BUPATI BALANGAN
PERATURAN BUPATI BATANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2O1O

TENTANG
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BALANGAN
BUPATI BALANGAN,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008

Daerah
tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas
pokok, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur Organisasi
Perangkat Daerah;

Menimbang

b,

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai
dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk
menetapkan tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja unsurunsur organisasinya;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata
Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Balangan;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3890);

2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor

-

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
!ndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4389);

4.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor M37) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(tembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2-Q04 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4a38);

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

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembdran Negara Republik
!ndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor a741);

L

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesta Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

3 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor

Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

:

PERATUMN BUPATI BAIANGAN TENTANG TUGAS POKOK,
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN IGBUPATEN BALANGAN.

BAB

I

KETENTUAN UMUM
Pasal
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

1.

1

:

Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan,
5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan

adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Balangan.

6.
7.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura,
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan.
Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan .dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Balangan,

8.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Balangan.

BAB

II

I

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Bagian Pertama
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura,
Peternakan dan Perikanan
Pasal 2

(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan
mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pertanian
tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan, serta melakukan penilaian terhadap
pelaksanaannya.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. merumuskan dan menetapkan

kebijakan teknis dibidang Be!'tanian tanaman
pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan sesuai kebijakan yang
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang- undangan yangberlaku;

b.

c.

melaksanakan peren€naan, pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian
kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
kegiatan peternakan;

d. melaksanakan

peren@naan, pembinaan, pengawasan

e. melaksanakan

perencanaan, Bembinaan, pengawasan

dan

pengendalian

dan

pengendalian

kegiatan perikanan;
kegiatan usaha dan pengolahan;

f.

memberikan perijinan dan pelayanan umum;

g. mendistribusikan tugas kepada sekretaris atau kepala bidang menurut kegiatan
masing-masing agar kegiatan berjalan lancar;

h.

i.

melakukan koordinasi kegiatan sekretaris dan kepala bidang melalui arahan,
pertemuan dan rapat agar semua kegiatan saling menunJang;

melakukan koreksi terhadap hasil kerja bawahan baik yang berhubungan
dengan naskah data, dan lain-lain agar terhindar dari kesalahan;

j.

melaksanakan pembinaan dan pengelolaan UPT;

k. mengoordinasikan pelayanan administrasi dan

mengelola urusan

ketatausahaan;

l.

membuat laporan secara berkala agar dapat dijadikan sebagai bahan informasi;

m. melakukan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf di bawahnya sesuai
dengan uraian tugasnya; dan

n.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Pasal 3
Unsur-unsur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan
dan Perikanan terdiri dari :

a. Sekretariat;
b. Bidang Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura;

c.
d.
e.

Bidang Peternakan;

f.

UPT; dan

g.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perikanan;
Bidang Usaha dan Pengolahan;

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum dan
kepegawaian, program dan pelaporan, serta keuangan.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan;

b. merenmnakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan umum

dan

keBegawaian;

c.
d.
e,

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan program
dan pelaporan;
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan
keuangan;
mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan dan memberikan pelayanan
administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan;

menyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian tanaman pangan
dan hortikultura, peternakan dan perikanan sesuai dengan norma, standard dan
prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
g. melaksanakan penyu$unan data, evaluasi dan penyiapan lqpgran pelaksanaan
program kerja dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan;
h. melaksanakan urusan tatalaksana, hukum, perundangan-undangan, serta
kepegawaian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan
dan Perikanan;
i.
melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan,
perjalanan dinas, keprotokolan dan kehumasan Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan;
j, melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pada Sekretariat;
k. melaksanakan penyusunan laporan Sekretariat dan penyiapan penyusunan
laporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan
t.

Perikanan;
L

melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf
sesuai dengan uraian tugasnya;

di bawahnya

m. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Pasal 5
Sekretariat terdiri dari

a.
b.

c.

:

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian Program dan Pelaporan;
Sub Bagian Keuangan.
Pasa*l 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta melaksanakan urusan
ketatalaksanaan, hukum, perundang.undangan dan kepegawaian Dinas Pendidikan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan,
pemeliharaan dan akuisisi arsip, telepon, faximile, paket serta mengatur tata
administrasi agar pendistribusian dan pendokumentasian berjalan lancar;
c, melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu,
keprotokolan dan hubungan masyarakat;
d. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan
pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, aliran listrik, air dan
jaringan telepon/faximile, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
e. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub Bagian umum dan
Kepegawaian;

t.
g.

melaksanakan penyusunan laporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat, dan penyiapan penyusunan laporan Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan;
menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan
uraian tugas, informasijabatan, sistem dan prosedur kerja;

h.
t.

j

l.

melaksanakan analisis jabatan

dan analisis organisasi melaksanakan
penyusunan bahan penyempurnaan organisasi dan usul kelembagaan;
melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi,
daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi
dan cuti pegawai;
menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan
dalam jabatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun
serta urusan mutasi lainya;
menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliButi disiplin pengawasan melekat,
kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan
kedudukan hukum pegawai;
melaksanakan urusan pendayagunaan dan pengembangan karier pegawai di
lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan
Perikanan;

m. melaksanakan pengadministrasian penilaian dan penetapan angka kredit jabatan
fungsional;

melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan daftar penilaian
prestasi/kinerja pegawai;
melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf
sesuai dengan uraian tugasnya;
p.

di bawahnya

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan

petunjuk selanjutnya; dan

q.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 7
(1) Sub Bagian Progranr dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
pembinaan, bimbingan dan pengawasan dalam rangka pengumpulan dan
pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi
dan pelaporan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ('t) adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;

b.

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;

c. menyiapkan

bahan dan melaksanakan penyusunan reneana kerja dan reneana
kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran
pelaksanaannya;

d. Melaksanakan pertemuan koordinasi identifikasi potensi sumberdaya masing-

masing bidang dan pemetaan perwilayahan komoditas;
A

Mengkoordinasikan pereneanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan
hortikultura, peternakan, perikanan serta bina usaha dan pengolahan;

dan hortikultura,
peternakan perikanan serta bina usaha dan pengolahan;
g. Menyusun buku potensi sumberdaya bidang pertanian tanaman pangan dan
hortikultura, peternakan, perikanan serta bina usaha dan pengolahan;

f.

Melaksanakan rakorbang pertanian tanaman pangan

h.

Merencanakan dan melaksanakan pertemuan dan rapat-rapat koord inasi ;

i.

menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan pengawasan pelaksqnaan
program dan kegiatan;
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j.

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian pelaksanaan program
dinas di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, petemakan,
perikanan serta bina usaha dan pengolahan

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja dan dampak
pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan,
perikanan serta bina usaha dan pengolahan;

l.

menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan semua
bidang;

m. menyusun program tahunan dinas dari data yang berasal dari masing-masing
bidang;

n.
o.

menyusun dan membuat laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan;
mengk6ordanasikan pembUatah lapoiah bulanan, tiiWulan dan tahUnah beisama
bidang;

p. menyusun dan membuat laporan Akuntabilitas Kinerja lntansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan
Perikanan;

q.

melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf
sesuai dengan uraian tugasnya;

r.

memberikan saran, pertimbangah dan telaahan serta melapoikan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan

di

bawahnya

petunjuk selanjutnya; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
Pasal

8

I

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan,
bimbingan dan pengawasan dalam penatausahaan administrasi keuangan dan
pertanggungjawaban keuangan;

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;

b.

:

melaksanakan koordinasi dengan sub bagian pada bidang intern lainnya;

c. melaksanakan

administrasi keuangan yang sesuai dengan peraturan yang

berlaku;

d.
e.

melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan;

f.

melaksanakah penelitian kebeharah dokumen pencairan anggaian dan

g.
h.

melaksanakan penyusunan rencana anggaran;

ketersediaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
melaksanakan penyusunan bahan revisi anggaran;
melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan;

i.
j.

melaksanakan pembukuan, verifikasi dan penghitungan anggaran;

k.

melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan penghitungan

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
anggaran;

l.

mengusulkan bendaharawan, pembantu bendaharawan kepada Sekretaris;

m. membimbing bendaharawan dan membantu bendaharawan
pengelolaan pembukuan keuangan;

dalam

hal

n. menyusun dan laporan keuangan, melaksanakan penyimpanan

dan

pemeliharaan dokumen Sub Bagian Keuangan;

o.

melaksanakan penyusunan laporan Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat dan
penyiapan penyusunan laporan Dinas ;

p. menyusun rencana, melaksanakan kegitan

pengumpulan data dan penyajian
perencanaan
dan analisa data anggaran
dan belanja dinas;

q.

menghimpun dan menganalisa data anggaran dan realisasi keuangan;

r.

menghimpun dan menyiapkan bahan dan menyusun rancangan Rencana Kerja
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA) untuk dijadikan DPA-SKPD
baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;

s.

menyusun rencana anggaran penerimaan/pengeluaran dinas, serta pengelolaan
data keuangan sebagai bahan perhitungan;

t.

menyiapkan bahan dan membuat laporan pertanggugjawaban pelaksanaan
anggaran;

u.

melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf
sesuai dengan uraian tugasnya;

v.

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaa,l tuga-s sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan

di bawahnya

petunjuk selanjutnya; dan

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortlkultura
Pasal 9

(1) Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai

tugas

melaksanakan koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan dan
pengendalian penataan kawasan, perbenihan/pembibitan, pengembangan dan
penerapan teknologi budidaya, diversifikasi usaha tani, perbenihan/pembibitan dan
perlindungan budidaya pertanian.

(2)

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

a.

(1) adalah sebagai berikut:

melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pertanian tanaman pangan dan
hortikultura;

b. merencanakan dan menyusun program operasional, mengatur, mengevaluasi
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pertanian tanaman pangan dan
hortikultura;

c. mendistribusikan dan mendelegasikan tugas

pekerjaan kepada seksi di

bawahnya;

d.

memberikan petunjuk dan arahan kepada seksi dalam melaksanakan kegiatan
sesuai bidangnya masing-masing;

e.

melakukan monitoring, pemantauan dan memecahkan masalah yang timbul
dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan
dan petunjuk atasan;
membina dan mengawasi terhadap pelayanan teknis dan administrasi pada
masyarakat dalam pengembangan kelembagaan pertanian tanaman pangan dan

f.

hortikultura;

g.
h.

i.

melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penataan,
kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, alokasi
penggunaan lahan dan analisis dampak lingkungan ;
melakukan pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan
penerapan teknologi budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta
upaya peningkatan dan diversifikasi usaha tani;
melakukan pengaturan, pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap
kegiatan perbenihan/pernblbitan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan
penyalurannya;

j.

melakukan pengaturan, pengawasan, bimbingan

dan

pengembangan
perlindungan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

k. melakukah koordinaSi dan hubUhgah kerjasama

dengan satuah dah uhit kerja

lain yang berhubungan dan berkaitan dengan pengembangan produksi dan

l.

perlindungan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf
sesuai dengan uraian tugasnya;

di

bawahnya

m. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya;dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
Pasal 10
Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari

a. Seksi Produksi dan Perlindungan;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian

c.

Tanaman Pangan dan Hortikultura;

SekSi Pengkajian dah Peheiapah TekholOgi;

Pasal

i

(1)

:
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Seksi

Produksi dan Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pembinaan, bimbingan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
penggunaan lahan, pengembangan dan penerapan teknologi serta diversifikasi
usaha tani, pengendalian perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan pembinaan kegiatan pengembangan tanaman pangan dan
hortikultura, dan menyusun program pengendalian organisme pengganggu
tanaman pangan dan hortikultura;
b. menyiapkan petunjuk teknis penataan kawasan budidaya tanaman pangan dan
hortikultura, alokasi penggunaan lahan dan analisis dampak lingkungan dalam
rangka pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
c. menyiapkan bahan pengembangan dan penerapan teknologi dan diversifikasi
usaha tani dalam rangka pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;

d. memilih dan menetapkan komoditas unggulan/prioritas

yang akan diusahakan

sesuai teknologi yang sudah direkomendasikan;

e. melaksanakan inventarisasi,

pelestarian

dan

pengembangan komoditas

unggulan daerah tanaman pangan dan hortikultura;

f.

mengatur peredaran dan penggunaan benih serta memberi rekomendasi
produksi tanaman pangan dan hortikultura;

g.
h.

i.
j.

melaksanakan dokumentasi tetap produksi tanaman pangan dan hortikultura;

melaksanakan bimbin$ah peheiapan Stindar-stahdai tekhis, produkSi dah
distribusi tanaman pangan dan hortiklutura;
metakukan pencatatan dan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan serta
peramalan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
menyusun panduan dan petunjuk teknis budidaya komoditi pertanian tanaman
pangan dan hortikultura;

k.

menyusun pedoman dan melaksanakan bimbingan pengendalian organisme
pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;

l.

menyiapkan bahan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan
hortikultura;

m. memantau, melaporkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian
organisme pengganggu tanaman pangandan hortikultura;

n.

melaksanakan diklat dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan
petugas dan petani dalam hal pengendalian organisme pengganggu tanaman
pangan dan hortikultura ;

o. melakukan penerapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman
pangan dan hortikultura spesifik lokasi;

p.

melakukan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian eradikasi, analisis
dampak kerugian organisme penggangu tanaman;

q.

melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan pestisida dan rekomendasi
larangan keluar masuk media pembawa organisme;

r.

mengembangkan dan memasyarakatkan teknologi pertanian organik yang
berwawasan lingkungan;

o.

melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf
sesuai dengan uraian tugasnya;

s.

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan

di bawahnya

petunjuk selanjutnya; dan

t.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Pasal 12
(1)

Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
mempunyai tugas koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan
pengendalian dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan lahan, pengelolaan air
dan penggunaan peralatan dan mesin pertanian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut

a.

:

menyusun, menyiapkan dan merumuskan kebijakan kegiatan pengelolaan lahan,
air dan peralatan mesin pertanian;

b. menghimpun, menyusun, merencanakan, mengolah dan menganalisa

data
kegiatan konservasi lahan, reklamasi lahan, optimalisasi pemanfaatan lahan,
jalan usaha tani, jalan produksi, pencetakan sawah dan perluasan areal;

c.

melaksanakan kegiatan administrasi dan fisik kegiatan pengelolaan lahan, air
dan peralatan mesin pertanian;

d.

menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kegiatan pengelolaan
lahan, air dan peralatan mesin pertanian;
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teknis, pelaporan dan evaluasi kegiatan pengelolaan
peralatan
lahan, air dan
mesin pertanian;

e. memberikan bimbingan
t.

melakukan pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan;

g. menyiapkan bahan kebijakan, petunjuk teknis

dan standarisasi analisis sistem

pengembangan dan pemetaan wilayah alat mesin pertanian;
h.
i.

melaksanakan pembinaan manajemen alat dan mesin pertanian;

identifikasi dan penyebaran protatipe alat dan mesin pertanian yang telah
direkomendasi;

j

menyusun rencana kebutuhan, klasifikasi dan spesifikasi alat dan mesin
pertanian;

k.

menghimpun, menyusun, merencanakah, mengolah dan menganalisa data
kegiatan pembuatan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi pedesaan
(JIDES), Jaringan lrigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), pengembangan irigasi air
tanah dangkal, pengembangan irigasi tetes/sprinkler, pembuatan tabat, embung,
sumur resapan, chek dam dan Tata Air Mikro (TAM);
memberikan bimbingan teknis pengelolaan sumber air, air irigasi dan bimbingan
tekhis pengembangan lahan, konservasi tanah dan air serta rehabilitasi lahan
kritis dikawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

areal dan lokasi pengembangan lahan, rehabilitasi
lahan dan konservasi tanah dan air dikawasan pertanian tanaman pangan dan

m. mengusulkan penetapan

hortikultura;

n.

melaksanakan bimbingan terhadap penggunaan pupuk dan pestisida ditingkat
petani;

o.

menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penggunaan lahan dan analisis
dampak lingkungan;

p.

melaksanakan pembinaan dan penilahn atas prestasi kerja staf
sesuai dengan uraian tugasnya;

di

bawahnya

q. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan

hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

r.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Pasal 13

dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan,
koordinasi
bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian
peningkatan dan pengkajian teknologi, serta menyiapkan bahan pembinaan,
petunjuk teknis, pengawasan dan pengendalian/evaluasi pengkajian dan

(1) Seksi Pengkajian

pemanfaatan penerapan teknologi pertanian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. merencanakan operasional mengatur, melaksanakan dan

mengevaluasi

pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengkajian teknologi;

b. merencanakan operasional, mengatur, melaksanakan dan mengevaluasi
penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penerapan
teknologi;

c. merencanakan

operasional, mengatur, melaksanakan

dan

mengevaluasi
pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kelembagaan petani;
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d. menyiapkan bahan penyusun pedoman pendayagunaan spesifikasi
standarisasi peng kajian teknolog i pertanian

dan

;

e.

melakukan pengaturan, pelaksanaan
teknologi pertanian;

f.

melakukan bimbingan teknis dan pendampingan terhadap pengkajian teknologi
pertanian;

g.

melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pengkajian teknologi
pertanian;

h.

menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan uhit lain/instansi terkait dalam
rangka pembinaan pengkajian teknologi pertanian;

i.

menyiapkan bahan penyusunan pedoman pendayagunaan spesifikasi dan

j.

dan pengawasan terhadap

pengkajian

standarisasi penerapan teknologi pertanian;

melakukan pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan
penerapan teknologi spesifik lokasi;

k. melakukan bimbingan teknis pendampingan

demonstrasi dan percontohan

penerapan teknologi di daerah potensial;

l.

melaksanakan evaluasi

dan analisis pelaksanaan kegiatan

pemanfaatan

penerapan teknologi pertanian;

m. menyelenggarakan pengkajian, percontohan dan penetapan inovasi (teknis,
sosial, ekonomi) spesifik lokalita dan pengembangan agribisnis serta
pengembangan diklat petugas dan petani;
n. melaksanakan bimbingan usaha agribisnis, kewirausahaan serta pencatatan
analisa usaha tani;
o. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi ,kerja staf di bawahnya
sesuai dengan uraian tugasnya;
p. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Bagian Keempat
Bidang Peternakan
Pasal 14
(1) Bidang Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pembinaan,
bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian perbibitan peternakan, produksi
dan pengembangan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. merencanakan, merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengatur
dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan
perbibitan peternakan, produksi pengembangan dan peternakan, kesehatan
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
b. merencanakan, merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengatur
dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan perbibitan peternakan,
produksi pengembangan dan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner;

c.

merencanakan, merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengatur
dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian perbibitan peternakan,

t2

produksi pengembangan dan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner;
merencanakan, merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengatur
dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha perbibitan
peternakan, produksi pengembangan dan peternakan, kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner;
e. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf di bawahnya
sesuai dengan uraian tugasnya;;
f. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

g.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Pasal 15
Bidang Peternakan terdiri dari :
a. Seksi Perbibitan Peternakan;

b.

c.

Seksi Produksi Pengembangan dan Peternakan;
Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Pasal 16

(1) Seksi Perbibitan Peternakan mernpunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,
petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan perbibitan peternakan berupa
inseminasi buatan dan pengembangan mani beku ternak lokal.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data inseminasi buatan atau kawin
suntik;
b. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengembangan mani beku
ternak lokal;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengembangan mani beku
ternak lokal;
d. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pengolahan
inseminasi buatan, pengembangan mani beku ternak lokal;
e. menyiapkan dan menyajikan pedoman pemberian bimbingan di bidang
penyelenggaraan seleksi dan standarisasi mutu ternak;
f
menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga-tenaga
penguji, baik pemerintah maupun swasta serta terhadap penggunaan alat
pemberi tanda pengujian hasil peternakan;

.

g.

membuat dan melakukan pengawasan standar perbibitan ternak wilayah
Kabupaten Balangan;

h.

.
i.
j.

melaksanakan bimbingan teknis identifikasi wilayah bibit ternak dan kawasan
hijauan makanan ternak;
melaksanakan pembinaan dan pengawasan peningkatan produksi ternak bibit
dan hijauan makanan ternak;
Melakukan pembinaan terhadap pendistribusian straw (semen beku) dan N2
cair;

k.

l.

melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan;
meiaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerla staf di bawahnya
sesuai dengan uraian tugasnya;
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m. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

n.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Pasal 17
(1) Seksi Produksi Pengembangan dan Peternakan mempunyai tugas menyiapkan
bahan, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengembangan,
pengendalian dan analisa dampak lingkungan usaha peternakan.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan bimbingan dan pembinaan budidaya ternak;
b. melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan pengendalian peternakan;

c.

melakukan kajian analisa dampak lingkungan terhadap perizinan usaha
peternakan;

d.
e.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data agro bisnis peternakan;
menghimpun, mengolah dan menganalisa data analisa dampak lingkungan
peternakan;

f.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data usaha peternakan;
menyiapkan bahan perizinan agro industri peternakan;
menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan usaha bidang peternakan;
menyiapkan bahan dan melaksanakan budidaya peternakan;

g.
h.

i.
j.

melaksanakan evaluasi

dan analisa kegiatan pembinaan budidaya

dan

pengendalian usaha peternakan;

k. menyiapkan dan menyajikan

pedoman dan pembinaan penyelenggaraan
penyebaran dan pengembangan peternakan;
l. melakukan pemantauan terhadap pemasukan dan pengeluaran bibit ternak dan
makanan ternak;
m. menghimpun, memantau dan mengevaluasi wilayah pengembangan peternakan;
n. mempersiapkan wilayah untuk pengembangan usaha dan menentukan jenis

ternak yang diperlukan dalam rangka penyebaran dan

pengembangan

peternakan;

o. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap wilayah penyebaran

dan

pengembangan peternakan;

p.

menyiapkan dan merencanakan pengadaan sarana dan prasarana penyebaran
dan pengembangan peternakan;
q. melakukan analisa kebutuhan tenaga kerja bidang peternakan;
melaksanakan penyebaran, pembuatan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat
keputusan lainya bidang peternakan;
s. melaksanakan identifikasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
melaksanakan identifikasi dan penetapan lokasi penyebaran dan pengembangan
peternakan;
u. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf di bawahnya
sesuai dengan uraian tugasnya;
v. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan
w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

r.

t.
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Pasal 18
(1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas
menyiapkan bahan, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengembangan,
pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakat veteriner sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakat veteriner;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman di bidang kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakat veteriner;
d. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang kesehatan
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
e. mempersiapkan dan merumuskan teknis pelayanan kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner;
f. menyelenggofsa,r pembinaan terhadap pelaksanaan pengamatan dan
pencegahan penyakit hewan;
g. mengidentifikasi dan menginventarisasi penyakit hewan;

h. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka

melaksanakan
pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta kesehatan masyarakat
veteriner;

i.

melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pencegahan dan
pemberantasan penyakit hewan;
melaksanakan pembinaan, pengawasan dan memfasilitqsi puskeswan;
k. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peramalan wabah penyakit hewan
menular di wilayah kabupaten;
t.
melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pelayanan
kesehatan hewan, poultryshop dan distribusi obat hewan dan pakan ternak;
m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi penerapan standar
tekryg-ffi dan petugas potong hewan/jagal;
n.
n adad pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf di bawahnya
sesuai dengan uraian tugasnya;

j.
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p.

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Bagian Kelima
Bidang Perikanan
Pasal 19
(1)

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan,
bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana dan teknologi
perikanan, budidaya perikanan dan pengembangan perikanan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut

a.

:

melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang perikanan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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b. melaksanakan peraturan

perundang-undangan, petunjuk teknis dan sumber
yang relevan sebagai pedoman;

mempersiapkan dan merumuskan pedoman/petunjuk pelaksanaan dalam
bidang perikanan;
d. merenffinakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
pembinaan, pengembangan dan pengendalian sarana dan teknologi perikanan;
e. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya perikanan;
t.

merencanakan operasional,mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
pembinaan, pengendalian dan pengembangan perikanan;

g. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf
sesuai dengan uraian tugasnya;
h.

di bawahnya

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Pasal 20
Bidang Perikanan terdiri dari

:

a. Seksi Sarana dan Teknologi Perikanan;
b. Seksi Budidaya Perikanan;

c. Seksi Pengembangan Perikanan.
Pasal 21

(1)

Seksi Sarana dan Teknologi Perikanan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengembangan,
pengendalian sarana dan teknologi perikanan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi pada bidang interen lainnya
sesuai dengan bidang tugasnya;
c. membuat petunjuk teknis dan melaksanakan penyebarluasan informasi dan
bimbingan penerapan teknologi perikanan;
d. melaksanakan pengadaan dan pembinaan terhadap pengembangan sarana
dan teknologi perikanan;

e. melaksanakan penyelenggaraan pelatihan

dan

keterampilan,

serta-

melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan sarana dan teknologi
perikanan;

f

.

g.

memantau ketersediaan sarana dan prasarana pembudidaya ikan/nelayan;
melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf di bawahnya
sesuai dengan uraian tugasnya;

h. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan

i.

hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.
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Pasal 22

(1) Seksi Budidaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan,
petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengendalian
budidaya perikanan air tawar.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut

:

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data produksi budidaya perikanan air
tawar di kolam, karamba, jaring apung dan minapadi;

c. menyiapkan

bahan penyusunan petunjuk tehnis dan melaksanakan pembinaan
perikanan
budidaya
air tawar;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis dan

melaksanakan

pengembangan budidaya perikanan air tawar;

e.

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis dan melaksanakan bimbingan
tehnis budidaya perikanan air tawar;

t.

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis dan melaksanakan koordinasi
dan pengendalian budidaya perikanan air tawar;

g.

melaksanakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan
ikan;

h. menghimpun, mengolah, menganalisa potensi
pembudidayaan ikan;

i.

dan alokasi lahan

melaksanakan dan mengembangkan tehnoloQi pembudidayaah ikah speSifik
lokasi;

j.

melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembinaan dan pengembangan
budidaya perikanan air tawar;

k. melaksanakan

kegiatan pelayanan, pembinaan, pemeliharaan, pengawasan

pelestarian sumberdaya perikanan, pengendalian hama dan penyakit ikan serta
evaluasi terhadap kegiatan budidaya perikanan;

l.

pengolahan data statistik perikanahi

m. menyiapkan

dan melaksanakan pembinaan terhadap unit-unit budidaya

perikanan;

n.

melakukan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan untuk pembudidaya
ikan/nelayan;

o.

melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf di bawahnya
sesuai dengan uraian tugasnya;

p. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan

hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan danpetunjuk selanjutnya; dan

q.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.
Pasal 23

(1) Seksi Pengembangan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan

bahan, petunjuk teknis

dan melaksanakan

pembinaan, pengembangan,

pengendalian dan pengawasan pengembangan perikanan.

t7

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengembangan
Perikanan sebagai pedoman pelaksanasn tugas;
b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan
perikanan;
c. melakukan penylapan bahan penyusunan pedoman di bidang pengembangan
perikanan;

d. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis
pengembangan perikanan

e.
f

.

g.
h.

i.
j.

di

bidang

;

melaksanakan perencanakan kegiatan, identifikasi lokasi dan pengembangan
wilayah perikanan;
ikut memberikan kontribusi pelaksanaan kegiatan tingkat propinsi dan pusat;
melakukan pengamatan kualitas air;
melakukan pembinaan terhadap petugas dan kelompok pembudidaya ikan;
melaksanakan kegiatan pelayanan, pembinaan, pemeliharaan sentra perikanan;
melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf
sesuai dengan uraian tugasnya;

di bawahnya

k. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan

l.

hasil
pelaksanaan tugaS sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Bagian Keenam
Bidang Usaha dan Pengolahan
Pasal 24

dan Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian promosi dan
pemasaran, pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura,

(1) Bidang Usaha

_\-

peternakan dan perikanan, dan perijinan usaha.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut

:

a.

melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang usaha dan
pengolahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

melaksanakan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan sumber
yang relevan sebagai pedoman;
mempersiapkan dan merumuskan pedoman/petunjuk pelaksanaan dalam bidang
usaha dan pengolahan;
pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan promosi dan pemasaran hasilpertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan;
pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pengolahan hasil pertanian tanaman
pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan;
pembinaan dan fasilitasi pelayanan perijinan usaha;

c.
d.
e.
f

.

g. memberikan rekomendasi dan pelayanan perijinan usaha pertanian tanaman
pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan;

h.

melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan kegiatan usaha dan pengolahan
komodititanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan;
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i.

melaksanakan pernbinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf
sesuai dengan uraian tugasnYa;

j.

mernberikan saran, pertinrbangan dan tel:ehan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugss sebagai bahan €valuesi cJsn inforrnasi untuk kebijakan dan

di bawahnya

petunjuk selanjutnYa; dan

k.

melaksanakan tugas lain yang diberikan olelr atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Pasal 25
Bidang Usaha dan Pengolahan terdiri dari

a.
b.

:

Seksi Promosi dan Pemasaran;

Seksi Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan
dan Perikanan;

c. Seksi Perizinan Usaha.
Pasal 26
(1) Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan
dan fasilitasi pelaksanaan bimbingan usaha promosi dan pemasaran serta analisis
pelayanan informasi pemasaran peternakan dan perikanan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Promosi dan
Pemasaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang promosi dan
pemasaran;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman di bidang promosi dan
pemasaran;
d. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang promosi dan
pemasaran;

1

e. menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil usaha promosi

t.

dan

pemasardn hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan
perikanan serta data pelaksanaan bimbingan usaha pemasaran hasil pertanian
tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan;
menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha
pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan
perikanan;

g,

melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan, fasilitasi,
bimbingan usaha promosi dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan
hortikultura, peternakan dan perikanan;

h.

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama internal dan eksternal dalam
kegiatan promosi, kegiatan pengembangan pemasaran, informasi pasar, serta
pelatihan pengembangan pemasaran hasil;

i.

melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf
sesuai dengan uraian tugasnya;

j.

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan

di bawahnya

petunjuk selanjutnYa; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan
tugas.

l9

oleh atasan sesuai dengan bidang

Pasal 27

(1) Seksi Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan
dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan
teknis dan pengawasan serta menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi
pelaksanaan bimbingan hasil hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura,
peternakan dan perikanan, penanganan pasca panen dan mutu hasil pertanian
tanaman pangan dan hortikultuia, peteinakan dan perikah6n.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b.

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengolahan hasil
pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman di bidang pengolahan hasil
pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan;

d. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengolahan hasil

usaha

pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan;

e.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data penanganan pasca panen;

f.

menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengolahan
hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan;
menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penanganan
pasca panen;

g.

h. melaksanakan evaluasi analisa pelaksaan kegiatan pembinaan dan

i.

fasilitasi
pelaksanaan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura,
peternakan dan perikanan serta penanganan pasca panen;
melaksanakan kegiatan pemantauan pelaksanaan pengolahan hasil pertanian
tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan serta penangana

pas€ panen;

j.
\

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama internal dan eksternal dalam
kegiatan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura,
peternakan dan perikanan;

k. melaksanakan

pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf di bawahnya
sesuai dengan uraian tugasnya;

l.

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.
Pasal 28

(1) Seksi Perizinan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan, petunjuk teknis dan
melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta melaksanakan pelayanan teknis
dan administrasi perizinan
,

usaha.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perizinan usaha;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman di bidang perizinan usaha;

d. menghimpu't, mengolah dan menganalisa data perizinan usaha;

bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelayanan
teknis dan administrasi perizinan usaha;
melaksanakan evaluasi analisa pelaksaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi
pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi perizinan usaha;

e. menyiapkan
f.

o.

melaksanakan kegiatan pemantauan pelaksanaan pelayanan teknis dan

administrasi perizinan usaha;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama internal dan eksternal dalam
kegiatan pelayanan teknis dan administrasi serta rekomendasi perizinan usaha
pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan;
bidang perizinan
i. menyiapkan dan menyajikan pedoman pembinaan
penyebaran bibit ternak;
menyiapkan bahan perizinan produksi bibit ternak;
J.

di

k.

menyiapkan bahan perizinan agro industri peternakan;

t.

menghimpun dan mengolah data yang berkaitan dengan perijinan dan
permodalan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan
perikanan.

m. melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis perijinan pertanian tanaman
pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan.
n.

melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf di bawahnya
sesuai dengan uraian tugasnya;

o.

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil

pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ,sesuai dengan bidang
tugas.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 29

(1) UPT mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sebagian tugas pokok Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan yang
mempunyaiwilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
(2) UPT mempunyai fungsi perencanaan teknis operasional, pelaksanaan teknis
fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional.
(3) UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas dan secara operasionaldikoordinasikan oleh Camat.
(4) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang
dapat ditetapkan sEsuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 30
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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BAB III
TATA KERJA
Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura,
Peternakan dan Perikanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik di dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan
bidang tugas masing-masing.
Pasal 32

(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan
dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah;

,/'--

(2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan;
(3) Masing-masing Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang;
Pasal 33

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Bupati;
(2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi
pekerjaan unsur-unsur staf dan teknis yang berada di lingkungan Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan.
Pasal 34
^

",

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan wajib mengawasi bawahannya masingmasing sesuai dengan fungsi pengawasan melekat dan apabila terjadi penyimpangan
agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 35

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura, Peternakan dan Perikanan wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini
akan diatur kembali dengan Peraturan Bupatitersendiri.
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Pasal 37
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

4 Januari 2010

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Januari 2O1O

SEKRETARIS DAERAH
KABUPA

M. RIDUAN DARLAN
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