
BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN

NOMOR73 TAHUN2016

TENTANG

SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGASDANFUNGSI

DINASPERKEBUNANKABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, lJraian Tugas dan

Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959

ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tabun 1959 Nomor 73, Tambaban Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004

tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4411);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

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 Tabun 2015 Nomor 58, Tambaban

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negen Sipil dalam Ja1:>atanStnlkWr<il
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4018,

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah

Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

SipiI daIam Jabatan StrukturaI (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lemaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

40/Permentan/OT.OI0/08/2016 tentang Pemetaan Urusan

Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.OI0/08/2016 tentang Pedoman

Nomenk1atur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan

Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);

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

Menetapkan: PERATURANBUPATITENTANGSUSUNANORGANISASI,URAIAN

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERKEBUNAN KABUPATENMUSI

BANYUASIN

BABI

KETENTUANUMUM

PasaI 1

DaIam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adaIah 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 Kabupaten Musi Banyuasin

yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten MusiBanyuasin;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin;
6. OtonomiDaerah adalah Hak Wewenangdan Kewajibandaerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan;

7. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi
Banyuasin;

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten
MusiBanyuasin;

9. UPTDadalah Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10.OPTadalah Organisme PenggangguTumbuhan.

BAS II

KEDUDUKAN

Pasal2
(1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dibidang
urusan Perkebunan;

(2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

BABIII
SUSUNANORGANISASI

Pasa13

(1) Besaran Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari:
a. KepalaDinas;
b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi;
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3. Subbagian Keuangan dan Aset;

c. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi;

1. Seksi Alat dan Mesin Perkebunan;

2. Seksi Prasarana Perkebunan;

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

d. Bidang Produksi Perkebunan, membawahi;

1. Seksi Perbenihan Tanaman Perkebunan;

2. Seksi Budidaya Tanaman Perkebunan;

3. Seksi Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan;

e. Bidang Kelembagaan dan Usaha, membawahi;

1. Seksi Perizinan dan Usaha Perkebunan;

2. Seksi Pembinaan Kelembagaan Petani;

3. Seksi Kemitraan Usaha Perkebunan;

f. Bidang Perlindungan Perkebunan, membawahi;

1. Seksi Pengendalian OPTPerkebunan;

2. Seksi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida;

3. Seksi Pengendalian Non OPT;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional:

(2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten

Musi Banyuasin tercantum pada Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inL

BABIV

URAIANTUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

perumusan, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian

bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang

perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasa15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal4, Kepala Dinas Perkebunan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perkebunan meliputi

pengembangan sumber daya perkebunan, sarana dan
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prasarana, peningkatan produksi dan perlindungan

perkebunan;

b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum

di bidang Perkebunan meliputi pengembangan sumber daya

perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi

dan perlindungan perkebunan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perkebunan

meliputi pengembangan sumber daya perkebunan, sarana dan

prasarana, peningkatan produksi dan perlindungan

perkebunan;

d. pengevaluasian pelaksanaan pelayanan administrasi intemal

dan ekstemal; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal6

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, membagi tugas,

memberi petunjuk, membimbing, mengevaluasi dan melaporkan

urusan administratif dan fungsional kepada seluruh satuan

organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dalam urusan umum,

urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian,

urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan

pelaporan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan;

b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan yang

meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan

perlengkapan, aset serta perencanaan dan pengendalian;

c. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

kesekretariatan;

e. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan

bidang-bidang;
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f. penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan

program dan kegitan bidang-bidang;

g. pengoordinasian penyusunanlaporan yang meliputi laporan

kinerja aparatur, laporan akuntabilitas kinerja dinas, dan

laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

h. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup

kesekretariatan; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal8

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan Penyusunan rencana program dan

kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;

b. mengelola administrasi umum yang meliputi

ketatausahaan, surat menyurat, ketatalaksanaan,

kearsipan dan kepustakaan;

c. menyelenggarakan urusan rumah tangga, protokol,

administrasi perjalanan dinas dan kehumasan;

d. mengelola administrasi kepegawaian yang meliputi

rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, absensi

dan pengelolaan data kepegawaian dan pelaksanaan

pelayanan administrasi kepegawaian;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup

administrasi umumdan kepegawaian;

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan lingkup umum

dan kepegawaian; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan lingkup tugasnya.

(2) Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi mempunyai

tugas:

a menyusunan rencana program dan kegiatan pada sub

bagian perencanaan, pelaporan dan evaluasi;

b. menyelenggarakan program dan kegiatan pada sub bagian

perencanaan, pelaporan dan evaluasi;

c. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan

kegiatan bidang-bidang;
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d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan bidang-bidang;

e. mengkoordinasikan penyusunan laporan yang

laporan fisik, laporan akuntabilitas kinerja,

pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

f. menyusun statistik perkebunan dan bimbingan penerapan

sistem informasi perkebunan;

g. menyiapkan bahan. perumusan kebijakan lingkup

perencanaan dan evaluasi; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan lingkup tugasnya.

(3) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program dan kegiatan pada sub

Bagian Keuangan dan Aset;

b. menyelenggarakan dan mengelola administrasi keuangan

dan aset;

c. melaksanakan penatausahaan keuangan;

d. menyusunan laporan keuangan;

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan lingkup

keuangan;dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal9

Bidang Prasarana dan Sarana melaksanakan penyusunan,

pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta

pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana

perkebunan.

PasallO

Untuk melaksanakan tugas kedinasan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam pasal 9, Bidang Sarana dan Prasarana

mempunyai fungsi :

a. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina,

mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan pada

bidang prasarana dan sarana lingkup alat dan mesin
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perkebunan, prasarana perkebunan dan pengolahan dan

pemasaran hasil perkebunan;

b. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas

tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan

bidang prasarana dan sarana lingkup alat dan mesin

perkebunan, prasarana perkebunan dan pengolahan dan

pemasaran hasil perkebunan;

c. melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang prasarana dan

sarana sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban

kepada KepalaDinas;

d. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas dalam

perumusan kebijakan teknis lingkup pengembangan

prasarana dan sarana perkebunan;

e. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pada bidang prasarana dan sarana; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai denganlingkup tugasnya.

PasaI11

(1) Seksi Alat dan Mesin Perkebunan, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada

seksi alat dan mesin perkebunan lingkup, identiflkasi

kebutuhan dan pengembangan alat dan mesin

perkebunan serta bimbingan penggunaan dan

pemeliharaan alat dan mesin perkebunan;

b. menyiapkan bahan Penyelenggaraan program dan kegiatan

pada Seksi alat dan mesin perkebunan lingkup,

identifikasi kebutuhan dan pengembangan alat dan.mesin

perkebunan serta bimbingan penggunaan dan

pemeliharaan alat dan mesin perkebunan;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup

alat dan mesin perkebunan;

d. menyiapkan bahan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkup alat dan mesin perkebunan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan lingkup tugasnya.

(2) Seksi Prasarana Perkebunan, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada

seksi Prasarana perkebunan lingkup, identiflkasi
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kebutuhan dan pembangunan prasarana perkebunan,

pemetaan usaha perkebunan dan prasarananya;

b. menyiapkan bahan Penyelenggaraan program dan kegiatan

pada prasarana perkebunan lingkup, identifikasi

kebutuhan dan pembangunan prasarana perkebunan,

pemetaan usaha perkebunan dan prasarananya;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup

prasarana perkebunan;

d. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkup prasarana perkebunan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan lingkup tugasnya.

(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan,

mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada

seksi engolahan dan Pemasaran Hasil perkebunan

.perkebunan lingkup, pemasaran hasil perkebunan,

penetapan harga komoditi perkebunan, regristrasi UPPB,

bimbingan operasinal UPPB, teknologi pengolahan hasil

perkebunan;

b. menyiapkan bahan Penyelenggaraan program dan kegiatan

pada Pengolahan dan Pemasaran Hasil perkebunan

lingkup, pemasaran hasil perkebunan, penetapan harga

komoditi perkebunan, regristrasi UPPB, bimbingan

operasinal UPPB,teknologi pengolahan hasil perkebunan;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup

Pengolahan dan Pemasaran Hasil perkebunan;

d. menyiapkan bahan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkup Pengolahan dan Pemasaran Hasil

perkebunan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Produksi Perkebunan

Pasal12

Bidang Produksi Perkebunan melaksanakan tugas penyiapan

bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian



bidang produksi

dan pertanggung

- 10-

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang

produksi perkebunan.

Pasal13

Untuk melaksanakan tugas kedinasan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam pasal 12, Bidang Produksi Perkebunan

mempunyai fungsi :

a. merencanakan, mengkoordinasikan, membina,

mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan pada

bidang produksi perkebunan lingkup Perbenihan Tariaman

Perkebunan , Budidaya Tanaman Perkebunan dan

Peningkatan Mutu hasil perkebunan;

b. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas

tentang langkah-Iangkah yang perlu diambil dalam urusan

bidang produksi perkebunan lingkup Perbenihan Tanaman

Perkebunan, Budidaya Tanaman Perkebunan dan

Peningkatan Mutu hasil perkebunan;

c. melaporkan pelaksanaan kegiatan

perkebunan sebagai bahan informasi

jawaban kepada Kepala Dinas;

d. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas dalam

perumusan kebijakan teknis lingkup produksi perkebunan;

e. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pada bidang produksi perkebunan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal14

(1)Seksi Perbenihan Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan Penyusunan rencana program dan

kegiatan pada seksi perbenihan tanaman perkebunan

lingkup identifikasi dan pengembangan varietas unggul

lokal, pemantauan benih impor, bimbingan. penerapan

standar mutu dan penggunaan benih / bibit, pembinaan

dan pengawasan penangkar benih / bibit, pemberian izin

produksi benih/bibit dan penetapan sentra produksi benih

/ bibit perkebunan, pembuatan pembibitan tanaman

perkebunan;

b. menyiapkan bahan Penyelenggaraan program dan kegiatan

pada seksi perbenihantanaman perkebunan lingkup
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identifIkasi dan pengembangan varietas unggul lokal,

pemantauan benih impor, bimbingan penerapan standar

mutu dan penggunaanbenih/bibit, pembinaan dan

pengawasan penangkar benih/bibit, pemberian izin

produksi benih/bibit dan penetapan sentra produksi

benih/bibit perkebunan, pembuatan pembibitan tanaman

perkebunan;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup

perbenihan tanaman perkebunan;

d. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkup perbenihan tanaman perkebunan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan lingkup tugasnya.

(2) Seksi Budidaya Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan Penyusunan rencana program dan

kegiatan pada seksi budidaya tanaman perkebunan

.lingkup penetapan kebutuhan dan .pelaksanaan

rehabilitasi, replanting, konservasi, optimalisasi dan

intensifIkasi lahan perkebunan;

b. menyiapkan bahan Penyelenggaraan program dan kegiatan

pada seksi budidaya tanaman perkebunan lingkup

penetapan kebutuhan dan pelaksanaan rehabilitasi,

replanting, konservasi, optimalisasi dan intensifikasi lahan

perkebunan;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup

budidaya tanaman perkebunan;

d. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkup budidaya tanaman perkebunan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan lingkup tugasnya.

(3) Seksi Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan Penyusunan rencana program dan

kegiatan pada seksi Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan

lingkup bimbingan jaminan mutu dan keamanan produk

hasil perkebunan serta standarisasi produk hasil

perkebunan, teknologi Peningkatan Mutu hasil

perkebunan;
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b. menyiapkan bahan Penyelenggaraan program dan kegiatan

pada seksi Peningkatan Mutu hasil perkebunan lingkup

bimbingan jaminan mutu dan keamanan produk hasil

perkebunan serta standarisasi produk hasil perkebunan,

teknologi Peningkatan Mutu hasil perkebunan;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup

Peningkatan Mutu hasil perkebunan;

d. menyiapkan bahan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkup Peningkatan Mutu hasil perkebunan;

dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Kelembagaan dan Usaha

Pasal15

Bidang Kelembagaan dan Usaha melaksanakan tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di

bidang kelembagaan dan usaha.

Pasal16

Untuk melaksanakan tugas kedinasan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam pasal 15, Bidang Kelembagaan dan Usaha

mempunyai fungsi :

a. merencanakan, mengkoordinasikan, membina,

mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan pada

bidang Kelembagaan dan Usaha lingkup perizinan dan usaha

perkebunan, pembinaan kelembagaan petani, kemitraan

usaha perkebunan;

b. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas

tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan

bidang Kelembagaan dan Usaha lingkup perizinan dan usaha

perkebunan, pembinaan ke1embagaan petani, kemitraan

usaha perkebunan;

c. melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang Kelembagaan dan

Usaha sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban

kepada Kepala Dinas;
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d. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas dalam

perumusan kebijakan teknis lingkup Ke1embagaan dan

Usaha;

e. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pada bidang Kelembagaan dan Usaha;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal17

(1) Seksi Perizinan dan Usaha Perkebunan, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada

seksi perizinan dan usaha perkebunan lingkup pemberian

rekomendasi izin usaha perkebunan;

b. menyiapkan bahan penyelenggaraan program dan kegiatan

pada seksi perizinan dan usaha perkebunan lingkup

pemberian rekomendasi izin usaha perkebunan;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup

perizinan dan usaha perkebunan;

d. menyiapkan bahan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkup perizinan dan usaha perkebunan;

e. menyiapkan bahanpedoman tatacara perizinan dan

dokumen penerbitan izi usaha dibidang perkebunan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

sesuai dengan lingkup tugasnya.

(2) Seksi Pembinaan Kelembagaan Petani, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada

seksi pembinaan kelembagaan petani lingkup pembinaan

kelembagaan tani, manajelIlen usaha tani.dan pencapaian

pola keIjasama usaha tani, bimbingan pengembangan

kelembagaan petani, penyusunan data base petani

pekebun swadaya;

b. menyiapkan bahan penyelenggaraan program dan kegiatan

pada seksi pembinaan kelembagaan petani lingkup

pembinaan kelembagaan tani, manajemen usaha tani dan

pencapaian polakeIjasama usaha tani, bimbingan

pengembangan kelembagaan petani, penyusunan data

base petani pekebun swadaya;
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c. menyiapkan

pembinaan

perkebunan;

d. menyiapkan bahan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkup pembinaan kelembagaan petani; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan lingkup tugasnya.

(3) Seksi Kemitraan Usaha Perkebunan, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada

seksi seksi kemitraan usaha perkebunan lingkup pedoman

pelaporan usaha perkebunan, bimbingan pengembangan

dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit

perkebunan, bimbingan penyusunan rencana usaha

perkebunan, bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan

mikro pedesaan subsektor perkebunan dan pengawasan

penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit usaha

perkebunan, pengawasan danevaluasi AMDAL/ UKL -

UPL, pembinaan dan pemantauan perusahaan

perkebunan, evaluasi perusahaan perkebunan, fasilitasi

gangguan usaha dan konflik;

b. menyiapkan bahan penyelenggaraan program dan kegiatan

pada kemitraan usaha perkebunan lingkup pedoman

pelaporan usaha perkebunan, bimbingan pengembangan

dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit

perkebunan, bimbingan penyusunan rencana usaha

perkebunan, bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan

mikro pedesaan subsektor perkebunan dan pengawasan

penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit usaha

perkebunan, pengawasan dan evaluasi AMDAL/ UKL -

UPL, pembinaan dan pemantauan perusahaan

perkebunan, evaluasi perusahaan perkebunan, fasilitasi

gangguan usaha dan konflik;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup

kemitraan usaha perkebunan di bidang usaha

perkebunan;

d. menyiapkan bahan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkup kemitraan usaha perkebunan; dan
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e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Perkebunan

Pasal18

Bidang Perlindungan Perkebunan melaksanakan penyusunan,

pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta

pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

pasal 18, Bidang perlindungan perkebunan mempunyai fungsi :

a. merencanakan, mengkoordinasikan, membina,

.mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan pada

bidang perlindungan perkebunan lingkup Pengendalian OPT,

Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Pengendalian Non OPT;

b. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas

tentang langkah-Iangkah yang perlu diambil dalam urusan

bidang perlindungan perkebunan lingkup Pengendalian OPT,

Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Pengendalian Non OPT;

c. melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan

perkebunan sebagai bahan informasi dan pertanggung

jawaban kepada Kepala Dinas;

d. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas dalam

perumusan kebijakan teknis lingkup perlindungan

perkebunan;

e. melaksanakan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pada bidang perlindungan perkebunan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal20

(1) Seksi Pengendalian OPTPerkebunan, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan Penyusunan rencana program dan

kegiatan pada seksi pengendalian OPT perkebunan

lingkup identifikasi, pemetaan, peramalan, pengendalian

dan analisis dampak kerugian hama penyakit, penyebaran

informasi keadaan serangan dan rekomendasi

pengendalian hamapenyakit;
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b. menyiapkan bahan Penyelenggaraan program dan kegiatan

pada seksi pengendalian OPT perkebunan lingkup

identifikasi, pemetaan. peramalan, pengendalian dan

analisis dampak kerugian hama penyakit, penyebaran

informasi keadaan serangan dan rekomendasi

pengendalian hama penyakit;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup

pengendalian OPTperkebunan;

d. menyiapkan bahan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkup pengendalian OPTperkebunan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

sesuai dengan lingkup tugasnya.

(2) Seksi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan

kegiatan pada seksi pengawasan pupuk dan pestisida

lingkup identifikasi, pembinaan, pengawasan, bimbingan

dan rekomendasi penggunaan pupukdan pestisida;

b. menyiapkan bahan penyelenggaraan program dan kegiatan

pada seksi seksi pengawasan pupuk dan pestisida lingkup

identifikasi, pembinaan, pengawasan, bimbingan dan

rekomendasi penggunaan pupuk dan pestisida;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup

pengendalian pengawasan pupuk dan pestisida;

d. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkup pengawasan pupuk dan pestisida; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

sesuai dengan lingkup tugasnya.

(3) Seksi Pengendalian Non OPT,mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan Penyusunan rencana program dan

kegiatan pada seksi kebakaran lahan perkebunan lingkup

pengecahan dan penanggulangan kebakaran lahan

perkebunan, monitoring dan evaluasi peralatan kebakaran

pada perusahaan perkebunan, pembentukan dan

bimbingan kepada ke1ompokKTPA;

b. menyiapkan bahan Penyelenggaraan program dan kegiatan

pada seksi kebakaran lahan perkebunan lingkup

pengecahan dan penanggulangan kebakaran lahan

perkebunan, monitoring danevaluasi peralatan kebakaran
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pada perusahaan perkebunan, pembentukan dan

bimbingan kepada kelompok KTPA;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup

pengecahan dan penanggulangan kebakaran lahan

perkebunan;

d. menyiapkan bahan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkup pengecahan dan penanggulangan

kebakaranlahanperkebunan;dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

sesuai dengan lingkup tugasnya.

BABV

UNITPELAKSANATEKNISDINASKECAMATAN

Pasal21

(1) Pada Dinas Perkebunan 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 KeIja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

Pasal22

(1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang

mempunyai wilayah keIja satu atau beberapa Kecamatan.

(2) UPTDdipimpin oleh Kepala UPTDyang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAS VI

KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu

dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas

Perkebunan 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 keIja.
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BABVII

TATAKERJA

Pasal24

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan

pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas

Perkebunan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas

Perkebunan maupun antara perangkat daerah serta instansi

lainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan

Dinas Perkebunan bertanggung jawab kepada atasannya

masing-masing secara beIjenjang.

(4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

bawahannya.

BABVIII

KEPEGAWAlAN

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 Sekretarls 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 jabatan eselon II.b atau jabatan

pimpinan tinggi pratama, Sekretarls Dinas merupakan

jabatan eselon lILa dart Kepala Bidang merupakan jabatan

eselon III.b atau jabatan administrator, Kepala Subbagian dan

Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan

pengawas.
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BABIX

KETENTUANPENUTUP

PasaI 26

Pada saat Peraturan Bupati ini muIai berlaku, Peraturan Bupati

Musi Banyuasin Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin

(Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor

142) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal27

Peraturan Bupati ini muIai 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, \~ O<.Sember 2016

Diundangkan di Sekayu
pada tanggaI ':L2.Oerember 2016

PIt. SEKRETA
KABUPATENM

BERITADAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2016 NOMOR%~



: Peraturan Bupati Musi Banyuasin
: 73 Tahun 2016
: \~ Desember 2016
. Susunan Organisasi Uraian Tugas dan

en

Lampiran
Nomor
Tangga1
Tentang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
D1NAS PERKEBUNAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
,

KEPALADINAS Fungsi Dinas Perkebunan Kabupat
Musi Banyuasin

I

I
SEKRETARIS

KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL 1

SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMUM DAN

SUBBAGIAN PERENCANAAN,PELAPORAN

KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN ASET DAN EVALUASI

I I I I

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

PRASARANA DAN SARANA PRODUKSI KELEMBAGAAN DAN USAHA PERLINDUNGAN
PERKEBUNAN

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
ALAT DAN MESIN PERBENIHAN TANAMAN PERIZINAN DAN USAHA PENGENDALIAN OPT

PERKEBUNAN PERKEBUNAN PERKEBUNAN PERKEBUNAN

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PRASARANAPERKEBUNAN BUDIDAYA TANAMAN PEMBINAAN PENGAWASAN PUPUK DAN

PERKEBUNAN KELEMBAGAAN PETANI PESTISIDA

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSIPENGOLAHAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL KEMITRAAN USAHA '- PENGENDALIAN NON OPTPEMASARAN HASIL PERKEBUNAN PERKEBUNANPERKEBUNAN

UNIT PELAKSANA TEKNS
P1y,aC~::S:IN,DINAS

DAVIDBJ SIREGAR
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