAWAIAN DAN PELAPORAN

I I T I

BIDANG BIDANG BIDANG
KONSUMSI DAN BIDANGKETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI DAN CADANGAN

PENGANEKARAGAMAN KEAMANAN PANGANKERAWANAN PANGAN PANGAN
PANGAN

SEKSI SEKSI SEKSISEKSI
KELEMBAGAANKETERSEDIAAN PANGAN DISTRIBUSI PANGAN KONSUMSI PANGAN KEAMANAN PANGAN

SEKSI SEKSISEKSI SEKSI PROMOSI PENGAWASANKEAMANANSUMBER DAYA PANGAN HARGA PANGAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN
KONSUMSI PANGAN

SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN KERJASAMA DAN

KERAWANAN PANGAN CADANGAN PANGAN
LOKAL INFORMASIKEAMANAN

PANGAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pit. CIM~I:'$~N,DINAS

DAVID BJ SIREGAR
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