
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUOAS JABATAN PADA DINAS PERTANIAN 

KABUPATEN BOYOLALI

DENQAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paaal 3 ay at (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 lentang Pembentukai^ dan Suaunan Perangkat 
Daerah dan sebagai pedoman guna menunjaitg kelancaran 
pelaksanaan tugas Dinas Pertaman Kabupaten Boyolali. 
pcrlu meneupkan Peraturan Bupati Boyolali tentang 
Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pertanian Kabupaten 
Boyolali;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembenfukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang 
Aparatur Siptl Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tam bah an Lembaran 
Negara RepuWik Indonesia Nomor 5494),

3, Undang ....
/
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahan 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 temang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183}.

6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 
tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUOAS JABATAN 
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOYOLALI.

BAB 1

KBTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3. Uruean

r
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5.

6.

Urusan Pemerintahan adaiab kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan o)eh 
kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Dae rah uniuk 
melindungi. melayani, memberdayakan. dan menyejahterakan 
masyarakat,

Dinas adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Pertanian yang selanjutnya di sebut Dispertan adalah Dinas 
Pertanian Kabupaten Boyolali.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah 

pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operaaional dan/ 
atau kegiatan teknis penunjang tertentu pa da Dinas.

BAB II
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu 

Dispertan

Pa sal 2

(1) Dispertan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pertanian.

(2) Dispertan sebagaimana dimaksud pada ay at |l) di pirn pin oleh Kepala 
Dispertan yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan 

petaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang 

pertanian.

(3) Uraian tugas Kepala Dispertan sebagaimana dimaksud pada ayat (2|f 
adalah sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 

pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang'undangan dan 
pertimbangan teknis bidang pertanian sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;

b. menetapkan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
anggaran di bidang penanian sesuai prosed ur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusuo dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan ....
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c. mengoordinasikan penyelenggaraan pemenntahan dan anggaran di 
bidang pertanian berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 

sumber day a agar penyelenggaraarmya berjalan efektif sesuai 
dengan saaaran dan tujuan yang tclah ditentukan;

d. mendistnbuaikan tugas, membehkan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugaanya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan prasarana 
pertanian;

r. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan mutu. peredaran dan 
pengendalian penyediaan benih tanaman;

g. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana 
pertanian;

h. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan produksi di bidang 
pertanian;

i. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan penangguiangan 

hama penyakit tanaman;

k.

I

mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan penangguiangan 
bencana alam;

mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengolahan dan 
pemasaran basil pertanian;

mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan pertanian;

m. mengoordinasikan pelaksanaan pemberian izin uaaha/rekomendasi 
teknis pertanian;

mengoordinasikan pelaksanaan administrasi Disperran;

melaksanakan pembinaan Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian 
dan Balai Penyuluhan Pertanian;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja 
urusan pemenntahan di bidang pertanian sesuai dengan 

perencanaan dan indicator si stem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

merumuskan laporan di bidang pertanian berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

n.

0.

P

q

r.

s. membina ....

(T
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t.

membinar mengawasl. dan menilai kmeija bawahan seauai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugaa 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tai^et kinerja; dan
melaksanakan tugas kedinaaan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dal am 

rangka mendukung kineija organisaai.

Bagian Kedua
Tugas dan Pungsi Sekretanat

Paragraf 1 
Sekretariat

PasaJ 3
(1| Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan 

administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan 

pelaporan, urusan tata usaha. perlengkapan rumah tangga dan urusan 

Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
|2f Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Sekrctaris yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan 
pelaksanaan pemberian pelayanan administratif dan Ceknis yang 

meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, 
perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada 

semua unsur di lingkungan Dinas.
(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2|, adalah 

sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat*menyurat. 

kenimahtanggaan. hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan. 
barang inventaria, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada Dispertan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertiinbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang tel ah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan. kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan. administrasi dan pengelolaan 

kepegawaian. dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada Dispertan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang'undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertan^ungjawabkan agar 

tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

pembangunan daerah;

c. mengoordinasikan

f
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c. roengoordinasikan pelakaanaan pengelolaan surat-menyurat, 
k«rumahtanggaanf hubungan masyarakat. keprotokolan, kearstpan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 

kepegawaian, dan administrasi keuangan scrta perencanaan dan 
pelaporan pada Dispertan berdasar kewenangan dan 

mempertimbangkan aumber daya agar pelaksanaan tugas barjalan 
dan be rh a si I optimal;

d. mendistribusikan tugas, membcrikan petunjuk. dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisipn. dan tepat aasaran;

e. menyelia penyelenggaraan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
dan barang inventaris serta kelembagaan sesuai prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar tenvujud tertib 
administrasi dan dapat menunjang pelaksanaan tugas Dispertan 
secara optimal;

f. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan 

kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

potensi agar terwujud tertib administrasi kepegawaian dan kineija 
pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas 

Dispertan;

g. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan 
meliputi penyiapan bahan rencana pendapatan dan belanja, 
perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

terwujud tertib administrasi keuangan;

h. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang 
inventaris pada Dispertan meliputi penyiapan bahan rencana 
kebutuhan barang, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan 
pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan pei'aturan perundang- 

undangan agar terwujud tertib administrasi barang inventaris,

i. menyelia penyelenggaraan penyusunan rencana, program, dan 
kegiatan penyelenggaraan di bidang kesekretariatan. dan penetapan 
target kincrja serta pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasar data yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar terwujud tertib administrasi 

perencanaan, tersusun dokumen perencanaan, dan akuntabilitas 
kineija yang baik;

J. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang kesekretariatan sesuai dengan perencanaan dan indicator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

k. memberikan ....
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k. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdaaar kajian dan/atau talaahan 
agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas bldang kesekretariatan 

berjalan sesuai ketentuan peraturan periindang-undangan;

l. menyusun laporan di bidang kesekretariatan berdasarkan data dan 

analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas:

m. membina, mengawasi, dan menilai kinetja bawahan aesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang'Undangan dalam 
rangka mendukung kineija organises!.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

(1| Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 
urusan persuratan, urusan tata usaha. kearsipan, urusan administrasi 
Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan. rumah tangga, dan 
penataan barang milik daerah.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian 

Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan. urusan 
administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan. rumah 

tangga. dan penataan barang mihk daerah.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud pad a ay at (2|, adalah sebagai berikut;

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolean surat- 

mcnyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprolokolan, 
kearsipan, pengelolaan barang inventaris. kelembagaan, 
administrasi. dan pengelolaan kepegawaian pada Disperlan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
agar pelaksanaan tugas da pat becjalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yangtelah ditetapkan;

b. menyusun ....
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b. menyusun bah an perencanaan di bid an g pengelolaan surat- 

menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotoko!anr 
kearaipanr barang inventaria, kelembagaan, administrasi dan 
pengelolaan kepegawaian pada Dispertan s^Buai prosedur dan 
ketentuan peraturan penmdang-undangan berdasarkan rencana 

pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar lersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana pembangunan daerah;

c. menyelia pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat.
kerumahtanggaan. hubungan masyarakat, keprotokolan, kearaipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 

kepegawaian pada Dispertan berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 

dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk. dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugaa 
beijalan dengan efektif, efisien. dan tepat sasaran;

e. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan surat-menyurat 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

terwujud tertib administrasi pengelolaan surat'menyurat;

f. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan 
kerumahtanggaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 
kerumahtanggaan dan menunjang pelaksanaan tugas Dispertan 

secara optimal;

g. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan hubungan 
masyarakat, dan keprotukolan sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi 
pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan serta terwujud 
keterbukaan infonnaai publik;

h. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kearsipan 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang^ agar 
terwujud tertib administrasi kearsipan dan menunjang pelaksanaan 
tugas Dispertan secara optimal;

i. menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan kinerja 
pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

J. menyelia pelaksanaan pengelolaan ketertiban dan keamanan 
lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan agar terwoijud ketertiban, keamanan, dan kenyamanan 
lingkungan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

k. menyelia

f
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k. menyelia pelaksanaan pengelolaan barang inventaiis sesuai prosedur 

dart ketentuan peraturan pent n dan g-undangan agar terwujud 
pengelolaan barang inventaris yang optimal dalam mendukung 

pelaksanaan tugas;

l. melaksanakan pengendalian dan evaJuasi pelaksanaan kinerja di 
bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan petencanaan dan 
indicator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinerja;

m. memberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

aecara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
a^ar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretahat berjalan 
sesuai ketentuan peranjran perundang-undangan;

n. menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian bcrdasarkan 

data dan analisa sebagai informasi dan pertan^ungjawaban 
pelaksanaan tugas;

o. membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan haailnya sesuai target kinerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pasal 5

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
koordinasi pengelolaan keuangan. penatausahaan, akuntansi, verifikasi, 
dan pembukuan.

(2) Subbagian Keuangan dlpimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan yang 

mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan koordinasi 

pengelolaan keuangan. penatausahaan, akuntansi. verifikasi, dan 
pembukuan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2). adalah sebagai berikui:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 

administrasi keuangan pada Dispenan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas da pat berjalan sesuai dengan sa saran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun ...

f
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b. menyusun bah an perencanaan di bidang pengelolaan administraai 
keuangan pad a Dispertan sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 

dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersuaun dokumen adminiatraai keuangan yang aesuai dengan 

aasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan;

c. menyelia pelaksanaan pengelolaan administraai keuangan dan 
penyusunan laporan keuangan pada Dispenan berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan 
tugas benalan dan berhasil optimal;

d. mendistribuaikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan aesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugaa 
beijalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran:

e. raenyiapkan bah an dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
dokumen perencanaan keuangan dan laporan lainnya sesuai Ungkup 

tugasnya;

f. menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administraai 
keuangan dan akuntansi;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 
belanja langsung di hngkup tugasnya;

h. menyiapkan> mengoordinasikan. dan menyusun rencana anggaran 
belanja langsung dan rencana anggaran belanja lidak langsung;

i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan melipud 
pembukuan, veriflkasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan 
belanja langsung dan ddak langsung;

j. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;

k. mengurus gaji dan tunjangan pegawai;

l. melaksanakan pengendaJian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang keuangan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan 
kineija;

m. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada ataaan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kel>ijakan penyelenggaraan tugas sekrecariat berjaJan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. menyusun laporan di bidang keuangan berdasarkan data dan 

analisa sebagai in formas! dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;

o. mcmbine ...

(
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o. membina. mengawasi. dan menitai kinerja bawahan aaauai 
ketentuan p«raturan perundang*undangan agar pelaksanaan tugaa 

pegawai seauai ketentuan dan hasilnya aesuai target kineija; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
aeauai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalazn 

rangka menclukung kinerja organiaaai.

Paragraf 4

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pa sal 6

(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, 
kegiatan. dan pelaporan.

(2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian 
Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugaa memimpin 

pelakaanaan penyiapan koordinasi don penyusunan rencana, program, 
kegiatan, dan pelaporan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 

sebagaimana dimaksud padaayat (2), adalah sebagai beiikut;

a. menyusun bahan kebijakan leknis di bidang penyuaunan rencana, 
program, dan kegiatan seta penyusunan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan dan kinerja pada Dispertan aesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan perttmbangan ceknis agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang penyusunan rencana, 
program, dan kegiatan sena penyusunan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan dan kinerja pada Dispertan sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 

pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

c. menyelia pelaksanaan penyusunan rencana. program, dan kegiatan 
serta penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan 

kinerja pada Dispertan berdasar kevrenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 
dengan ePektif dan efisien;

d. mendistribusikan ...

(f
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d. mendiBtribuBikan tugas, memberikan petunjuk dai^ arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelakaanaan tugas 

berjalan dengan efektiff efisien, dan tepat aasaran;

a. menyelia pengumpulan data dan informaai perencanaan di lingkup 

tugasnya;

f. menytapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis, (ndikator Kineija 
Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, Peijanjian Kineija^ 
Pengukuran Kinerja, dan dokumen perencanaan lainnya sesuai 

lingkup tugasnya:

g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 

bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* bahan 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan 
Akuntabilitas Kinerja (nstansi Pemerintah. dan laporan lainnya 

sesuai lingkup tugasnya;

h. menyusun laporan statistik pertanian sesuai pedoman yang beriaku 
sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan;

mdaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bid an g perencanaan dan pelaporan sesuai dengan perencanaan dan 
indicator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinerja;

1.

J* membenkan saran. pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat berjalan 
sesuai ketentuan peraturan perundang'-undangan;

menyusun laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 

berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pirn pi nan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

k.

I

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana dan Sarana

Paragraf 1

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 7 ...
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PasaJ 7

(1) Bidang Praaarana dan Sarana mempunyai tugas menyusun dan 
melakaanakan kebijakan» pemberian bimbingan teknis, serta 
pemantauan dan evaiuaai di bidang praaarana dan sarana pertanian.

(2) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 

dipimpin o)eh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana yang mempunyai 
tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakanr pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan 
dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangai) 

teknis agar pelaksanaan tugas da pat beijalan sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang prasarana dan sarana sesuai 

prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pern ban gun an daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar terauaun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

C. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang prasarana dan 
sarana berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya 

agar pelaksanaan tugas beijaian dan berhasil optimal;

d. mendisthbuaikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. mengembangan potensi dan pengeloLaan lahan dan ir^si 
pertanian;

f mengewrdinasikan penyediaan pupuk bersubatdi, pestisida, serta 

alat dan mesin pertanian;

g. melakukan pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk 
bersubsidi, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;

h. melakukan bimbingan pembiayaan pertanian;

i. melaksanakan fasilitasi in vesta si pertanian;

J, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan usaha 
pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;

k. melaksanakan pembinaan petani pemakai air dan gabungan petani 
pemakai air;

1. melaksanakan ....
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l. melaksanakan pengendaJian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang prasarana dan aarana sesuai dengan perencanaan dan 
indicator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

m. memberlkan saran, pendapac dan perdmbangan kepada atasan 

secara langsung maupun terculis berdasar kajian dan/atau celaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang prasarana dan 
sarana beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. menyusun laporan di bidang prasarana dan sarana berdasarkan 
data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;

o. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang* undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan haailnya sesuai target kinerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibeiikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisaai.

Paragraf 2

Seksi Lahan dan Irigasi

PasaJ 8

(1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas menyusun kebijakan, 
memberikan bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di 
bidang pengelolaan lahan dan irigasi.

(2) Seksi Lahan dan Irigasi sebagai man a dimaksud pads ay at (1| dipimpin 
oleh Kepala Seksi Lahan dan Irigasi yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan 

pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.
(3) Uraian tugas Kepala Seksi Lahan dan Irigasi sebagaimana dimaksud 

pada ay at (2) adalah sebagai berikui:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang lahan dan irigasi 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijaJan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang lahan dan irigasi sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mcnyelia ....

(
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c. menyelia pelakaanaan tugas di bidang lahan dan irigasi bcrdasar
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar
pelaksanaan tugas berjalan dan berhasi) optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya ^ar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melakukan pengendaiian pemanfaatan lahan pertanian, 
invencahsasi jalan usaha tani, dan jahngan irigasi tersier;

f. menyusun peta pengembangan. rehabiiitasi, konserva8t>
optimalisasi dan pengendalian aiih fungsi lahan pertanian;

g. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata 
guna lahan pertanian;

h. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan 

kelembagaan petani pemakai air dan gabungan petani pemakai air;

i. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi lahan dan 
irigasi;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang lahan dan irigasi sesuai dengan perencanaan dan indicator 

sistem pengendalian internal yang tel ah ditetapkan da lam rangka 
perbaikan kineija;

k. member! kan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang lahan dan 
irigasi beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang^undangan;

l. menyusun laporan di lahan dan irigasi berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan penanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kinetja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3

Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alat Me sin Pertanian

Pasal 9 ....

/
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Paaal 9
(1) Seksi Pupuk, Pestisida. dan Alat Mesin Pcrtanian mempunyai tugas 

melakukan penyusunan dan pelakaanaan kebijakan, pemberian 
bimbingan teknis, dan pemantauan serta cvaiuasi di bidang pupuk, 
pestisida, alat dan mesin pertanian.

(2) Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Pertanian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipirapin olch Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, 
dan Alat Mesin Pertanian yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian 

bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, 
pestisida, alat dan mesin pertanian.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Pertanian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, dan 

alat mesin pertanian sesuai ketcmuan peraturan perundang- 

undangan dan penimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pupuk, pestisida, dan alat 

mesin pertanian sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan Iwrdasarkan rencana pernbangu nan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. inenyelia pelaksanaan tugas di bidang pupuk, pestiaida, dan aJat 
mesin pertanian berdaaar kewenangan dan mempenimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efekiif, efisien, dan tepat sasaran:

e. menyediakan pupuk bersubsidi. pestisida, alat dan mesin pertanian;
f. mengawasi peredaran dan pendaftaran pupuk. pestiaida, alat dan 

mesin pertanian;

g. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin 
pertanian;

h. melaksanakan inventarisasi, pembinaan dan pemberdayaan usaha 
pelayanan jasa alat dan mesin pertanian,
melaksanakan bimbingan pengawasan pupuk bersubsidi dan 
pengembangan penggunaan pupuk organik serta pestisida hayati;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan 

perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

1.

J-

k, memberikan ....
/
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k. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kcbijakan penyelenggaraan tugas di bidang pupukf 
pestisida, dan alat inesin pertanian berjalan sesuai ketentuan 

peraturan pcmndang-undangan;

l. manyusun laporan di bidang pupuk, pestisida, dan alat mesin 

pertanian berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggung;awaban pelaksanaan tugas;

m. mem bin a. mengawasi, dan menilai kinetja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 4

Seksi Pembiavaan dan Investasi

Pasal 10

(1) Seksi Pembiayaan dan Investasi mcmpunyai tugas melakukan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian 

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan 
dan investasi pertanian.

(2) Seksi Pembiayaan dan Investasi sebagai mana dimaksud pad a ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Seksi Pembiaviian dan Investasi yang mempunyai 
tugas memimpin penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 
dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di 
bidang pembiayaan dan investasi pertanian.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) adalah sel>agai berikut:

a. menyuBun bahan kebijakan teknis di bidang pembiayaan dan 
investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pembiayaan dan investasi 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan dacrah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawebkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia ....
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c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pembiayaan dan investasi 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan aumber daya agar 
pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
betjalan dengan efektif, edsien, dan tepat sasaran;

e. melakukan pendampingan dan supervise di bidang pembiayaan 
pertanian;

f melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;

g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pembiayaan dan investasi sesuai dengan perencanaan dan 

indikator si stem pengendalian internal yang tel ah ditetapkan dalam 
rangka perbeikan kineija;

h. memberikan saran. pend a pat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pembiayaan 
dan investasi beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang* 
undangan;

i. menyusun laporan di bidang pembiayaan dan investasi berdasarkan 
data dan analisa aebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

J. membina. mengawasi. dan menilai kinetja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

k, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organisasi.

Bagian Keempat

Tugas dan Pungsi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Paragraf I

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 11
(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mem puny ai tug^s 

melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian 
bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman 

pangan dan hortikultura.

(2) Bidang ....
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(2)

(3>

c.

Pan8an dan H0rtiku,tura sebagaimana dimaksud
r ' 1 P,mP,n 0!eh KepaJa 8idan« Tanflmaf’ dan

Homkultura yang mempunyai tugas mem.mp.n dan mengoordinasikan
pelaksanaan penyuaunan, pelakaanaan kebijakan. dan pemberian

'k : fna petmntauan dan evaiuasi di bidang tanaman 
pangan dan hortikuhura,
U^an tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hottikultura 

aebagaimana d.rnaksud pada ayat (2). adaJah sebagai bcrikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan 
honikultura sesuaj ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

^rt.mbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang teiah ditetapkan;

b. -nenyusun perencanaan di bidang tanaman pangan dan 

homkultura sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 

^rencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas di b.dang tanaman pangan 
dan hortikultura berdasar kewenangan dan memperUmbangkan 

sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;
d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

^wahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

benalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksi di 
bidang tanaman pangan dan hortikultura;

f. melaksanakan pemantauan peredaran benih di bidang tanaman 

pangan dan hortikultura;

g. melaksanakan pengendalian dan penangguiangan hama penyakit, 
miugasi bencana aJam, dan dampak perubahan ikiim di bidang 
tanaman pangan dan hortikultura;

h. melaksanakan pemberian bimbingan pascapanen, pengoiahan dan 

pemasaran hasU di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan 

^rencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang tclah 
djtetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

memberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

aecara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang tanaman 
pangan dan hortikultura benalan sesuai ketentuan peraturan 
peru n dang- u ndangan;

i.

k. menyusun ....
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k. menyusun laporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura 

berdaaarkan data dan analiaa sebagai informaai dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

l. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan aeauai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pclakaanaan tugaa 
pegawai sesuai ketentuan dan haailnya aesuai target kinerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja oi^nisasi.

Paragraf 2

Seksi Perbenihan dan Perlindungan

Pasal 12

{1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mem puny ai tugas melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis 

dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan 
tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan sebagai mans dimaksud pada ay at 

(1) dipimpin oleh Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakanf pemberian bimbingan teknis dan pemantauan 

serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan 
dan hortikultura.

(3) Uiaian tugas KepaJa Seksi Perbenihan dan Perlindungan sebagai man a 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun bah an kebijakan teknis di bidang perbenihan dan 
perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang*undangan Hah 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat be tj a Ian sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telab ditetapkan:

b. menyusun bah an perencanaan di bidang perbenihan dan 
perlindungan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan berdasarkan rencana pernbangunan daerah dan data 
perencanaari yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang perbenihan dan perlindungan 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar 
pelaksanaan tugas beijaJan dan berhasiJ optimal;

d. mendiatribusikan
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d. tnendistribuaikan tugas, membenkan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif, efialen, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan monitoring 
peredaran benih;

f. menyusun rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas 
unggu) di bidang tanaman pangan dan hordkultura;

g. menyusun bahan bimbingan produksi benih, kelembagaan benih, 
perbenihan. dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan 
hortikultura;

h. menyusun bahan pengendalian serangan oi^nisme penggan^u 
tumbuhan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

I menyusun bahan pengamatan organisme pengganggu tumbuhan di 
bidang tanaman pangan dan hortikultura;

j. menyusun bahan pengendalian, pemantauan. bimbingan 
operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu 
tanaman di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

k. mengeiola data organisms pengganggu tanaman di bidang tanaman 

pangan dan hortikultura;

I menyusun bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu 
tanaman di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

m. menyusun bahan sekolah la pang pengendalian hama terpadu di 
bidang tanaman pangan dan hortikultura;

n. menyusun bahan penanganan dampak perubahan ikJim di bidang 
tanaman pangan dan hortikultura;

o. menyusun bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman 

pangan dan hortikultura;

p. melaksanakan pengendalian dan evatuasi pelaksanaan kineija di 
bidang perbenihan dan perlindungan sesuai dengan perencanaan 

dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan 
dalam rangka perbaikan kineija;

q. memberikan saran, pendapai dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang perbenihan 
dan perlindungan beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

r. menyusun laporan di bidang perbenihan dan perlindungan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

8. membina ....
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8. raembina, mengawaai, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai aesuai ketentuan dan haaalnya sesuai target kinetja; dan

t. melaksanakan cugas kedinasan lain yang dibehkan oleh pimpinan 
sesuEU dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3 

Sekai Produkai

Paaal 13

(1) Sekai Produksi mcmpunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan 

serta evaluaai di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimptn oteh 

KepaJa Seksi Produksi yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pembenan bimbingan teknis 
dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan 

dan hortikultura,

(3) Uraian tugas Kepala Sekai Produkai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2)> adalah sebegai berikut;

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang produksi sesuai 
ketentuan peraturan perundang>undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang produksi sesuai prosedur 
dan ketentuan peraturan peru ndang- undangan berdasarkan 

rencana pernbangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang produksi berdasar 
kewenangan dan mcmpertimbangkan sumber days agar 

pelaksanaan tugas beijalan dan berhasi) optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tu^is 
berjalan dengan efektif, eflsien, dan tepat sasaran;

e. melakukan bimbingan peningkatan mutu, produksi dan 
produktivitas di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

f. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang 
tanaman pangan dan hortikultura;

g. melakukan ....
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1.

J*

g. melakukan pencatatan. pengelolaan. monitonng. evaJuasi, 
bimbingan peningkatan luas tanam, luas panen, produktfvitas dan 

produksi tanaman pangan dan hortikultura;
h. melakukan pe lay an an dan pengembangan informasi luas tan am, 

luas panen, produktivitas dan produksi di bidang tanaman pangan 
dan hortikultura;
menyusun rencana kebutuhan alat dan/atau mesin budidaya 
pertanian di bidang tanaman pangan dan hortikultura; 

menyusun bah an penerapan cara budidaya tanaman yang baik 
{good agricultures practices) ;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang produksi sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;
memberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang produksi 
beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

m. menyusun laporan di bidang produksi tanaman pangan dan 

hortikultura beidasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggu ngjawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
p^awai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daJam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

I

n.

o.

Paragraf 4
Seks! Pengolahan dan Pemasaran 

Pasal 14
(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyal tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan 

teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan 
pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ay at (1) 
dipimpin oleh Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil 
tanaman pangan dan hortikultura.

(3) Uraian ....

(
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(3) Uraiarj tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana
dimaksud pada ay at (2), adalah sebagai berikut;
a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan 

pemasaran sesuai ketentuan peraturan penindang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang tel ah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengolahan dan 
pemasaran sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersuaun 

dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengolahan dan pemasaran 

berdaaar kewenangan dan mempertimbangkan s umber day a agar 
pelaksanaan tugas l>erjalan dan berhasi) optimaJ;

d. mendistribusikan tugas r memberikan peiunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisxen, dan tepat sasaran;

e. menyiapkan bahan bimbingan, pengcmbangan. dan monitoring unit 

pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
f. menyiapkan bahan kebutuhan a lac dan/atau me sin pengolahan 

hasil panen. pasca panen, dan pemasaran di bidang tanaman 

pangan dan hortikultura;
g. menyiapkan bahan bimbingan penerapan cara produksi pangan 

olahan yang bsiik di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
h. melakukan pelayanan dan pengcmbangan informasi pasar di bidang 

Tanaman pangan dan hortikultura;
i. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan 

hortikultura;
j. menyiapkan bahan bimbingan teknis panen, pasca panen, 

pengolahan, dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan 
hortikultura;

k. menyiapkan bahan bimbingan penerapan pasca panen dan 

pengolahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 

bidang pengolahan dan pemasaran sesuai dengan perencanaan dan 
indicator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

m. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pengolahan 

dan pemasaran beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

n. menyusun

i
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n. menyusun laporan di bidang pengotahan dan pemasaran 
berdasarkan data dan analiaa sebagai infonnaai dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

Q. membina, mengawasi, dan menilai kiruirja bawahan aesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinaaan lain yang dibenkan oteh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisaai.

Bagian Kelima

Tugas dan Fungsi Bidang Perkcbunan

Paragra/ !

Bidang Perkcbunan

Pasal 15

(1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan tcknist serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

(2) Bidang Perkebunan sebagai man a dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Kepala Bidang Perkebunan yang mempunyai tugas memimpin dan 
mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan. dan pemberian bimbingan teknis. serta pemantauan dan 
evaluasi di bidang perkebunan.

(3) Uraian tugas Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
adaiah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan reknis di bidang perkebunan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang perkebunan sesuai prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

G. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 

pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan ....
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d,

e.

f.

h.

i. 

j-
k.

1.

m

n.

o.

mendistribustkan tugas, membcrikan pctunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
bcijalan dengan efektif, efisicn, dan tepat sasaran;
metakSanakan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang 
perkebunan;

melaksanakan bimbingan pencrapan penmgkatan produkai di 
bidang perkebunan;

melaksanakan pengendaJian dan penanggulangan hama penyaJdt, 
penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di 
bidang perkebunan.
melaksanakan pencegahan dan penanggulangan gangguan usaha di 
bidang perkebunan;
melaksanakan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran 
haail di bidang perkebunan;

memberikan rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang perkebunan sesuai dengan perencanaan dan indikator 

aistem pengendalian internal yang tel ah ditctapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langaung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang perkebunan 
berjaJan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyuaun laporan di bidang perkebunan berdasarkan data dan 

anaJisa sebagai informasi dan pcrtanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pirn pi nan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
ran^dta mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2
Seksi Perbenihan dan Produksi

Paaal 16
(1) Seksi Perbenihan dan Produkai mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pcmberian bimbingan 
teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan dan 
produksi perkebunan.

(2) Seksi ....

df
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(2) Seksi Perbenihan dan Produkai aebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diptmpin oleh KepaJa Seksi Perbenihan dan Produksi yang mempimyai 
tugas memimpin pelaksanaan penyuaunan dan peiaksanaan kebijakanf 
dan pcmberian bimbmgan teknis serta pcmantauan dan evaluasi di 
bidang perbenihan dan produksi perkebunan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Produksi sebagalmana 
dimaksud pada ayat (2)f adaJah sebagai berikut;

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan 
produksi sesuai ketentuan peraturan porundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan (ugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang perbenihan dan produksi 
sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang perbenihan dan produksi 
berdasar kewenangan dan mem pert imbangkan sumber days agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan repat sasaran;

e. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/pen ggu naan 
benih di bidang perkebunan;

f. melakukan monitoring peredaran benih tanaman perkebunan;
g. melakukan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;

h. menyusun kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di 
bidang perkebunan;

i. menyusun bahan rekomendasi pemasukan dan pengcluaran benih 
yang beredar di bidang perkebunan;

j. menyusun bahan bimbingan teknis produksi benih dan 

kelembagaan benih di bidang perkebunan;

k. menyusun bahan rencana tanam dan produksi di bidang 
perkebunan;

I melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang 

perkebunan;

m. melakukan bimbingan penerapan teknologi bu diday a di bidang 

perkebunan;

n. melaksanakan ....
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n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelakaanaan kineija di 
bidang perbenihan dan produkai sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinetja;

0. membehkan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secera langsung maupun tertulis berdaaar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang perbenihan 

dan produksi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

p. menyusun laporan di bidang perbenihan dan produksi berdasarkan 

data dan analisa sebagai informesi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

q. membina, mengawasir dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tai^et kinerja; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinetja organiaasi.

Paragraf 3

Seksi Perlindungan, Pengolahan. dan Pemasaran

PasaJ 17

(1) Seksi Perlindungan, Pengolahan^ dan Pemasaran mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. dan petnberian 

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang
perlindungan. pengolahan dan pemasaran hasi) perkebunan.

(2) Seksi Perlindungan. Pengolahan, dan Pemasaran sebagaimana
dimaksud pad a ay at (1| di pirn pin oleh Kepala Seksi Perlindungan, 
Pengolahan, dan Pemasaran yang mempunyai tugas memunpin 

pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian 
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang
perlindungan. pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

(3| Uraian tugas Kepala Seksi Perlindungan. Pengolahan, dan Pemasaran 
sebagaimana dimaksud pada ayac (2). adalah sebagai berikut;

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan, 
pengolahan, dan pemasaran sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 

tugas dapat berjalan sesuai dengan saseran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun .... I
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b. znenyusun bahan perencanaan di bidang peHindungan, pcngolahan, 
dan pemaaaran sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 

dan data perencanaan yang da pat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

strategis:
c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang perlindungan, pengolahan, 

dan pemasaran berdasar kewenangan dan mem pert imbangkan 

sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan a rah an kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. mengelola data organ isme pengganggu tana man di bidang 
perkebunan;

f. menyusun bahan bimbingan kelembagaan organ isme pengganggu 

tanaman di bidang perkebunan;
g. menyusun bahan sekolah lapang pengendahan hama terpadu di 

bidang perkebunan;
h. menyusun bahan penanganan dampak perubahan ikllm di bidang 

perkebunan;
i. menyusun bahan penanggulangan bencana a lam di bidang 

perkebunan;
j. menyusun bahan bimbingan dan pengembangan pengolahan hasil 

di bidang perkebunan;
k. menyusun kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
l. menyusun bahan penerapan cara produksi olahan yang baik {good 

handling practices good manufacturing practices) di bidang 

perkebunan;
m. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang 

perkebunan;
n. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
o. menyusun bahan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran 

hasil di bidang perkebunan;
p. melaksanakan pengendaJian dan evaJuasi pelaksanaan kinetja di 

bidang perlindungan, pengolahan. dan pemasaran sesuai dengan 
perencanaan dan indikator si stem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

q. memberikan saran, pendapat dan pertlmbangan kepada atasan 
secara langsung maupun lertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang perlindungan, 
pengolahan, dan pemasaran berjalan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan:

r. menvusun

\
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r.

9.

t.

tnenyusun laporan di bidang perlindungan, pengolahan, dan 
pemaaaran berdasarkan data dan analisa sebagai in formas! dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

membina» mengawasi, dan monilaj klneija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasitnya sesuai tai^t kineqa; dan

melaksanakan tugas kadinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dnlam 
ran^ca mendukung kinerja organisasi.

Bagian Keen am

Tugas dan Pungsi Bidang Penyuluhan

Paragraf 1 

Bidang Penyuluhan

Pasal 18

(1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

kebijakan, programa dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

(2) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1| di pirn pin oleh 

Kepala Bidang Penyuluhan yang mempunyai tugas memimpin dan 
mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan, programa dan 

pelaksanaan penyuluhan pertanian,

(3) Uralan tugas Kepala Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2|. adalah sebagai berikuc:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyuluhan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang tclah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang penyuluhan sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 

pern bangu nan dacrah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana strategis;
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan 

berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sum bar day a agar 

pelaksanaan tugas betjalan dan t^erhasil optimal;

d. mendistribusikan
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d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjaUn dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyusun kebijakan dan program pcnyuluh pertanian;

f. mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan 
mengembangkan mekanisme. tata kerja, dan melode penyuluhan 
pertanian di tingkat kabupaten,

g. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan 
penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku u tarn a dan pelaku 
usaha;

h. meiaksanakan pengelolaan kelembagaan dan kerenagaan;

i- meiaksanakan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan 
kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha;

j. mcningkatan kapasitas pcnyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan 
stvasta;

k-

1.

o.

dan supervisi tcrhadapmeiaksanakan evaJuasi akreditasi 
pelaksanaan penyuluhan pertanian;

meiaksanakan tugas secara ex ofjicio sebagai Kepala Balai 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten;

n>. meiaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang penyuluhan sesuai dengan perencanaan dan indikator 

sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam ran^ca 
perbaikan kinerja;

n. menyusun laporan dt bidang penyuluhan berdasarkan data dan 
anaJisa sebagai infonnaai dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan pjerundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

meiaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisaai

Paragraf 2
Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan

Pasal 19 ....

t
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(n

(2)

(3)

Pasal 19

S^ksi Kelembagaan dan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. dan pemberian bimbingan 

teknia serta pemantauan dan evaluaai di bidang kelembagaan dan 
ketenagaan penyuluhan pertanian.

Sekai Kelembagaan dan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ay at 

(1) dipimpin oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan yang 
mempunyai tugas memimptn pelaksanaan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan. dan pemberian btmbingan teknis serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan ketenagaan 
penyuluhan pertanian.

Uraian tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). adalah sebagai berikut;

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan 
ketenagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang tclah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang kelembagaan dan 

ketenagaan sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang* 
undangan berdasarkan re n can a pembangunan daerah dan data 

perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan ketenagaan 

berdasar kewenangan dan mem pert! m ban gk an sumber day a agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepai sasaran;

e. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang 
kelembagaan dan ketenagaan penyuluh pertanian;

menyiapkan bahan penguatan. pengembangan, peningkatan 

kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;

menyiapkan bahan penguatan. pengembangan, dan peningkatan 
kapasitas kelembagaan petsni;

h. menyiapkan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan 
penyuluhan pertanian;

menyiapkan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi 
kelembagaan petani;

menyusun dan mengelola database keten^taan penyuluhan 
pertanian:

f.

8

1.

k. menyiapkan ...
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k. raenyiapkan bahan pengembangan kompetcnsi keija kctenagaan 
penyuluhan pcrtanian;

1- menyiapkan bahan dan fasilitasi penilaian dan pamberian 

penghargaan penyuluh pertanian;

m.melakukan pcmantauan dan evaluasi pelaksanaan tugaa dan 
kegiatan penyuluhan pertanian;

n- menyiapkan bahan penilaian clan pemberian penghargaan kepada 
kelembagaan petani dan penyuluh pertanian;

o. melaksanakan pengendalian dan evaJuasi pelaksanaan kineija di 
bidang kelembagaan dan ketenagaan sesuai dengan perencanaan 

dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan 
dalam rangka perbaikan kinerja;

p. memberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada ausan 

sccara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang kelembagaan 
dan ketenagaan beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan,

q. menyusun laporan di bidang kelembagaan dan ketenagaan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

r. membina, mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

B. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
ranges mendukung kinerja organisasi.

Paragra/ 3

Seksi Metode dan Informasi

(1)

(2)

Pa sal 20
Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan kebijakan. pemberian bimbingan teknis dan metode 
penyuluhan. pemamauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi 
penyuluhan pertanian.

Seksi Metode dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Seksi Metode dan Informasi yang mempunyai 

tugas memimpin pelaksanaan penyusunan kebijakan, pemberian 
bimbingan teknis dan metode penyuluhan, pemantauan dan evaluasi di 
bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian,

(3) Uraiai) ....

t
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(3) Uraian tugas KepaJa Seksi Metode dan Informasi sebagaimana
dimakaud pada ayat (2), adaJah sebagai berikut:
a. menyusun bahan kebijakan teknis dt bid an g metode dan inibnnaai 

aesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang metode dan informasi 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana stralegis;
c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang metode dan informasi 

berdasar kewenangan dan mem petti m ban gkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
e. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang 

metode dan informasi;
f. menyusun bahan program pelaksanaan penyuluhan pertanian;

g. menyusun bahan penyusunan materi dan pengembangan 
metodologi penyuluhan pertanian;

h. menyusun bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi 
penyuluhan pertanian;

i. menyusun bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
j. menyusun bahan pengembangan dan pengelolaan sistem 

manajemen informasi penyuluhan pertanian;

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan 
pertanian;

l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang metode dan informasi sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan daiam 

rangka perbaikan kineija;
m. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang metode dan 
informasi l>erjalan sesuai ketentuan peraturan perundang* 
undangan;

n. menyusun laporan di bidang metode dan informasi berdasarkan 
data dan analisa sebagai informasi dan penanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;

o. membtna
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0. membina» mengawaai, dan meniJai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan 

p- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organ isasi.

Bagian Ketujuh
Tugas dan Fungsi Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian

Paragraf I
Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian

a.

Pasal 21
(I) Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian berkedudukan pada Dispertan 

yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan yang bersifat 
teknis operasionai dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang 
penyuluhan pertanian di wilayah Kabupaten Boyolali.

(21 Balaj Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan koordinasi kegiatan yang 
bersifat teknis operasionai dan/atau kegiatan teknis penunjang di 
bidang penyuluhan pertanian di uilayah Kabupaten Boyolali,

(3) Uraian tugas Kepala Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
mcnyusun bahan kcbijakan teknis Balai Pelaksana Penyuluhan 
Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
perencanaan program dan kegiatan Balai Pelaksana Penyuluhan 

Pertanian sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipenanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis; 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Balai Pelaksana 
Penyuluhan Pertanian berdasar kewenangan dan 

mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 
dan berhasil optimal:
mendistribuaikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
penyuluh pertanian sesuai dengan bidang tugasnya agar 
pelaksanaan tugas beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat 
sasaran;

b.

c.

d.

®. mengoordinasikan
i
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f.

g*

e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bid an g pada Dispertaji 
yang berkaitan dengan kegiatan pertanian yang akan disampaikan 
pada kelompok tani dengan melibatkan penyuluh pertanian agar 
kegiatan dapat beijalan dengan Ian car;

melaksanakan sinkronisasi kegiatan penyuluh pertanian dalam 
mendukung pernbangunan pertanian;

melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas 
kelembagaan penyuluh pertanian pada BaJai Penyuluhan Pertanian 
Kecamalan dan Pos Penyuluhan Desa, kelembagaan petani, 
Penyuluh Pertanian, pelaku utama serta pelaku usaha melaJui 
pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia pertanian;

h. menyusun dan menyebarluaskan materi dan informasi penyuluh 
pertanian;

i- mengeloia satuan administrasi pangkal Penyuluh Pertanian;

j. merekapitulasi laporan dan Baiai Penyuluhan Pertanian Kecamatan 
sebagai bah an analisa pelaksanaan kegiatan:

k.

1.

menyusun laporan kegiatan Baiai Pelaksana Penyuluhan Pertanian 

berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja BaJai 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian sesuai dengan perencanaan dan 

indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinetja;

m. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau lelaahan 
agar arah kebijakan penyelenggarsian tugas d) Baiai Pelaksana 

Penyuluhan Pertanian bcrjalan sesuai ketentuan peraturan 
peru n d ang- u ndangan,

n. membina dan mengawasi kinerja penyuluh pertanian sesuai 

ketentuan peraturan peru ndang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan peru ndang-u ndangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paxagraf 2

Baiai Penyuluhan Pertanian

Pasal 22 ....
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b.

Fasal 22
(1) Baiai Penyuiuhan Pertaman berkedudukan di setiap kecamatan yang 

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, menyusun programa 
penyuiuhan pertanian, melaksanakan metodologi dan evaluasi 
pelaksanaan di bidang penyuiuhan pertanian, fasilitasi dan 

mengembangkan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama serta pelaku 
usaha di tingkat kecamatan.

(2) BaJai Penyuiuhan Pertanian sebagaimana dimaksud pad a ay at (1) 
dipimpin oleh Koordinator Balai Penyuiuhan Pertanian yang 

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, menyusun prc^rama 
penyuiuhan pertanian, melaksanakan metodologi dan evaluasi 
pelaksanaan di bidang penyuiuhan pertanian. fasilitasi dan 
mengembangkan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama serta 
pelaku usaha di tingkat kecamatan.

(3) Uraian tugas koordinator Balai Penyuiuhan Pertanian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut;
a. melaksanakan kebijakan teknis Balai Penyuiuhan Pertanian sesuai 

ketemuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 

teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
menyusun perencanaan programa Balai Penyuiuhan Pertanian 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan dacrah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Balai Penyuiuhan 
Pertanian berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 

day a agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal; 
mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan a rah an kcpada 
penyuluh pertanian di kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya 

agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, eflsien, dan tepat 
sasaran;
menyusun programs penyuiuhan pada tingkat kecamatan sejalan 
dengan programs penyuiuhan kabupaten;
melaksanakan penyuiuhan berdasarkan programa penyuiuhan; 

menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana 
prod uksi. pembiayaan dan pasar;
mem fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku 
utama dan pelaku usaha;
memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pegawai Negeri Sipil 
dan Penyuluh Tenaga Harian Lepas. Penyuluh S wad ay a dan 
Penyuluh Swasta melalui proses pembel^aran secara 
berkelanjutan;

c.

d.

e.

f.

g

h.

i.

j. melaksanakan ....
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o.

r.

s.

t.

j. mclakaanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan 

pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha;

k. menghimpun, mengolah clan mengevaluasi data statistik pertanian 
tingkat kecaraatan;

l. melaksanakan pemantauan lapangan dalam rangka antisipasi 
serangan hama dan penyakit tanaman;

m. mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan pertanian di wilayah 
keijanya;

n. melaksanakan koordinasi dengan Carnal daJam pelaksanaan 
kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian agar dapat beijaJan dengan 
lancar;

melaksanakan pcngendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja Baiai 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang reiah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun lertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di Balai Penyuluhan 
Pertanian beijalan sesuai keteniuan perafuran perundang- 
undangan;

merekapituiasi laporan dari BaJai Penyuluhan Pertanian Kecamatan 
sebagai bahan anaJisa pelaksanaan kegiatan;
menyusun laporan kegiatan Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian 
berdasarkan data dan anaJisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
membina dan mengawasi kinerja penyuluh pertanian sesuai 
keteniuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai keteniuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan keteniuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

p.

BAB m
KETENIUAN PENUTUP

Pasa) 23
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 71 Tabun 2016 ten tang Uraian Tugas JabaUn Eselon Pada Dinas 
Pertanian Kabu paten Boyolali (Berita Dae rah Kabupaten Boyolali Tahun 
2016 Nomor 71) dicabutdan dinyatakan lidak berlaku.

Paaal 24 ....
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PasaJ 24

Peraturan Bupaii ini mulai berlaku pada tanffial 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabu paten Boyolali.

Dtundangkan di Boyolali 
pada tanggal 1 2018
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KABUPAT^ BOYOLALI 
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