
BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSIBANYUASIN
NOMOR 72. TAHUN2016

TENTANG

SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGAS DANFUNGSI

DINASTANAMANPANGAN,HORTIKULTURADANPETERNAKAN

KABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan. Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati

Musi Banyuasin ten tang Susunan Organisasi, Uraian Tugas

dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin ;

Mengingat : 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 13 Tahun 2010 tentang

Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5170);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Menetapkan

2

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas undang-undang Nomor 18 Tahun 2009

ten tang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016

tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas

Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,

URAIANTUGAS DAN FUNGSI DINASTANAMANPANGAN,

HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN

MUSIBANYUASIN.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
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2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

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

disebut DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin ;
5. Sekretarls Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin;
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Petemakan

adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan
Petemakan Kabupaten Musi Banyuasin;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksanan teknis pada dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Petemakan yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan! atau

kegiatan teknis tertentu.

BABII

KEDUDUKAN
Pasal2

(1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Petemakan
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten di bidang
Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Petemakan.

(2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Petemakan
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretarls Daerah.

BABIII
SUSUNANORGANISASI

Pasa13

(1) Besaran Susunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura

Dan Petemakan terdiri dari :
a. KepalaDinas.
b. Sekretarlat, membawahi :
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1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan; dan
3. Subbagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura,

membawahi:
1. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan;
2. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman

Hortikultura ; dan
3. Seksi Pasca Panen dan Informasi Pasar.

d. Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan,

membawahi:
1. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
2. Seksi Perbibitan dan Produksi Temak; dan

3. Seksi Kesehatan Hewan.
e. Bidang Penyuluhan Pertanian, membawahi :

1. Seksi KelembagaanPenyuluhan Pertanian;
2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan

Pertanian.
f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :

1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal;
2. Seksi Iklim,Tata Guna Airdan Perlindungan

Tanaman; dan
3. Seksi Pupuk Pestisida dan Alat MesinPertanian.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h. KelompokJabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura Dan Petemakan sebagaimana tercantum
pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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BABIV

URAIANTUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati

dalam melaksanakan perumusan kebijakan daerah di

bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Petemakan dan

Kesehatan Hewan, Penyuluhan Pertanian dan Sarana

dan Prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

PasalS

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal4, Kepala dinas mempunyai fungsi :

a. pembinaan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur

pembantu dan pelaksana yang berada di lingkungan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Petemakan;

b. Perumusan rencana program dan kegiatan

pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan

petemakan dengan berpedoman pada kebijakan

yang ditetapkan oleh Bupati;

c. Penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan

organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;

d. Perumusan dan pelaksanaan sistem penyuluhan

kelompok tani sesuai dengan program dan kegiatan

pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Petemakan.

e. Evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga

dinas; dan

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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BagianKedua

Sekretariat
Pasal6

Sekretariat Dinas mempunyai tugas memberikan
pelayanan administratif kepada semua unit kerja pada
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Petemakan dan
melaksanakan urusan dibidang umum dan kepegawaian,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan
program dan melaksanakan administrasi kuangan dan
aset.

Pasal7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan

anggaran di lingkungan dinas;
b. pengelolan dan pengendalian administrasi umum dan

kepegawaian serta keprotokolan di lingkungan dinas;
c. pengelolaan dan pengendalian adminstrasi keuangan

dan aset di lingkungan dinas;
d. pemberian pelayanan administratif dan pertimbangan

teknis kepada seluruh bidang/unit kerja di lingkungan
dinas;

e. pengvaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan
tatalaksana rumah tangga dinas; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Pasal8

(1)Subbagian Umum, dan Kepegawaianmempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan

administrasi umum dan perlengkapan serta
administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;
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b. melaksanakan tugas administrasi umum meliputi

l'H.trat-meIl-yumt,kean;ipan, peralatan/perlen~~apan,
rumah tangga, perjalanan dinas, ketatausahaan dan
ekspedisi;

c. mengevaluasi dan menyajikan data ketatausahaan
dan kerumahtanggaan;

d. menyusun pedoman teknis ketatalaksanaan,
dokumentasi dan kepustakaan, penyajian data dan
informasiserta hubungan masyarakat;

e. melaksanakan pengadaan barang/jasa perbekalan
yang diperlukan;

f. melaksanakan adminstrasi kepegawaian tentang
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti,
mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun
Aparatur Sipil Negara, kesejahteraan pegawai, izin
belajar, menghimpun data pegawai termasuk
menyusun Daftar Urut Kepangkatan,
mempersiapkan pengusulan jabatan struktural dan
fungsionaldalam rangka promosidan rotasi jabatan;

g. meningkatkan budaya keIja, prestasi keIja dan
kapasitas sumber daya aparatur melalui analisis
absensi, kursus, serta pendidikandan pelatihan;

h. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan
dibidang kepegawaian dan memproses pelaksanaan
hukuman disiplin pegawai atas pelanggaran disiplin
pegawai;

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada
Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambildalam bidang tugasnya;

j. menilai prestasi keIja staf sebagai bahan
penyusunan laporan kepada sekretaris untuk bahan
pertimbangan dalam meningkatkan pengembangan
karier dan Penilaian Prilaku KeIja Aparatur Sipil
Negara;dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
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(2)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,

mempYP.Ya! tyg<\$ :

a. melakukan koordinasi perencanaan dan program/

kegiatan dinas secara terpadu untuk menetapkan

kebijakan dan skala prioritas;

b. menyusun rencana dan program/kegiatan tahunan

dinas;

c. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar

isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional

kegiatan dan revisi anggaran;

d. menyusun penetapan kinerja dan mengevaluasi

kinerja dinas;

e. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

program/kegiatan secara bulanan, triwulan dan

tahunan;

f. membuat laporan Kerangka Kerja Logis (KKL)pra

dan pasca kegiatan;

g. membuat laporan rencana/target kemajuan

pelaksanaan kegiatan;

h. mengumpulkan, mengolah dan merekapitulasi

menjadi laporan pertanggungjawaban Bupati;

1. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

j. mendokumentaslkan laporan dalam bentuk softcopy

dan hardcopy;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada

sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan

yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

I. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan

penyusunan laporan kepada Sekretaris untuk bahan

pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan

karier dan Penilaian Prilaku Kerja Aparatur Sipil

Negara; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
;P='.'i/:

diberikan oleh pimpinan. .~~!\\:!.
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(3)Subbagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi

keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

b. melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan

pengelolan aset;

c. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran

pengadaan barang dan jasa, gaji, tunjangan ASN

serta pengadaan lainnya yang ditetapkan sesulU

dengan ketentuan perundang-undangan;

d. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;

e. menyiapkan Surat Perintah Membayar;

[ melakukan verifikasi atas laporan pertanggung-

jawaban;

g. melakukan verifikasi atas penerimaan;

h. melaksakan akuntansi dinas;

1. menyiapkan laporan keuangan dan aset dinas;

daninventarisasij. melaksanakan Pencatatan,

pelaporan aset;

k. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan

pemeliharaan barang dan jasa kebutuhan dinas;

1. memberikan saran dan pertimbangan kepada

sekretaris tentang langkah.langkah dan tindakan

yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

m. menilai prestasi keIja staf sebagai bahan

penyusunan laporan kepada sekretaris untuk bahan

pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan

karier dan Penilaian Prilaku Kerja Aparatur Sipil

Negara;

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.
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Bagian Ketiga

Sidang Tanaman Pangan dan HOftiklJ,ltum

Pasal9

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Petemakan yang

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan

produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Pasca Panen

dan Informasi Pasar;

PasallO

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

mempunyai fungsi:

a. Penyusuoan bahan pefenc;:anaan pengembangan pfoduks!

tanaman pangan dan hortikultura;

b. Monitoring peredaran penggunaan pupuk dan pestisida di

petani tanaman pangan dan hortikultura;

c. Penyusunan program penyaluran Benih Sebar (BS),

pembinaan dan pengawasan penangkar benih serta

bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;

d. Penyusunan petunjuk operasional demonstrasi,

pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi

anjuran sesuai dengan tipelogi dan ekologi lahan;

e. Pembinaan, inventarisasi dan analisis data produksi

tanaman pangan dan hortikultura serta pengembangan

komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama /

unggulan;

f. Penyiapan bahan pengelolaan dan penyebaran informasi

pasar;

g. Inventarisasi dan analisis data pengembangan mutu hasil

pertanian;

h. Bimbingan penanganan pasca panen dan pengelolaan

hasil pertanian; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.



11

Pasal 11

(1)Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan,

mempunyai tugas :

a. mengkoordinir staf dalam melaksanakan kegiatan

pengembangan produksi tanaman pangan;

b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan

pelaksanaan kegiatan tanaman pangan;

c. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)kegiatan

tanaman pangan;

d. melakukan evaluasi dan analisis hasil produksi

tanaman pangan;

e. mengumpulkan data, merekap, menganalisis dan

menyiapkan rancangan program pengembangan

tanaman pangan;

f. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan

yang berhubungan dengan pengembangan produksi

tanaman pangan (penyaluran bantuan pemerintah;

benih bersubsidi, menyusun Juknis, CPCLdan SK-

SKkegiatan dll );

g. melaksanakan administrasi kegiatan tanaman

pangan;

h. melaksanakan tugas .kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan

(2)Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Hortikultura,

mempunyai tugas ;

a. mengkoordinir staf dalam melaksanakan kegiatan

pengembangan produksi hortikultura;

b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan

pelaksanaan kegiatan tanaman hortikultura;

c. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)kegiatan

tanaman hortikultura;

d. mengumpulkan data, merekap, menganalisis dan

menyiapkan rancangan program pengembangan

tEmamanhortikultura;.
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e. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan

yang berhubungan dengan pengembangan produksi

tanaman hortikultura (penyaluran bantuan

pemerintah, benih /bibit bermutu, menyusun

Juknis, CPCLdan SK-SKkegiata);

f. melaksanakan administrasi kegiatan tanaman

hortikultura;

g. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan

pengawasan terhadap kios/toko tani sebagai

pengedar/produsen benih tanaman hortikultura;

dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(3)Seksi Pasca Panen dan Informasi Pasar, mempunyai

tugas:

a. mengkoordinir staf dalam melaksanakan kegiatan

pasca panen dan informasi pasar;

b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan

kegiatan pasca panen dan informasi pasar;

c. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)kegiatan

pasca panen dan informasi pasar;

d. melakukan evaluasi dan analisis hasH produksi dan

mutu hasH tanaman pangan dan hortikultura;

e. mengumpulkan data, merekap, menganalisis dan

menyiapkan rancangan program pengembangan

sarana pasca panen tanaman pangan dan

hortikultura;

f. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan

yang berhubungan dengan pasca panen dan

informasi pasar;

g. melaksanakan inventarisasi, administrasi bantuan

Alsintan panen, pasca panen dan informasi pasar;

h. menyiapkan bahan administrasi kegiatan panen,

pasca panen dan informasi pasar (SK, Juknis,

Laporan dan CPCL);dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.
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Bagian Keempat

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal12

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman

Pangan Hortikultura dan Peternakan yang berkaitan

dengan pelaksanaan Kesmavet, pengelolaan dan

pemasaran, pembibitan dan produksi ternak serta

kesehatan hewan.

Pasal13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan produksi mutu dan peredaran

bibit/benih ternak bidang peternakan dan kesehatan

hewan serta kebijakan pengolahan dan pemasaran

hasil di bidang peternakan;

b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan bibit/benih

ternak dan bibit/benih hijauan pakan ternak;

c. engendalian penyakit hewan dan kesehatan

masyarakat veteriner;

d. pengawasan peredaran dan penggunaan serta

sertifikasi bibit/benih ternak, pakan, hijauan pakan

ternak dan obat hewan;

e. pemberian bahan rekomendasi di bidang peternakan,

kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

f. perencanaan pengembangan ternak dan hijauan pakan

ternak;

g. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa

medik veteriner; dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan;
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Pasal14

(1)Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan,

mempunyai tugas :

a. membantu Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan

melaksanakan penyusunan program dan kegiatan di

bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. menyusun rencana anggaran seksi kesehatan

masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran

hasH petemakan;

c. melakukan pengawasan penanganan limbah dampak,

hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;

d. melakukan pengawasan unit usaha produk hewan

skala kedl;

e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis

tentang pengeluaran dan pemasukan produk hewan

serta analisis resiko;

f. melakukan pengawasan dan pencegahan penularan

zoonosis;

g. melakukan pemantauan, pengawasan

pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH)

Laboratorium Kesehatan Hewan;

h. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan

hasH petemakan dan kesehatan hewan;

1. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi

pasar bidang petemakan dan kesehatan hewan;

j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan Kesmavet, pengolahan dan pemasaran

bidang petemakan;

k. melakukan penyusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Kesmavet, pengolahan

dan pemasaran bidang petemakan;

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.
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(2)Seksi Perbibitan dan Produksi Temak, mempunyai

tugas:

a. membantu Bidang Petemakan dan Kesehatan

Hewan menyiapkan bahan perumusan kebijakan

teknis dan melaksanakan penyusunan program dan

kegiatan di bidang Petemakan dan Kesehatan

Hewan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

b. melaksnakan pemantauan dan inventarisasi potensi

wilayah sumber bibit temak;

c. melaksanakan penyiapan kebutuhan bahan IB,

pakan temak dan hijuan pakan temak;

d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan dan

registrasi hasH Inseminasi Buatan (18);

e. melaksanakan identifikasi supply demand bibit

temak dan penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit

(SKLB);

f. melaksanakan pengawasan produksi, mutu dan

peredaran bibitjbenih temak;

g. melaksanakan pengawasan penerapan standar-

standar teknis bibit temak;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan

pengembangan temak serta hijauan pakan temak;

1. melaksanakan pengawasan mutu pakan dalam

peredaran;

j. melaksanakan laporan data-data primer komoditas

petemakan dan data fungsi petemakan;

k. melaksanakan pemberdayaan kelompok-kelompok

tani temak;

1. melaksanakan penyusunan pelaporan dan

pendokumentasian kegiatan perbibitan temak;dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh kepala pimpinan.



16

(3)Seksi Kesehatan Hewan,mempunyai tugas :
a. Membantu BidangPetemakan dan Kesehatan Hewan

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan
melaksanakan penyusunan program dan kegiatan di
bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana

dan anggaran seksi kesehatan hewan;
d. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan

dibidang kesehatan hewan;
e. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu

obat hewan tingkat distributor, kios dan pengecer;
f. melakukan penyiapan bahan pengamatan,

pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
g. melakukan penyiapan bahan, penetapan

persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan
keterangan kesehatan hewan;

h. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan
hewan;

i. melakukan penyiapan bahan penanggulangan,
penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit
yang menular;

j. melakukan identifikasi kebutuhan obat hewan
(sediaan biologik, farmasetik, dan premix) wilayah
kabupaten;

k. melakukan obat hewan (sediaan biologik,
farmasetik, dan premix) untuk penanggulangan
penyakit wilayahkabupaten;

1. melakukan penyiapan bahan pengawasan
peredaran dan penerapan mutu obat hewan;

m. melakukan penyiapan penerbitan izinjrekomendasi
usaha distributor obat hewan;

n. melakukan pelayanan kesehatan hewan
dikecamatan yangjauh darijangkauan puskeswan;

o. melakukan penerapan kebutuhan alat kesehatan
hewan;
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p. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan
teknis kesehatan hewan dibidangpetemakan;

q. melakukan penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan
hewan;dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh kepala pimpinan.

BagianKelima
BidangPenyuluhan Pertanian

Pasal15

Bidang Penyuluhan Pertanian, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Petemakan yang berkaitan dengan
pelaksanaan kelembagaan penyuluhan pertanian,
ketenagaan penyuluhan pertanian serta metode dan

informasipenyuluhan pertanian.

Pasal16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Bidang Penyuluhan Pertanian, mempunyai
fungsi:
a. perumusan kebijakan dan program penyuluhan

pertanian;
b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan

mekanisme, tata keIja, dan metode penyuluhan
pertanian;

c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan
penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan
pelaku usaha;

d. pengelolaankelembagaandan ketenagaan;
e. fasilitasi pertumbuhan dan pengembangan

kelembagaandan forummasyarakat bagi pelaku utama
dan pelaku usaha;

f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil,
swadayadan swasta;
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g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan
pertanian; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Pasall7

aksebilitas

penguatan,
kapasitas

(I) Seksi KelembagaanPenyuluhan Pertanian, mempunyai

tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan
pelaporan serta bimbingan teknis di bidang
KelembagaanPenyuluhan Pertanian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
di bidang kelembagaanpenyuluhan pertanian;

c. melakukan penyiapan bahan penguatan,
pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang
kelembagaanpenyuluhan pertanian;

d. melakukan penyiapan bahan
pengembangan, dan peningkatan
kelembagaanpetani;

e. melakukan. penyiapan bahan
permodalan bagi kelompoktani;

f. menyiapkan bahan promosi investasi dan
pemasaran hasil;

g. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi
akreditasi kelembagaanpenyuluhan pertanian;

h. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi
sertifikasidan akreditasi kelembagaanpetani;

i. melakukan penyiapan bahan penilaian dan
pemberian penghargaan balai penyuluhan

yanglainnya

laporan dan
Seksi Kelembagaan

pertanian;
j. melakukan penyusunan

pendokumentasian kegiatan
Penyuluhan Pertanian; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan
diberikan oleh pimpinan.
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(2)Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, mempunyai
tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan
serta bimbingan teknis di bidang Ketenagaan
Penyuluhan Pertanian.

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
ketenagaan penyuluhan pertanian;

c. melakukan penyusunan dan pengelolaan database
ketenagaan penyuluhan pertanian;

d. melakukan penyiapan bahan pengembangan
kompetensikerja ketenagaan penyuluhan pertanian;

e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian
dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;

f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;

g. melakukan penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan
Penyuluhan Pertanian; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(3)Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian,
mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan
pelaporan serta bimbingan teknis di Metode dan
InformasiPenyuluhan Pertanian

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan programa
penyuluhan pertanian;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan
pengembanganmetodologipenyuluhan pertanian;

d. melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan
pengembanganmetodologipenyuluhan pertanian;

e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media
penyuluhan pertanian;
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f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan

pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan

pertanian;

g. melakukan penyusunan laporan

pendokumentasian kegiatan Seksi Metode

Informasi Penyuluhan Pertanian; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan

Bagian Keenarn

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal18

Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan

Hortikultura dan Petemakan yang berkaitan dengan

pelaksanaan pengelolahan lahan dan perluasan areal, iklim

tata guna air dan perlindungan tanaman serta penyediaan

pupuk dan alat mesin pertanian.

Pasal19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 18, Bidang Tempat Pembuangan Akhir mempunyai

fungsi:

a. pelaksanaan dan penyiapan bahan perencanaan,

logistik, penyediaan, penyaluran, bimbingan

pengemasan, HET, pengecer kios pestisida, dan pupuk

serta pembinaan pelaksanaan perkreditan usaha tani;

b. pelaksanaan dan penyiapan bahan bimbingan dan

pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan air irigasi

dan sistem pengairan desa;

c. pelaksanaan dan penyiapan bahan perencanaan,

penetapan tata ruang, identifikasi dan pengembangan

pendayagunaan sumber daya alarn;

d. pelaksanaan dan penyiapan bahan idensifikasi,

inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan

pengkajian, penerapan serta penyebaran prototype alat

dan mesin pertanian;
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e. pelaksanaan dan penyiapan bahan identifikasi,

perencanaan dan pengawasan pemanfaatan pengelolaan

lahan dan perluasan areal;dan

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

pimpinan.

Pasal20

(1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal,

mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan

pelaporan serta bimbingan teknis di bidang

pengelolaan lahan dan perluasan areal sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

b. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan,

identifikasi, pemetaan tata ruang, investigasi dan

pendayagunaan sumber daya lahan sesuai

agroekosistem;

c. melaksanakan penyusunan rencana

pengembangan sumber daya lahan

peningkatan produksi pertanian;

d. optimasi pemanfaatan lahan kawasan tanaman

pangan, hortikultura dan peternakan;

e. menyiapkan bahan bimbingan teknis pengelolaan

lahan dan perluasan areal di kawasan tanaman

pangan dan hortikultura;

f. melaksanakan penyeleksian proposal optimasi

pemanfaatan lahan dan perluasan areal;

g. menyiapkan bahan bimbingan teknis perluasan

areal di kawasan tanaman pangan hortikultura dan

peternakan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Iklim, Tata Guna Air dan Perlindungan Tanaman,

mempunyai tugas :
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a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan

pelaporan serta bimbingan teknis di bidang ikIim,

tata guna air dan perlindungan tanaman sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang

berIaku;

b. menerima Iaporan bulanan data ikIim (curah hujan)

dari kecamatan, menyusun Iaporan bulanan data

ikIim (curah hujan) kabupaten dan menyampaikan

Iaporan kepada instansi yang membutuhkan;

c. menerima Iaporan serangan Organisme Pengganggu

Tumbuhan (OPT) dan bencana aIam dari

Kecamatan. menyusun Iaporan kabupaten dan

menyampaikan Iaporan kepada instansi yang

membutuhkan;

d. menerima surat/proposal dari Kelompok Tani dan

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan

menyusun RKA - SKPD pengembangan Tata Guna

Air dengan sistem Jaringan lrigasi Desa (JIDES),

lrigasi Suplementer dan Tata Air Mikro (TAM);

e. menyusun petunjuk teknis sebagai bahan

pembinaan penanganan dampak ikIim

(banjir Ikekeringan);

f. menyusun petunjuk teknis sebagai bahan

pembinaan pengeloaan Tata Guna Air dengan sistem

Jaringan lrigasi Desa (JIDES), irigasi suplementer

dan Tata Air Mikro (TAM);

g. menyusun petunjuk teknis sebagai bahan

Pembinaan Penangganan Organisme Pengganggu

Tanaman (OPT);

h. menyusun moduI dan petunjuk teknis sebagai

bahan pembinaan Penangganan Organisme

Pengganggu Tanaman (OPT);

i. Memberikan informasi keadaan serangan Organisme

Pengganggu Tanaman (OPT) dan bencana aIam

(banjir Ikekeringan) kepada instansi yang

membutuhkan;
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j. Melaksanakan monitoring perkembangan serangan

Organisme Pengganggu Tanarnan (OPT)dan bencana

alarn (banjirjkekeringan);

k. Melaksaanakan koordinasi dengan instansi terkait

dalarn pengelolaan dan pengembangan tata guna air

dengan system Jaringan Irigasi Desa (JIDES), irigasi

suplementer dan Tata Air Mikro (TAM);

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

dalarn penanganan serangan Organisme Pengganggu

Tanarnan (OPT);

m. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan

(pelatihanj sosialisasi) terhadap petanijkelompok

tani dalarn Pengendalian Hama Terpadu (PHT);

n. Menerima, mengagendakan, mengarsifkan secara

rapi administrasi persuratan yang berhubungan

dengan Seksi Iklim, Tata Guna Air dan Perlindungan

Tanarnan; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(3)Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian,

mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan

pelaporan serta bimbingan teknis di bidang Pupuk,

Pestisida dan Alat Mesin Pertanian sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Menyiapkan bahan penetapan peraturan Bupati

tentang Alokasi dan HETpupuk bersubsidi;

c. Menyiapkan bahan SK Bupati tentang pembentukan

komisi pengawasa pupuk dan pestisida;

d. Menyusun draf RKA SKPD pelaksanaan

pengawasan pupuk dan pestisida;

e. Menyiapkan bahan SK tentang penetapan tim

verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi;

f. Menyusun draf laporan bulanan penyaluran pupuk

bersubsidi;
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komisig. Melakukan koordinasi dengan tim
pengawasan pupuk dan pestisida kabupaten;

h. Menerima laporan bulanan hasil verifikasi
validasi penyaluran pupuk bersubsidi
keeamatan;

dan
dari

1. Menerima surat permohonan realokasi pupuk
bersubsidi dari keeamatan;

j. Membuat realokasi pupuk bersubsidi untuk tingkat
kabupaten;

k. Membuat laporan bulanan hasil verifikasi dan
validasi untuk tingkat kabupaten;

1. Menyusun draft juknis pengembanganUPJA;

m. Melakukan pembinaan kepada kelompokUPJA;dan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan pimpinan.

BABV

UNITPELAKSANATEKNISDINAS
Pasal21

(1)Pada Oinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Petemakan dapat dibentuk UPTO sesuai dengan
kemampuan daerah yang pembentukannya diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2)Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
fungsi serta Tata Kerja UPTO akan diatur dan
ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal22

(1)UPTO dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang
tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau
beberapa kota/keeamatan.
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(2)UPTDdipimpin oleh Kepala UPTDyang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Tanaman

Pangan Hortikultura dan Petemakan.

BABVI

KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal23

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan

fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Petemakan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah

tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

BABVII

TATAKERJA

Pasal24

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas

dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan

dinas Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronasi baik dalam lingkungan Dinas

maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.

(2)Setiap pimpinan satuan unit organisasi

bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahannya serta memberikan bimbingan dan

petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(3)Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam

lingkungan Dinas Kabupaten bertanggungjawab kepada

atasannya masing-masing secara berjenjang.
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(4)Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan

tugas melakukan pembinaan dan pengawasan 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 peraturan perundang-undangan.

(4)Kepala Dinas merupakan II.b atau jabatan pimpinan

tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan jabatan

eselon lILa dan Kepala Bidang merupakan jabatan

eselon lII.b atau jabatan administrator, Kepala

Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon

IV.a atau jabatan pengawas.

BABIX
KETENTUANPENUTUP

Pasal26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2008

tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian

dan Petemakan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah

Bupati Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 110); dan

b. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Kehutanan (BP2

TANI KHUT) Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah

Bupati Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 42); dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 27

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 tanggal1'Desember 2016
rP1t. BtlP MUSI BA !!ASIN,

-,
"

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal2.2.. Desember 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN USI BANYUASIN,

BERITADAERAHKABUPATENMUSIBANYUASINTAHUN2016 NOMOR82.
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