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BUPATI BOYOLALI
PERATURAN BUPATI BO YOLALI 

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN, 
PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang

4 •

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Boyolali serta untuk pedoman guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pertanian, 
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas 
Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan 
Kehutanan Kabupaten Boyolali;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- 
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor'55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang ....
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang 
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3134);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5121);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

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

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 
Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan I
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 107);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2011 
tentang Pembentukan dan Tugas Pokok Unit 
Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
Badan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2011 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS 
POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN,PERKEBUNAN 
DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Boyolali.

4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, 

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah 

bagian dari Dinas Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai 
wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

7. Kelompok



7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifet 
mandiri.
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BAB II
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 
Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri 
dari:
a. Kepala.
b. Sekretariat terdiri dari:

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

c. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
1. Seksi Produksi Padi;
2. Seksi Produksi Palawija; dan
3. Seksi Produksi Hortikultura.

d. Bidang Sarana Prasarana Perlindungan Tanaman dan Pasca Panen 
terdiri dari:
1. Seksi Sarana Prasarana Pertanian dan Pasca Panen; dan
2. Seksi Perlindungan Tanaman.

e. Bidang Produksi Perkebunan terdiri dari:
1. Seksi Tanaman Tahunan; dan
2. Seksi Tanaman Semusim.

f. Bidang Kehutanan terdiri dari:
1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
2. Seksi Bina Usaha dan Perhutanan Sosial; dan
3. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
h. UPTD.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 3 1



Pasal 3
(1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi 
dan tugas pembantuan di bidang pertanian, perkebunan, dan 
kehutanan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai 
fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perkebunan, dan 

kehutanan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian, perkebunan, 

dan kehutanan;
d. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya;
(3) Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas 

pokok memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, 
perkebunan, dan kehutanan.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Perkebunan dan 

Kehutanan;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas 

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan;
f. mengoordinasikan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, 

pembinaan serta pemberian perizinan, berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku;

g. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan produksi pertanian, 
perkebunan dan kehutanan;

h. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan benih pertanian, 
perkebunan dan kehutanan;

i. mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan paket teknologi pertanian, 
perkebunan dan kehutanan;

j. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan alat dan me sin 
pertanian, konservasi lahan dan tata guna air ditingkat usaha tani;

k. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan agribisnis;
l. mengoordinasikan pelaksanaan pasca panen dan pengolahan hasil;

m. mengoordinasikan
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m. mengoordinasikan pelaksanaan distribusi sarana dan prasarana;
n. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan usaha dan perizinan;
o. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan 

lahan;
p. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu 

tanaman;
q. mengoordinasikan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah;
r. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan hutan rakyat;
s. mengoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan kawasan 

lindung;
t. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan hutan;
u. mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perkebunan 

dan kehutanan;
V. melakukan pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis di 

jajaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
w. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian, 

Perkebunan dan Kehutanan;
X. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan serta 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Sekretariat 
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat- 
menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, barang, 
urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan 
pelaporan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
b. pengelolaan keuangan; dan
a. pengelolaan perencanaan dan pelaporan.
Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan 
pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan 
masyarakat, keprotokolan, barang, urusan umum dan kepegawaian, 
keuangan, perencanaan, dan pelaporan.
Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:
a. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
c. memimpin.....
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c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas 
kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;

f. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;

g. mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang;
h. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan 

pegawai;

mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan 
bahan rencana pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, 
pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya;
mengoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan, laporan 
kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas 
Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian 
di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
mengoordinasikan dan mengelola administrasi barang;

m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
n. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

1
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Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 5
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan pengelolaan dan pengolahan administrasi umum 
meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hubungan 
masyarakat, keprotokolan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan 
barang.

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 
memimpin penyelenggaraan pengelolaan dan pengolahan administrasi 
umum meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hubungan 
masyarakat, keprotokolan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan 
barang.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu Sekretaris mengoordinasikan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;

d. memberikan saran.....
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d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. melaksanakan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, 

dokumentasi;
g. melaksanakan administrasi kepegawaian;
h. melaksanakan administrasi barang;
i. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan menyiapkan 

pelaksanaan perjalanan dinas;
j. melaksanakan ketertiban dan keamanan lingkungan;
k. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan serta memelihara 

sarana dan prasarana perkantoran;
l. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian Umum dan 

Kepegawaian;
n. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbagian Keuangan 

Pasal 6
Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan 
pertanggungjawaban administrasi keuangan.
Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan 
keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu Sekretaris mengoordinasikan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. mengoordinasi dan menyusun rencana anggaran belanja langsung 

dan rencana anggaran belanja tidak langsung;
g. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan rencana belanja 

langsung;

h. mengoordinasikan..... ir



h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaraan meliputi 
pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan 
belanja langsung dan tidak langsung;

i. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
j. mengurus gaji dan tunjangan pegawai;
k. menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi 

keuangan dan akuntansi;
l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbag Keuangan;
m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

Paragraf 3
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 

Pasal 7
(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengumpulan data penyusunan dokumen satuan kerja 
dan rencana anggaran, serta menyusun laporan.

(2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan pengumpulan data penyusunan dokumen 
satuan kerja dan rencana anggaran, menilai serta menyusun laporan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut;
a. membantu Sekretaris mengoordinasikan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja serta 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian 

Perencanaan dan Pelaporan;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan di 

lingkup tugasnya;
g. menghimpun, mengolah dan mengevaluasi data statistik pertanian 

meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, biofarmaka, 
dan kehutanan;

h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
anggaran belanja langsung di lingkup tugasnya;

i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra), 
Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), 
Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta
Penetapan Kineqa (PK); . menyiapkan..... I
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j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian pen3rusunan 

bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), 
bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan 
laporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

k. membantu mengoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan dan 
pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang pertanian, perkebunan, 
dan kehutanan.

l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian Perencanaan 
dan Pelaporan;

m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

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

I

Bagian Keempat
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 8

(1) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas 
pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi 
teknis di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 
mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
perbenihan, budidaya dan produksi tanaman pangan dan
hortikultura;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya dan
produksi tanaman pangan dan hortikultura;

C. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang 
perbenihan, budidaya dan produksi tanaman pangan dan
hortikultura;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, 
budidaya dan produksi tanaman pangan dan hortikultura; dan

e. pelaksanaan administrasi Bidang Produksi Tanaman Pangan dan 
Hortikultura.

(3) Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai 
tugas pokok memimpin pelaksanaan urusan di bidang produksi 
tanaman pangan dan hortikultura.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:
a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang produksi 

tanaman pangan dan hortikultura;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memimpin.....

/
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c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang 
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. menyusun rencana areal intensifikasi tanaman pangan dan 

hortikultura;
g. melaksanakan pembinaan upaya peningkatan produksi tanaman 

pangan dan hortikultura;
h. menyaisun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan 

tananman pangan dan hortikultura;
i. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Produksi 

Tanaman Pangan dan Hortikultura;
j. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

r ^

Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Produksi Padi 
Pasal 9

(1) Seksi Produksi Padi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
bidang pembinaan produksi padi.

(2) Kepala Seksi Produksi Padi mempunyai tugas pokok memimpin
pelaksanaan urusan di bidang pembinaan produksi Padi.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang produksi padi;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Produksi Padi;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. melaksanakan inventarisasi, pelaporan penyebaran dan 

pengembangan varietas padi;
g. melaksanakan pembinaan teknis budidaya dan pengawasan 

penggunaan benih padi;
h. melaksanakan pembinaan teknis budidaya dan pengawasan 

kelompok tani, masyarakat penangkar benih padi;
i. menyiapkan bahan pedoman dan bimbingan teknis penerapan 

teknologi peningkatan produksi padi;
j. melakukan.....



12

t # k.

1.

melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Produksi Padi;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Produksi Palawija 

Pasal 10
(1) Seksi Produksi Palawija mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

di bidang produksi palawija meliputi jagung, kacang dan umbi.
(2) Kepala Seksi Produksi Palawija mempunyai tugas pokok memimpin 

pelaksanaan urusan di bidang produksi palawija meliputi jagung, 
kacang dan umbi.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang produksi palawija;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Produksi Palawija;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. melaksanakan inventarisasi penyebaran dan pengembangan 

varietas palawija;
g. melaksanakan pembinaan teknis budidaya dan pengawasan teknik 

penggunaan benih palawija ;
h. melaksanakan penyiapan bahan dan pedoman penerapan teknologi 

peningkatan produksi palawija;
i. melaksanakan penyiapan bahan dan pedoman pengembangan 

agribisnis palawija;
j. melaksanakan pembinaan teknis budidaya di bidang produksi 

palawija.
k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Produksi Palawija;
l. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

Paragraf 3 y



13

1- ^

t ‘
»

Paragraf 3
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Produksi Hortikultura 
Pasal 11

(1) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan 
urusan di bidang produksi hortikultura meliputi tanaman sayuran, 
tanaman buah, tanaman bias, dan tanaman biofarmaka.

(2) Kepala Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan urusan di bidang produksi hortikultura meliputi tanaman 
sayuran, tanaman buah, tanaman hias, dan tanaman biofarmaka.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang produksi hortikultura;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Produksi Hortikultura;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. melaksanakan inventarisasi penyebaran dan pengembangan 

tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman hias, dan tanaman 
biofarmaka;

g. melaksanakan pembinaan teknis budidaya dan pengawasan 
penggunaan benih tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman hias, 
dan tanaman biofarmaka;

h. menyiapkan bahan dan pedoman penerapan teknologi peningkatan 
produksi tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman hias, dan 
tanaman biofarmaka;

i. melaksanakan pembinaan teknis budidaya di bidang produksi 
hortikultura;

j. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Produksi 
Hortikultura;

k. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan

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

(1)

Bagian Kelima
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Sarana Prasarana Perlindungan Tanaman dan Pasca Panen
Pasal 12

Bidang Sarana Prasarana Perlindungan Tanaman dan Pasca Panen 
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang sarana 
prasarana perlindungan tanaman dan pasca panen.

(2) Dalam.....
f
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Sarana Prasarana Perlindungan Tanaman dan Pasca 
Panen mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
pengelolaan lahan, air irigasi, pupuk, pestisida, alat mesin
pertanian dan pasca panen;

b. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan lahan, air irigasi,
pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan pasca panen;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang
pengelolaan lahan, air irigasi, pupuk, pestisida, alat mesin
pertanian dan pasca panen;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang pengelolaan 
lahan, air irigasi, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan pasca 
panen; dan

e. pelaksanaan administrasi Bidang Sarana Prasarana Perlindungan 
Tanaman dan Pasca Panen.

(3) Kepala Bidang Sarana Prasarana Perlindungan Tanaman dan Pasca 
Panen mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan di bidang sarana 
prasarana perlindungan tanaman dan pasca panen.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:
a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang sarana 

prasarana perlindungan tanaman dan pasca panen;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang 

Sarana Prasarana Perlindungan Tanaman dan Pasca Panen;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;
menyiapkan perumusan kebijakan, penetapan, pembinaan 
peredaran, pengawasan, penggunaan sarana prasarana , 
perlindungan tanaman dan pasca panen;
melaksanakan penyusunan rencana peredaran, pengawasan, 
pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian sarana dan 
prasarana pertanian;
melaksanakan bimbingan, pemanfaatan dan, pengawasan sumber 
daya air dan air irigasi;
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria bidang sarana prasarana, perlindungan 
tanaman dan pasca panen;
melaksanakan kebijakan, pembinaan, pendayagunaan, menetapkan 
standar teknis dan uji coba usaha pengelolaan alat dan mesin 
pertanian (Alsintan);
menyusun norma standar, prosedur, dan kriteria bidang sarana 
prasarana, perlindungan tanaman dan pasca panen; 
melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
evaluasi bidang sarana prasarana, perlindungan tanaman dan 
pasca panen;

d.

f.

h.

1.

k.

l.

m. menyusun i
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N m. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan 

bidang sarana prasarana, perlindungan tanaman dan pasca panen;
n. menyusun rencana pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi 

jaringan irigasi, pengembangan dan optimalisasi jaringan irigasi, 
pengembangan jalan usahatani kawasan tanaman pangan, 
hortikultura dan perkebunan;

o. menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan teknis 
dalam upaya peningkatan penerapan teknologi pengembangan air 
permukaan dan air tanah, pengendalian alih fungsi lab an, 
penguatan Status kepemilikan lahan pertanian produkstif, 
pengendalian fragmentasi lahan, pemanfaatan lahan pertanian 
terlantar/tidak produktif, perlindungan tanaman dan pasca panen;

p. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Sarana 
Prasarana Perlindungan Tanaman dan Pasca Panen;

q. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

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

L
I

>

fc-

Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok

Seksi Sarana Prasarana Pertanian dan Pasca Panen
Pasal 13

(1) Seksi Sarana Prasarana Pertanian dan Pasca Panen mempunyai tugas 
pokok melaksanakan urusan di bidang sarana prasarana pertanian dan 
pasca panen.

(2) Kepala Seksi Sarana Prasarana Pertanian dan Pasca Panen mempunyai 
tugas pokok memimpin pelaksanaan urusan di bidang sarana 
prasarana pertanian dan pasca panen.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang sarana prasarana pertanian dan pasca panen;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Sarana 

Prasarana Pertanian dan Pasca Panen;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. melakukan bimbingan pemberdayaan Perkumulan Petani Pemakai 

Air (P3A) Dharma Tirta dan pengawasan pemanfaatan sumber daya 
lahan dan air irigasi;

g. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kecukupan penyediaan 
sarana prasarana teknologi pertanian;

h. melakukan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan 
jalan di tingkat usaha tani;

1. melaksanakan i
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i. melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan pemanfaatan dan 
pengendalian sumber daya lahan pertanian, sumber air dan air 
irigasi serta pengembangan penanganan sarana prasarana 
pertanian dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura, dan 
perkebunan;

j. melaksanakan inventarisasi, pembinaan dan pengembangan 
sumber daya lahan pertanian, sumber daya air irigasi, alat dan 
mesin pertanian;

k. membantu analisis teknis ekonomi dan sosial budaya alat dan 
mesin pertanian sesuai kebutuhan lokal;

l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Sarana 
Prasarana Pertanian dan Pasca Panen;

m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

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

k

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Perlindungan Tanaman 

Pasal 14
(1) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas pokok melaksanakan 

urusan di bidang perlindungan tanaman meliputi tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan, biofarma, dan kehutanan.

(2) Kepala Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan urusan di bidang perlindungan tanaman 
meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, biofarma, dan 
kehutanan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang perlindungan tanaman meliputi tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan, biofarma, dan kehutanan;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 
Perlindungan Tanaman;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. melaksanakan inventarisasi dan peramalan serangan organisme 

pengganggu tanaman;
g. melaksanakan pencegahan dan pengendalian organisme 

pengganggu tanaman;
h. melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan penggunaan 

pestisida;
i. melaksanakan.....

/
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i. melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan pupuk 
bersubsidi dan pengembangan penggunaan pupuk organik;

j. melaksanakan pengembangan penggunaan pestisida hayati;
k. melaksanakan pengembangan statistik, sistem informasi dan 

evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman dan 
pupuk/ pestisida;

l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Perlindungan 
Tanaman;

m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

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

Bagian Keenam
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Produksi Perkebunan 

Pasal 15
(1) Bidang Produksi Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

urusan di bidang produksi perkebunan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bidang Produksi Perkebunan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi 

perkebunan;
b. penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang 

produksi perkebunan;
c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang produksi perkebunan;
d. pelaksanaan pembinaan penggunaan sarana produksi perkebunan;
e. pelaksanaan teknis pembinaan usaha, rekomendasi izin usaha dan 

sarana usaha pemberdayaan pemanfaatan lahan dan air, pembinaan 
perbenihan dan pembinaan teknis budidaya perkebunan; dan

f. pelaksanaan bimbingan penerapan standar penggunaan pupuk, 
pestisida dan pengembangan, pemanfaatan alat dan mesin 
perkebunan, bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen, 
pengolahan hasil, dan pemasaran produksi perkebunan;

(3) Kepala Bidang Produksi Perkebunan mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan urusan di bidang produksi perkebunan.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:

menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang 
perkebunan;
menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang 
Produksi Perkebunan;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;

e. mendistribusikan.....

a.

b.
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e.

g-

h.

J-

k.

l.

m.

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;

menyusun bahan rekomendasi izin dan melaksanakan pembinaan 
usaha dan sarana usaha di bidang produksi perkebunan;
melaksanakan pemberdayaan pemanfaatan lahan dan air, 
pembinaan perbenihan dan teknis budidaya perkebunan;
melaksanakan bimbingan penerapan standar penggunaan pupuk, 
pestisida dan pengembangan alat dan mesin perkebunan;
melaksanakan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen, 
pengolahan basil, dan pemasaran produksi perkebunan;
melaksanakan pengembangan statistik, sistem informasi 
perkebunan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
bidang produksi perkebunan;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Produksi 
Perkebunan;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

t
1 •
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Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Tanaman Tahunan 

Pasal 16
(1) Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan tanaman tahunan.
(2) Kepala Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas pokok memimpin

pelaksanaan urusan tanaman tahunan.
(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah

sebagai berikut;
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang tanaman tahunan;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaiin tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Tanaman Tahunan;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. melaksanakan program peremajaan, rehabilitasi dan perluasan 

produksi tanaman tahunan;
g. melaksanakan kegiatan intensifikasi, diversifikasi, optimalisasi dan 

konservasi lahan tanaman tahunan;
h. menyiapkan bahan pembinaan kultur teknis dan petunjuk teknis 

pengembangan produksi tanaman tahunan;
i. melaksanakan pembinaan m\itu hasil dan pemasaran hasil 

tanaman tahunan;
j. melaksanakan.....

/
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j. melaksanakan pemberdayaan pemanfaatan lahan dan air, 
pembinaan perbenihan dan teknis budidaya produksi tanaman 
tahunan;

k. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca 
panen, pengolahan basil, dan pemasaran produksi tanaman 
tahunan;

l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Tanaman 
Tahunan;

m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

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

£

~ 9^

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Tanaman Semusim 

Pasal 17
(1) Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas pokok melaksanakan 

urusan di bidang Tanaman Semusim.
(2) Kepala Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas pokok memimpin 

pelaksanaan urusan di bidang tanaman semusim.
(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 

sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang tanaman semusim;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 
Tanaman Semusim;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;
melaksanakan program peremajaan dan perluasan tanaman 
semusim;

g. melaksanakan kegiatan intensiflkasi, diversifikasi, dan konservasi 
lahan produksi tanaman semusim;

h. menyiapkan bahan pembinaan kultur teknis dan petunjuk teknis 
pengembangan tanaman semusim;

i. melaksanakan pembinaan mutu hasil dan pemasaran hasil 
produksi tanaman semusim;

j. melaksanakan pemberdayaan pemanfaatan lahan dan air, 
pembinaan perbenihan dan teknis budi daya tanaman semusim;

k. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya, panen, 
pasca panen, pengolahan hasil, dan pemasaran produksi tanaman 
semusim;

l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Tanaman 
Semusim;

m. membina.....

c.

d.
e.

f.

/
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V
m.

n.

membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

V

}

Bagian Ketujuh
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Kehutanan 

Pasal 18
(1) Bidang Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

kehutanan bidang rehabilitasi hutan, bina usaha dan perhutanan 
sosial, perlindungan hutan dan konservasi alam.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Kehutanan mempun3rai fungsi:
a. penyiapan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
b. penyiapan rancangan teknis di bidang kehutanan, inventarisasi 

lahan kritis, penghijauan dan konservasi tanah;
c. penyiapan rancangan pengembangan hutan rakyat/hutan milik, 

pemberdayaan hasil hutan non kayu, menyelenggarakan pelayanan 
perizinan, pengembangan hutan kota, pengawasan peredaran 
hasil hutan (kayu dan non kayu), pembinaan pemanfaatan lahan 
bawah tegakan hutan; dan

d. penyiapan bahan pembinaan reklamasi bekas penambangan, 
pengelolaan kawasan waduk/ sempadan sungai dan sekitar mata 
air, perlindungan sumber mata air.

(3) Kepala Bidang Kehutanan mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan urusan rehabilitasi hutan, bina usaha dan perhutanan 
sosial, perlindungan hutan dan konservasi alam.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:

menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang 
kehutanan;
menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang 
Kehutanan;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;
menyiapkan rekomendasi pemberian izin usaha
perbenihan/pembibitan dan sumber benih tanaman hutan, 
rekomendasi dan perpanjangan izin Industri Pengolahan Basil 
Hutan Kayu (lUPHHK), pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa 
lingkungan, pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan 
produksi dan rekomendasi pemberian izin bidang perlindungan dan 
konservasi alam;

g. menyelenggarakan.....

a

b.

f.
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g. menyelenggarakan inventarisasi, pengelolaan dan peningkatan 
produktivitas lahan kritis;

h. melaksanakan penghijauan dan konservasi tanah dan air di luar 
kawasan hutan;

i. melaksanakan rehabilitasi kawasan waduk/sempadan sungai, 
sekitar mata air serta kawasan lindung lainnya di luar kawasan 
hutan;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
rehabilitasi dan reklamasi pada kawasan hutan;

k. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan tata batas hutan, 
pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi/taman 
nasional, taman hutan raya dan hutan kota;

l. menyelenggarakan penatausahaann hasil hutan kayu/non kayu di 
luar kawasan hutan, penyelenggaraan penerbitan surat keterangan 
sahnya hasil hutan di luar kawasan hutan;

m. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan Provisi Sumber 
Daya Hutan (PSDH) pada hutan produksi, pengesahan Rencana 
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) bagi Izin Pemanfaatan 
Kayu Hutan (IPKH), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana 
Kerja Lima Tahunan (RKL);
memberikan rekomendasi atas pengenaan sanksi atas pelanggaran 
pemanfaatan hutan dan tata usaha hasil hutan;
menyelenggarakan pengelolaan perlebahan, sarang burung 
walet/sriti, pengembangan atsiri di sekitar kawasan, wana farmaka, 
dan tanaman di bawah tegakan lainnya;

p. menyediakan sarana prasarana, evaluasi lokasi, pembinaan dan 
pengawasan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;

q. menyelenggarakan perlindungan dan pengawasan pemanfaatan 
tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi;

r. melaksanakan pembinaan penggunaan benih/bibit, pupuk dan 
pestisida untuk tanaman hutan;

s. melaksanakan pencegahan dan pengendalian hama penyakit 
tanaman hutan;

t. mengoordinasikan pelaksanaan penertiban peredaran hasil hutan 
ilegal;

u. menyelenggarakan pelatihan keterampilan di bidang kehutanan;
V. melaksanakan pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan 

masyarakat di dalam dan di sekitar hutan;
w. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Kehutanan;
X. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.
Paragraf 1

Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 19 .....
/
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Pasal 19
(1) Seksi Rehabilitasi dan Hutan Laban mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan kebutanan bidang rebabilitasi butan dan laban.
(2) Kepala Seksi Rebabilitasi dan Hutan Laban mempunyai tugas pokok 

memimpin pelaksanaan urusan kebutanan bidang rebabilitasi butan 
dan laban.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalab 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan baban perumusan kebijakan teknis di 

bidang rebabilitasi butan dan kban;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Rebabilitasi Hutan Laban;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan araban kepada 
bawaban;

menyiapkan rekomendasi pemberian izin usaba 
perbeniban/pembibitan dan sumber benib tanaman butan;
membantu menyelenggarakan pengurusan laban kritis dan 
peningkatan produktivitas laban;
membantu melakukan pembinaan penggunaan benib, pupuk dan 
pestisida untuk tanaman kebutanan;
membantu penyelenggaraan pengbijauan dan konservasi tanab 
dan air di luar kawasan butan;

j. membantu melakukan pelatiban ketrampilan masyarakat ten tang 
rebabilitasi butan dan laban;

k. membantu merebabilitasi kawasan sekitar waduk, sempadan 
sungai dan sekitar sumber mata air serta kawasan lindung 
lainnya;

l. membantu pengembangan tanaman bambu;
m. membantu melakukan monitoring dan evaluasi kawasan lindung, 

sempadan sungai/waduk dan sekitar sumber mata air
n. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Rebabilitasi 

Hutan Laban;
o. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawaban termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleb atasan sesuai bidang 

tugasnya.

b.

1.

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Bina Usaba dan Perbutanan Sosial

T

Pasal 20
/
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Pasal 20
(1) Seksi Bina Usaha dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan kehutanan bidang bina usaha dan perhutanan 
sosial.

(2) Kepala Seksi Bina Usaha dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas 
pokok memimpin pelaksanaan urusan kehutanan bidang bina usaha 
dan perhutanan sosial.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang bina usaha dan perhutanan sosial;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Bina 

Usaha dan Perhutanan Sosial;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;

menyelenggarakan penatausahaan hasil hutan dengan 
pertimbangan teknis rencana pengelolaan hasil hutan, 
menginventarisir, monitoring dan evaluasi data tegakan;
menyiapkan rekomendasi izin usaha industry primer hasil hutan 
kayu (lUIPHHK) kapasitas produksi di atas 2000 m3 pertahun dan 
2000 m3 pert tahun, membantu menyiapkan rekomendasi izin 
pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, 
pemanfaatan hasil hutan dan perhitungan dana PSDH dari hasil 
hutan produksi;
menyiapkan kebutuhan tenaga teknis dan tenaga pemeriksaan 
penerimaan kayu bulat (DAN IS PH PL) di IPHHK dan dokumen 
peredaran dari hutan hak;
melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana tebangan tahunan 
pada hutan produksi dan membuat laporan ke Direktorat Jenderal 
Bina Usaha dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI;
membuat surat perintah pembayaran (SPP) PSDH sesuai dengan 
permohonan surat perintah pembayaran (SPP) PSDH dan laporan 
hasil produksi ka5m yang berasal dari Perum Perhutani;
melaksanakan monitoring dan evaluasi pemasaran hasil hutan 
hak di lUIPHHK, rencana dan realisasi dari Rencana Pemenuhan 
Bahan Baku Industri (RPBBI) bagi Izin Usaha Industri Primer Hasil 
Hutan Kayu (lUIPHHK) dan laporan lainnya;
melakukan monitoring, inventarisasi data tegakan hutan rakyat 
dan melaksanakan pembinaan hutan rakyat;
menyiapkan bahan evaluasi pelaporan realisasi produksi hasil 
hutan Negara dan hutan hak.
menyiapkan bahan pemeriksaan persediaan hasil hutann kayu di 
tempat penampungan kayu (TPK) hutan dan industri (Stock 
Opname);

o. melaksanakan.....

J-
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o. melaksanakan rekonsiliasi PSDH dengan Biro Keuangan 
Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 
Pemm Perhutani KPH Telawa dan KPH Semarang;

p. melaksanakan fasilitasi sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis 
Masyarakat Lestari (PHBML) dan sertifikasi lacak balak basil hutan 
hak ke Industri Pengolahan Kayu (SVLK);

q. membantu pembinaan penyelenggaraan pengelolaan perlebahan 
dan usaha pengembangan minyak atsiri di sekitar kawasan dan 
usaha wana farmaka;

r. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi 
pemberdayaan masyarakat kawasan hutan hak dan sekitar hutan 
produksi;

s. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Bina Usaha dan 
Perhutanan Sosial;

t. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

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

. V
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Paragraf 3
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Pasal 21

(1) Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas 
pokok melaksanakan urusan kehutanan bidang perlindungan hutan 
dan konservasi alam.

(2) Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai 
tugas pokok memimpin pelaksanaan urusan kehutanan bidang 
perlindungan hutan dan konservasi alam.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang perlindungan hutan dan konservasi alam;
b. menyusun rencana, program k(;rja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. membantu penyusunan rumusan rekomendasi pemberian izin 

bidang perlindungan hutan dan konservasi alam;
g. membantu penyusunan petunjuk teknis, penyediaan sarana 

prasarana, evaluasi lokasi, pembinaan dan pengawasan, 
pencegahan hama/penyakit dan penanggulangan kebakaran hutan;

h. membantu pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan meliputi 
pengendalian kebakaran, pencegahan hama, penyakit dan 
penertiban peredaran;

i. membantu penyelenggaraan pengamanan/perburuan satwa liar 
yang tidak dilindungi;

j. berperan.....

/
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berperan aktif dalam penyelenggaraan pelatihan dalam hal 
perlindungan hutan dan konservasi alam;
membantu penyiapan dan pengelolaan kawasan dan perlindungan 
satwa dihutan kota;
melaksanakan koordinasi dan kcrjasama dengan para pihak dalam 
rangka perlindungan hutan dan konservasi alam;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Perlindungan 
Hutan dan Konservasi Alam;
membina, mengaw^asi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

Bagian Kedelapan 

Kelompok Jabatan Fungsional 
Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga 
fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) dan (2) 
diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada 
Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan 

UPTD Pertanian 

Pasal 23

(1) UPTD Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan yang 
bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di 
bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan di wilayah kerjanya.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), UPTD Pertanian mempunyai fungsi :
a. penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pertanian;
b. perencanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang pertanian; 

dan
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian.

(3) Kepala UPTD Pertanian mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang di bidang pertanian, perkebunan dan 
kehutanan di wilayah kerjanya.

(4) Penjabaran
/
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(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
sebagai berikut:

a.
b.

d.
e.

f.

g-

h.

i.

merumuskan kebijakan teknis pada unit kerjanya;
menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada unit 
kerjanya;

memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;

menghimpun mengolah dan mengevaluasi data statistik pertanian 
tingkat kecamatan;

melaksanakan pemantauan lapangan dalam rangka antisipasi 
serangan hama dan penyakit tanaman;
melakukan monitoring , evaluasi dan pelaporan perkembangan 
luas tanam, panen dan produksi tanaman pangan, perkebunan 
dan kehutanan diwilayahnya;

membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan serta 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

(1) Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pertanian mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, umum, pengelolaan 
barang, keuangan, perencanaan dan pelaporan.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pertanian mempunyai tugas 
pokok memimpin pelaksanaan urusan rumah tangga, kepegawaian, 
umum, pengelolaan barang, keuangan, perencanaan dan pelaporan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada unit kerjanya;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian 

Tata Usaha unit kerjanya;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, dan 

pengelolaan barang serta perencanaan dan pelaporan;
g. mengelola administrasi surat menyurat, pengarsipan, pemeliharaan 

dan rumah tangga kantor;

h. melakukan.....

/
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h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian Tata Usaha 
unit kerjanya;

i. membina, mengawasi dan rnenilai kinerja bawahan serta 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

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

BAB III
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, ma]<a Peraturan Bupati Boyolali Nomor 
34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah 
Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 
Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1

Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

♦

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal JJ.
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