
B.3. Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Cirebon 
 (Berdasarkan pada Peraturan Walikota No. 37  Tahun 2008) 

 
                   1. Kepala Dinas 
 

1.1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan,  

merumuskan sasaran, mengarahkan, membina, mengendalikan, 

mengevaluasi penyelenggaran urusan  otonomi daerah dalam rangka 

pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang kelautan dan perikanan, 

pertanian, peternakan serta kehutanan di lingkungan Pemerintah 

Kota,  berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah 

serta tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah kepada 

Pemerintah Kota. 

 

                       1.2.     Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 

                                  dimaksud di atas Kepala Dinas mempunyai fungsi: 

1.2.1. Perumusan kebijakan umum program kerja dinas; 

                         1.2.2. Pelaksanaan memimpin penyelenggaraan teknis  

                                           operasional dan  fungsional tugas-tugas dinas; 

  1.2.3.  Pembinaan, pengendalian dan pengawasan  

 Penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang    kelautan 

dan perikanan, pertanian, peternakan serta kehutanan;              

                  1.2.4.  Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas dan     

 unit kerja lain di bidang tugasnya; 

                  1.2.5.  Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya; 

                  1.2.6. Perumusan kebijakan teknis operasional dan fungsional  di 

bidang kelautan, perikanan, pertanian, dan peternakan serta 

kehutanan; 

                  1.2.7.  Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya; 

                  1.2.8.   Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas  

      Dinas; 

    1.2.9.  Pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; 

1.2.10. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan  Walikota dan  

 atau Sekretaris Daerah serta   peraturan perundang- 

 undangan.    

 

 

 



2. Sekretaris 

              

                       2.1. Sekretaris sebagai unsur staf atau administrasi mempunyai tugas 

pokok merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, 

mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan urusan 

keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, 

perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan dalam rangka 

mendukung mekanisme kerja dinas.  

                 2.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di 

atas, Sekretaris mempunyai fungsi: 

 

                             2.2.1.    Perencanaan operasional Sekretariat Dinas; 

                             2.2.2.   Pembagian tugas penyelenggaraan Sekretariat  

meliputi urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan,   urusan 

umum dan kehumasan, urusan kepegawaian, urusan 

perlengkapan, urusan keuangan, dan penyusunan program 

Dinas; 

2.2.3.  Pemberian petunjuk penyelenggaraan Sekretariat meliputi  

  urusan  keorganisasian dan ketatalaksanaan,   urusan umum 

  dan kehumasan,urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, 

  urusan keuangan, dan penyusunan program Dinas; 

2.2.4.   Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;  

2.2.5.   Pengaturan penyelenggaraan Sekretariat meliputi urusan  

  keorganisasian dan ketatalaksanaan,   urusan umum dan  

  kehumasan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan,  

  urusan keuangan, dan penyusunan  program Dinas; 

2.2.6.  Pemfasilitasian penyelenggaraan  tugas dinas; 

                         2.2.7. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan  tugasSekretariat; 

                             2.2.8.   Pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Dinas; 

2.2.9.   Pelaksanaan tugas  kedinasan lainnya berdasarkan arahan 

  atasan dalam  lingkup bidang tugasnya. 

 
 
 

3. Sub Bagian Umum 
 
 

3.1. Sub   Bagian  Umum  sebagai  pembantu   unsur   staf  atau  

administrasi mempunyai  tugas pokok memberi petunjuk, membagi 



tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan 

merencanakan kegiatan pengelolaan urusan keorganisasain, 

ketetalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, umum, 

kerumahtanggaan dan administrasi  kepegawaian. 

 

3.2. Untuk   menyelenggarakan   tugas   pokok   sebagaimana   dimaksud    

di atas,  Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : 

     

3.2.1. Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Umum  meliputi 

pengelolaan urusan keorganisasian, ketetalaksanaan, 

ketatausahaan, kehumasan, umum, administrasi  

kepegawaian dan rumah tangga; 

3.2.2. Pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian, 

ketetalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, umum, 

administrasi  kepegawaian dan rumah tangga; 

3.2.3. Pembagian tugas pengelolaan urusan keorganisasian, 

ketetalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, umum, 

administrasi  kepegawaian dan rumah tangga; 

3.2.4. Pembimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; 

3.2.5. Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan 

keorganisasian, ketetalaksanaan, ketatausahaan, 

kehumasan, umum, administrasi  kepegawaian dan rumah 

tangga; 

3.2.6. Pengoreksian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; 

3.2.7. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya; 

3.2.8.      Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; 

3.2.9.        Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya  berdasarkan   

      arahan  atasan dalam lingkup bidang tugasnya. 

  

  

 
4. Sub Bagian Program dan Pelaporan 

 

4.1. Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pembantu unsur staf 

atau administrasi mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, 

membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi 



dan merencanakan kegiatan pengelolaan penyusunan program dan 

pelaporan; 

4.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di 

atas, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi : 

4.2.1.  Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Program dan 

Pelaporan meliputi pengelolaan penyusunan program dan 

pelaporan Sekretariat dan Dinas; 

4.2.2. Pemberian petunjuk pengelolaan penyusunan program dan 

 pelaporan; 

4.2.3.  Pembagian tugas pengelolaan penyusunan program  

4.2.4.  Pembimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan 

 Pelaporan 

4.2.5.  Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan  penyusunan 

 program; 

   4.2.6.  Pengoreksian pelaksanaan tugas Sub Bagian Program  dan  

    Pelaporan; 

    4.2.7.  Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang  tugasnya; 

4.2.8.  Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program  dan 

 Pelaporan; 

4.2.9.  Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya  berdasarkan  arahan  

 atasan  dalam lingkup bidang tugasnya. 

 

 

 
 5. Sub Bagian Keuangan 
 
 

5.1. Sub Bagian Keuangan sebagai pembantu unsur staf atau administrasi 

mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, 

membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan 

merencanakan kegiatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan 

dinas. 

 

5.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di 

atas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 

5.2.1. Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian  Keuangan; 

5.2.2. Pemberian petunjuk pengelolaan keuangan dan  

perlengkapan dinas; 



5.2.3.  Pembagian tugas pengelolaan keuangan dan  

 perlengkapan dinas; 

5.2.4.  Pembimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian  

  Keuangan;  

5.2.5.  Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan  

 keuangan dan perlengkapan dinas; 

5.2.6. Pengoreksian pelaksanaan tugas Sub Bagian keuangan 

    5.2.7.  Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang  

      tugasnya; 

5.2.8.  Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; 

5.2.9.  Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya  berdasarkan   

     arahan  atasan dalam lingkup bidang tugasnya. 

 
 
 
 
6. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

 

   6.1. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai  

 unsur pelaksana mempunyai tugas pokok merencanakan, membagi 

tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan 

melaporkan pelaksanaan urusan tanaman pangan dan hortikultura. 

   6.2. Untuk menyelenggarakan  tugas  pokok  sebagaimana   

dimaksud di  atas Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura mempunyai fungsi : 

6.2.1.   Perencanaan operasional bidang tanaman pangan    

    dan hortikultura; 

6.2.2. Pembagian tugas penyelenggaraan bidang tanaman  

pangan dan hortikultura; 

6.2.3. Pemberian petunjuk penyelenggaraan bidang  

tanaman pangan dan hortikultura; 

6.2.4. Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya; 

6.2.5. Pengaturan penyelenggaraan bidang tanaman pangan dan 

hortilkultura; 

6.2.6. Pemfasilitasian penyelenggaraan tugas Bidang Tanaman 

Pangan dan Hortikultura; 

6.2.7. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas 

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; 



6.2.8. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan 

dan Hortikultura; 

6.2.9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan 

atasan dalam lingkup bidang tugasnya. 

 

 

  7. Seksi Produksi dan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura 
 

7.1.   Seksi   Produksi dan  Usaha   Tanaman   Pangan   dan     

Hortikultura  sebagai pembantu unsur pelaksana  

mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, 

membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan 

merencanakan kegiatan operasional urusan produksi, usaha tanaman 

pangan dan hortikultura, meliputi lahan pertanian. irigasi, pupuk, 

pestisida, perlindungan tanaman, pemanfaatan pembiayaan 

agribisnis, pembinaan usahatani, pemasaran hasil tanaman pangan 

dan hortikultura serta pengembangan sarana usaha pertanian 

tanaman pangandan hortikultura serta pengembangan statistik dan 

sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura, penanganan dan 

pengolahan hasil panen dan pasca panen tanaman pangan dan 

hortikultura. 

 

7.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di 

atas, Seksi  Produksi dan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura, 

mempunyai fungsi :   

7.2.1. Perencanaan kegiatan kerja Seksi Produksi dan Usaha 

Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

7.2.2. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan produksi  

usaha tanaman pangan dan hortikultura, meliputi lahan 

pertanian. irigasi, pupuk, pestisida, perlindungan tanaman, 

pemanfaatan pembiayaan agribisnis, pembinaan usahatani, 

pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura serta 

pengembangan sarana usaha pertanian tanaman pangandan 

hortikultura serta pengembangan statistik dan sistem informasi 

tanaman pangan dan hortikultura, penanganan dan 

pengolahan hasil panen dan pasca panen tanaman pangan 

dan hortikultura; 



7.2.3.  Pembagian tugas pelaksanaan Seksi Produksi dan  

 Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

7.2.4.  Pembimbingan pelaksanaan tugas Seksi Produksi dan  

 Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

7.2.5.  Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan  

produksi usaha tanaman pangan dan hortikultura, meliputi 

lahan pertanian. irigasi, pupuk, pestisida, perlindungan 

tanaman, pemanfaatan pembiayaan agribisnis, pembinaan 

usahatani, pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura 

serta pengembangan sarana usaha pertanian tanaman 

pangandan hortikultura serta pengembangan statistik dan 

sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura, 

penanganan dan pengolahan hasil panen dan pasca panen 

tanaman pangan dan hortikultura; 

    7.2.6.  Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang  

      tugasnya; 

7.2.8.  Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Produksi dan  

 Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

7.2.9.  Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya  berdasarkan   

     arahan  atasan dalam lingkup bidang tugasnya. 

 

 
 
8. Seksi Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura 

 

8.1. Seksi  Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai  

pembantu unsur pelaksana mempunyai tugas pokok memberi 

petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, 

mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional urusan teknologi 

tanaman pangan dan hortikultura, meliputi alat dan mesin pertanian, 

teknik budidaya tanaman pangan dan hortikultura; 

 

8.2  Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di 

atas, Seksi   Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura, 

mempunyai fungsi :   

8.2.1. Perencanaan kegiatan kerja Seksi Teknologi Tanaman Pangan 

dan Hortikultura; 

8.2.2. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan teknologi  



tanaman pangan dan hortikultura, meliputi alat dan mesin 

pertanian, teknik budidaya tanaman pangan dan hortikultura;  

8.2.3.  Pembagian tugas pelaksanaan Seksi Teknologi  

 Tanaman Pangan dan Hortikultura;  

8.2.4.  Pembimbingan pelaksanaan tugas Seksi Teknologi  

  Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

8.2.5.  Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan  

 teknologi tanaman pangan dan hortikultura, meliputi   alat dan 

mesin pertanian, teknik budidaya tanaman pangan dan 

hortikultura;  

8.2.6. Pengoreksian pelaksanaan tugas Seksi Teknologi  

     Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

    8.2.7.   Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya; 

8.2.8.  Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi teknologi tanaman   

pangan dan hortikultura, meliputi alat dan mesin pertanian, 

teknik budidaya tanaman pangan dan hortikultura; 

8.2.9.  Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya  berdasarkan   

     arahan  atasan dalam lingkup bidang tugasnya. 

 
 
 
9. Bidang Peternakan 

 
9.1. Bidang Peternakan sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok 

merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, 

mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan urusan 

produksi dan teknologi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan 

masyarakat veteriner. 

9.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di 

atas, Bidang Peternakan, mempunyai fungsi : 

9.2.1.   Perencanaan operasional Bidang Peternakan; 

9.2.2.    Pembagian tugas penyelenggaraan Bidang Peternakan; 

9.2.3.    Pemberian petunjuk penyelenggaraan Bidang Peternakan; 

 9.2.4.   Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya; 

 9.2.5.  Pengaturan penyelenggaraan Bidang Peternakan; 

 9.2.6.  Pemfasilitasian penyelenggaraan tugas Bidang Peternakan; 

9.2.7. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas 

Bidang Peternakan; 



9.2.8. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Peternakan; 

9.2.9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan 

arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya. 

 

 
10. Seksi Produksi dan Teknologi Ternak 

 
10.1. Seksi  Produksi dan Teknologi Ternak sebagai pembantu unsur 

pelaksana mempunyai  tugas pokok memberi petunjuk, membagi 

tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan 

merencanakan kegiatan operasional urusan kawasan peternakan, alat 

dan mesin peternakan, pemanfaatan air untuk peternakan, pakan 

ternak dan bibit ternak, penyebaran dan pengembangan peternakan, 

pembinaan usaha dan sarana usaha peternakan, pemasaran serta 

pengembangan sistem statistik dan sistem informasi peternakan. 

10.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di 

atas, Seksi   Produksi dan Teknologi Ternak, mempunyai fungsi :   

10.2.1.  Perencanaan kegiatan kerja Seksi Produksi dan  

   Teknologi Peternakan; 

10.2.2. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan kawasan  

peternakan, alat dan mesin peternakan, pemanfaatan air 

untuk peternakan, pakan ternak dan bibit ternak, penyebaran 

dan pengembangan peternakan, pembinaan usaha dan 

sarana usaha peternakan, pemasaran serta pengembangan 

sistem statistik dan sistem informasi peternakan 

10.2.3.  Pembagian tugas pelaksanaan Seksi Produksi dan  

   Teknologi Peternakan; 

10.2.4. Pembimbingan pelaksanaan tugas Seksi Produksi dan 

Teknologi Peternakan; 

10.2.5.  Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan  

kawasan peternakan, alat dan mesin peternakan, 

pemanfaatan air untuk peternakan, pakan ternak dan bibit 

ternak, penyebaran dan pengembangan peternakan, 

pembinaan usaha dan sarana usaha peternakan, 

pemasaran serta pengembangan sistem statistik dan sistem 

informasi peternakan;  

10.2.6.  Pengoreksian pelaksanaan tugas Seksi Produksi  

       dan Teknologi Peternakan; 



10.2.7.  Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang  

        tugasnya; 

10.2.8.  Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Produksi dan    

   Teknologi Peternakan; 

10.2.9.  Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya  berdasarkan   

           arahan  atasan dalam lingkup bidang tugasnya. 
 

 
 

11. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  
(Kesmavet) 

 
 

11.1. Seksi  Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

sebagai pembantu  unsur pelaksana mempunyai tugas pokok 

memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, 

mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional 

urusan alat dan mesin kesehatan hewan, alat dan mesin kesehatan 

masyarakat veteriner, pemanfaatan air untuk kesehatan hewan dan 

kesehatan masyarakat veteriner, obat, vaksin, sera, dan sediaan 

biologis hewan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, 

dan kesejahteraan hewan, pengembangan sistem statistik dan 

informasi kesehatan hewan. 

  

11.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di 

atas, Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, 

mempunyai fungsi :   

11.2.1.   Perencanaan kegiatan kerja Seksi Kesehatan Hewan  

    dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 

11.2.2. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan alat dan  

mesin kesehatan hewan, alat dan mesin kesehatan 

masyarakat veteriner, pemanfaatan air untuk kesehatan 

hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, obat, vaksin, 

sera, dan sediaan biologis hewan, kesehatan hewan, 

kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan 

hewan, pengembangan sistem statistik dan informasi 

kesehatan hewan;  

11.2.3.   Pembagian tugas pelaksanaan Seksi Kesehatan Hewan dan 

    Kesehatan  Masyarakat Veteriner; 



11.2.4.   Pembimbingan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan  

  Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 

11.2.5.   Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan alat dan 

   mesin kesehatan hewan, alat dan mesin kesehatan    

   masyarakat veteriner, pemanfaatan air untuk kesehatan  

   hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, obat, vaksin, 

    sera, dan sediaan biologis hewan, kesehatan hewan,    

    kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan, 

    pengembangan sistem statistik dan informasi kesehatan     

    hewan;  

11.2.6.    Pengoreksian pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Hewan 

   dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 

11.2.7.  Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang   tugasnya; 

11.2.8.  Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Hewan dan 

   Kesehatan Masyarakat Veteriner; 

11.2.9.  Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya  berdasarkan   arahan  

  atasan dalam lingkup bidang tugasnya. 

 
 
 
 12. Bidang Kelautan dan Perikanan 

 

12.1. Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai unsur pelaksana mempunyai 

tugas pokok  merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, 

menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan 

urusan kelautan dan perikanan; 

12.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di 

atas,  Bidang Kelautan dan Perikanan, mempunyai fungsi : 

   12.2.1.  Perencanaan operasional Bidang Kelautan dan Perikanan; 

12.2.2.  Pembagian tugas penyelenggaraan Bidang  Kelautan  dan 

Perikanan; 

12.2.3.  Pemberian petunjuk penyelenggaraan Bidang  Kelautan dan 

Perikanan; 

12.2.4.  Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya; 

12.2.5.  Pengaturan penyelenggaraan Bidang Kelautan dan   

    Perikanan 

12.2.6.  Pemfasilitasian penyelenggaraan tugas Bidang  Kelautan dan      

Perikanan; 



12.2.7. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas 

Bidang  Kelautan dan Perikanan; 

12.2.8. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kelautan dan 

perikanan; 

12.2.9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan  arahan 

atasan dalam lingkup bidang tugasnya.  

 
 

13. Seksi Kelautan 
     
   13.1. Seksi    Kelautan   sebagai    pembantu    unsur    pelaksana    

  mempunyai  tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, 

membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan 

merencanakan kegiatan operasional urusan kelautan, meliputi 

pengelolaan potensi dan kekayaan laut dan pantai, pemberdayaan 

masyarakat dan pesisir, teknis pelaksanaan eksplorasi, konservasi 

dan pengelolaan laut, pesisir dan pantai, konservasi dan kekayaan 

laut, pelaksanaan pengawasan dan penegakan di wilayah laut dan 

pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas, 

pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya 

ikan serta lingkungannya, koordinasi antara kabupaten / kota dalam 

hubungan pelaksanaan sumberdaya ikan serta lingkungannya dan 

pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah 

laut.     

 

13.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di 

atas, Seksi   Kelautan, mempunyai fungsi :   

13.2.1.   Perencanaan kegiatan kerja Seksi Kelautan; 

13.2.2.  Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan kelautan,  

meliputi pengelolaan potensi dan kekayaan laut dan pantai, 

pemberdayaan masyarakat dan pesisir, teknis pelaksanaan 

eksplorasi, konservasi dan pengelolaan laut, pesisir dan 

pantai, konservasi dan kekayaan laut, pelaksanaan 

pengawasan dan penegakan di wilayah laut dan pemberian 

informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas, 

pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan 

sumberdaya ikan serta lingkungannya, koordinasi antara 

kabupaten / kota dalam hubungan pelaksanaan sumberdaya 



ikan serta lingkungannya dan pelaksanaan mitigasi 

kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut 

13.2.3.   Pembagian tugas pelaksanaan Seksi Kelautan;  

13.2.4.   Pembimbingan pelaksanaan tugas Seksi Kelautan; 

   13.2.5.   Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan  

kelautan, meliputi pengelolaan potensi dan kekayaan laut 

dan pantai, pemberdayaan masyarakat dan pesisir, teknis 

pelaksanaan eksplorasi, konservasi dan pengelolaan laut, 

pesisir dan pantai, konservasi dan kekayaan laut, 

pelaksanaan pengawasan dan penegakan di wilayah laut 

dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di 

luar batas, pelaksanaan pencegahan pencemaran dan 

kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya, 

koordinasi antara kabupaten / kota dalam hubungan 

pelaksanaan sumberdaya ikan serta lingkungannya dan 

pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan 

laut di wilayah laut; 

13.2.6.   Pengoreksian pelaksanaan tugas Seksi Kelautan; 

13.2.7.   Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang  

         tugasnya; 

13.2.8.   Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kelautan; 

13.2.9.   Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya  berdasarkan   

           arahan  atasan dalam lingkup bidang tugasnya. 
 

 

   14. Seksi Perikanan 
 
 

14.1. Seksi Perikanan  sebagai pembantu unsur pelaksana mempunyai 

tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, 

memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan 

operasional urusan pengawasan, pengendalian, pengolahan dan 

pemasaran perikanan, perikanan tangkap, pelaksanaan kebijakan 

pembudidayaan ikan dan perlindungannya, pelaksanaan teknologi 

pembudiayaan ikan spesifik lokasi, pemberian bimbingan, 

pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan 

usaha pembudidayaan ikan, pembinaan dan pengembangan 

kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan, pelaksanaan 



kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut 

serta pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan 

benih ikan; 

 

14.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di 

atas, Seksi   Perikanan, mempunyai fungsi :   

14.2.1.  Perencanaan kegiatan kerja Seksi Perikanan; 

14.2.2.  Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan  

pengawasan, pengendalian, pengolahan dan pemasaran 

perikanan, perikanan tangkap, pelaksanaan kebijakan 

pembudidayaan ikan dan perlindungannya, pelaksanaan 

teknologi pembudiayaan ikan spesifik lokasi, pemberian 

bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan 

sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan, pembinaan 

dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha 

pembudidayaan ikan, pelaksanaan kebijakan keramba jaring 

apung di perairan umum dan wilayah laut serta pelaksanaan 

kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan; 

14.2.3.   Pembagian tugas pelaksanaan Seksi Perkanan;  

14.2.4.   Pembimbingan pelaksanaan tugas Seksi Perikanan; 

   14.2.5.   Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan  

pengawasan, pengendalian, pengolahan dan pemasaran 

perikanan, perikanan tangkap, pelaksanaan kebijakan 

pembudidayaan ikan dan perlindungannya, pelaksanaan 

teknologi pembudiayaan ikan spesifik lokasi, pemberian 

bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan 

sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan, pembinaan 

dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha 

pembudidayaan ikan, pelaksanaan kebijakan keramba 

jaring apung di perairan umum dan wilayah laut serta 

pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk 

dan benih ikan 

14.2.6.   Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang  

         tugasnya; 

14.2.7.   Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perikanan; 

14.2.9.   Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya  berdasarkan   

           arahan  atasan dalam lingkup bidang tugasnya. 



 15. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) 
 

                   15.1. UPTD  Rumah Potong Hewan  (RPH)  sebagai  unsur pelaksana   

teknis operasional mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, 

membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi 

dan merencanakan kegiatan operasional urusan penyelenggaraan 

pelayanan rumah potong hewan; 

         
   15.2. Untuk menyelenggarakan  tugas  pokok  sebagaimana   

    dimaksud  di atas UPTD Rumah Potong Hewan, mempunyai  

    fungsi : 

 
15.2.1.  Perencanaan kegiatan kerja UPTD Rumah Potong    Hewan; 

15.2.2.  Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan    penyelenggaraan 

    pelayanan rumah potong hewan; 

15.2.3.   Pembagian tugas pelaksanaan UPTD Rumah Potong  

   Hewan;  

15.2.4.   Pembimbingan pelaksanaan tugas UPTD Rumah  Potong  

    Hewan; 

   15.2.5.   Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan  

       penyelenggaraan  pelayanan rumah potong hewan; 

15.2.6.    Pelaksanan penyelenggaraan pelayanan rumah potong  

    hewan; 

15.2.7.   Pengoreksian pelaksanaan tugas UPTD Rumah Potong  

   Hewan ; 

15.2.8.   Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang   tugasnya; 

15.2.9.   Pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Rumah  Potong Hewan,  

    dan; 

15.2.10.   Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya  berdasarkan    

      arahan  atasan dalam lingkup bidang tugasnya. 

 
 16. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan; 
 
  16.1. Sub Bagian Tata Usaha sebagai unsur staf atau administrasi  

mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, 

membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan 

merencanakan kegiatan  urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, 

umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta 



keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD); 

16.2.  Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana  

dimaksud di atas, Sub Bag. Tata Usaha mempunyai fungsi : 

16.2.1.    Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Tata Usaha      

    meliputi  urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan,      

    umum, kepegawaian,   perlengkapan, program dan  

     pelaporan serta keuangan;  

16.2.2. Pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian 

dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, 

program dan pelaporan serta keuangan ; 

16.2.3. Pembagian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan  

ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, 

program dan pelaporan serta keuangan; 

16.2.4.    Pembimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; 

16.2.5. Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan   

keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, 

kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta 

keuangan; 

16.2.6. Pengoreksian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; 

16.2.7.    Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang  tugasnya; 

16.2.8.   Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; 

16.2.9.   Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya  berdasarkan   arahan  

    atasan   dalam lingkup bidang tugasnya. 

 

 
 
 17. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 
 

17.1. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai unsur 

pelaksana teknis operasional mempunyai tugas pokok  memberi 

petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, 

mengawasi dan merencanakan kegiatan teknis operasional urusan 

penyelenggaraan pelayanan laboratorium kesehatan 8.2.masyarakat 

veteriner.  

 

   17.2.  Untuk menyelenggarakan  tugas  pokok  sebagaimana   



 dimaksud  di atas UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat 

Veteriner, mempunyai  fungsi : 

17.2.1.  Perencanaan kegiatan kerja UPTD Laboratorium  Kesehatan  

Masyarakat Veteriner 

17.2.2.  Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan 

 pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner; 

17.2.3.   Pembagian tugas pelaksanaan UPTD Laboratorium  

 Kesehatan Masyarakat Veteriner; 

17.2.4.   Pembimbingan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium  

 Kesehatan Masyarakat Veteriner; 

17.2.5.  Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan  

 penyelenggaraan pelayanan laboratorium kesehatan 

 masyarakat veteriner; 

17.2.6.   Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan laboratorium  

 kesehatan masyarakat veteriner; 

17.2.7.  Pengoreksian pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium  

 Kesehatan Masyarakat Veteriner; 

17.2.8.   Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang   tugasnya; 

17.2.9.   Pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium  

  Kesehatan Masyarakat Veteriner; 

17.2.10.  Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya  berdasarkan  arahan 

  atasan dalam lingkup bidang tugasnya. 

 

 
 18. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat  

Veteriner  
 
  18.1. Sub Bagian Tata Usaha sebagai unsur staf atau administrasi  

mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, 

membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan 

merencanakan kegiatan  urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, 

umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta 

keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD); 

 

18.2.  Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana  

dimaksud di atas, Sub Bag. Tata Usaha mempunyai fungsi : 



18.2.1.    Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Tata Usaha      

     meliputi  urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan,      

               umum, kepegawaian,  perlengkapan, program dan     

     pelaporan serta keuangan;  

18.2.2. Pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian 

dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, 

program dan pelaporan serta keuangan ; 

18.2.3. Pembagian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan  

ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, 

program dan pelaporan serta keuangan; 

18.2.4.    Pembimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; 

18.2.5.    Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan  

 keorganisasian dan  ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, 

 perlengkapan, program dan  pelaporan serta keuangan; 

18.2.6.    Pengoreksian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; 

18.2.7.    Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang  tugasnya; 

18.2.8.   Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; 

18.2.9.   Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya  berdasarkan arahan  

    atasan   dalam lingkup bidang tugasnya. 

 
 
 
 

19.     UPTD Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar  
 

19.1. UPTD Balai Pengembangan Budidaya  Ikan Air Tawar sebagai unsur 

pelaksana teknis tertentu mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, 

membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan 

perikanan budidaya ikan air tawar, meliputi pelaksanaan kebijakan 

produk perikanan  air tawar, pelaksanaan kebijakan mutu benih . 

induk ikan, pelaksanaankebijakan pembangunan dan pengelolaan 

balai pengembangan budidaya ikan air tawar, pelaksanaan kebijakan 

pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, 

bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan, pelaksanaan kebijakan 

akreditasi lembaga sertifikasi pengembangan benih ikan, pelaksanaan 

kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan 

pembudidayaan ikan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan 

penggunaan sarana dan prasarana  pembudidayaan ikan , 



pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan, 

pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih 

ikan, pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk 

penjenis, induk dasar dan benih alam, pelaksanaan kebijakan 

pemasukan, pengeluaran, pengadaan, peredaran dan/atau 

pemeliharaan ikan, pelaksanaan kebijakan pengawasan alat 

pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit 

pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan 

pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya, pelaksanaan sistem 

informasi benih ikan wilayah.   

 

 
19.2. Untuk menyelenggarakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud di 

atas, UPTD Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, 

mempunyai fungsi :  

 

19.2.1.   Perencanaan kegiatan kerja UPTD Balai Pengembangan 
Budidaya Ikan   Air Tawar  

 
19.2.2.   Pemberian petunjuk pelaksanaan perikanan Budidaya ikan 

air tawar,             meliputi pelaksanaan kebijakan produk 

perikanan air tawar, pelaksanaan   kebijakan mutu benih . 

induk ikan, pelaksanaan kebijakan pembangunan dan 

pengelolaan balai   pengembangan budidaya ikan air tawar,  

pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan 

peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan 

biologis dan pakan ikan, pelaksanaan kebijakan akreditasi 

lembaga sertifikasi pengembangan benih ikan, pelaksanaan 

kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan    

pembudidayaan ikan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan 

penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan , 

pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan, 

pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas    

induk/benih ikan, pelaksanaan teknis perbanyakan dan 

pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam, 

pelaksanaan kebijakan pemasukan,    pengeluaran, 

pengadaan, peredaran dan/atau pemeliharaan ikan, 

pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit 



penyimpanan  hasil produksi budidaya ikan dan unit 

pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta 

pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya, 

pelaksanaan sistem informasi benih ikan wilayah.   

19.2.3. Pembagian tugas pelaksanaan UPTD Balai 

Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar; 

19.2.4. Pembimbingan pelaksanaan tugas UPTD Balai 

Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar; 

19.2.5. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan 

perikanan budidaya, meliputi pelaksanaan kebijakan 

produk perikanan  air tawar, pelaksanaan kebijakan mutu 

benih . induk ikan, pelaksanaankebijakan pembangunan 

dan pengelolaan balai pengembangan budidaya ikan air 

tawar, pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan 

dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, 

bahan biologis dan pakan ikan, pelaksanaan kebijakan 

akreditasi lembaga sertifikasi pengembangan benih ikan, 

pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air 

dan tata lahan pembudidayaan ikan, pelaksanaan 

kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana  

pembudidayaan ikan , pelaksanaan potensi dan alokasi 

lahan pembudidayaan ikan, pelaksanaan teknis pelepasan 

dan penarikan varietas induk/benih ikan, pelaksanaan 

teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk 

dasar dan benih alam, pelaksanaan kebijakan pemasukan, 

pengeluaran, pengadaan, peredaran dan/atau 

pemeliharaan ikan, pelaksanaan kebijakan pengawasan 

alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya 

ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan 

lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan 

ikan dan lingkungannya, pelaksanaan sistem informasi 

benih ikan wilayah.   

19.2.6. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan perikanan 

budidaya, meliputi pelaksanaan kebijakan produk 

perikanan  air tawar, pelaksanaan kebijakan mutu benih . 

induk ikan, pelaksanaankebijakan pembangunan dan 

pengelolaan balai pengembangan budidaya ikan air tawar, 



pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan 

peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, 

bahan biologis dan pakan ikan, pelaksanaan kebijakan 

akreditasi lembaga sertifikasi pengembangan benih ikan, 

pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air 

dan tata lahan pembudidayaan ikan, pelaksanaan 

kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana  

pembudidayaan ikan , pelaksanaan potensi dan alokasi 

lahan pembudidayaan ikan, pelaksanaan teknis pelepasan 

dan penarikan varietas induk/benih ikan, pelaksanaan 

teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk 

dasar dan benih alam, pelaksanaan kebijakan pemasukan, 

pengeluaran, pengadaan, peredaran dan/atau 

pemeliharaan ikan, pelaksanaan kebijakan pengawasan 

alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya 

ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan 

lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan 

ikan dan lingkungannya, pelaksanaan sistem informasi 

benih ikan wilayah.   

19.2.7. Pengoreksian pelaksanaan tugas UPTD Balai  

Pengembangan Ikan Air Tawar; 
19.2.8. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya; 

19.2.9. Pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengembangan 

Ikan Air  Tawar; 

19.2.10.    Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya  berdasarkan   

                arahan  atasan dalam lingkup bidang tugasnya. 
 
 
 
 
 
 20. UPTD Balai Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 
 

20.1. UPTD Balai Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

sebagai unsur pelaksana teknis tertentu  mempunyai tugas pokok 

memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, 

mengoreksi, mengawasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

teknis operasional urusan pengembangan budidaya tanaman pangan 

dan hortikultura, meliputi bimbingan penerapan pedoman 

pewrbenihan tanaman, penyusunan kebijakan benih antar lapang, 



pemantauan benih dari luar negeri, bimbingan penerapan standar 

mutu benih, , pengaturan penggunaan benih , pembinaan dan 

pengawasan penagkar benih serta perbanyakan peredaran dan 

penggunaan benih, bimbingan dan pemantauan produksi benih, 

bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi 

sarana, tenaga dan metode, pengawasan pengendalian produksi 

benih, pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik 

lokasi, perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman, 

pelaksanaan dan bimbingan distribusi pohon induk, pengembangan 

sistem informasi pengembagan budidaya tanaman pangan dan 

hortikultura.  

  

20.2. Untuk  menyelenggarakan tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud di 

atas, UPTD  Balai Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, 

mempunyai fungsi : 

 
20.2.1.     Perencanaan kegiatan kerja UPTD Balai Pengembangan  
      Budidaya  Tanaman Pangan dan Hortikultura; 
 
20.2.2. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan pengembangan 

budidaya tanaman pangan dan hortikultura, meliputi 

bimbingan penerapan pedoman pewrbenihan tanaman, 

penyusunan kebijakan benih antar lapang, pemantauan 

benih dari luar negeri, bimbingan penerapan standar mutu 

benih, , pengaturan penggunaan benih , pembinaan dan 

pengawasan penagkar benih serta perbanyakan peredaran 

dan penggunaan benih, bimbingan dan pemantauan 

produksi benih, bimbingan penerapan standar teknis 

perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode, 

pengawasan pengendalian produksi benih, pengujian 

danpenyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi, 

perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih 

tanaman, pelaksanaan dan bimbingan distribusi pohon 

induk, pengembangan sistem informasi pengembagan 

budidaya tanaman pangan dan hortikultura; 

20.2.3. Pembagian tugas pelaksanaan UPTD Balai  

Pengembangan Budidaya Tanaman Pangan dan 

Hortikultura; 



20.2.4. Pembimbingan pelaksanaan tugas UPTD Balai  

Pengembangan Budidaya Tanaman Pangan dan 

Hortikultura; 

20.2.5. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan 

Pengembangan budidaya tanaman pangan dan 

hortikultura; 

20.2.6. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan  

budidaya tanaman panagan dan hortikultura;  

20.2.7. Pengoreksian pelaksanaan tugas UPTD Balai  

Pengembangan Budidaya Tanaman Pangan dan 

Hortikultura; 

20.2.8. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya; 

20.2.9. Pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengembangan 

Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

20.2.10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya  berdasarkan arahan  

atasan                   dalam lingkup bidang tugasnya. 

   
 

21. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Pengembangan Budidaya Tanaman 
Pangan dan Hortikultura 

 
21.1.    Sub Bagian Tata Usaha sebagai unsur staf atau administrasi  

 mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, 

 membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan 

 merencanakan kegiatan  urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, 

 umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta 

 keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja Unit Pelaksana 

 Teknis Dinas (UPTD); 

 

21.2.   Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana  

dimaksud di atas, Sub Bag. Tata Usaha mempunyai fungsi : 

21.2.1. Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Tata Usaha meliputi 

urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, 

kepegawaian,    perlengkapan, program dan pelaporan serta 

keuangan;  

21.2.2. Pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian 

dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, 

program dan pelaporan serta keuangan ; 



21.2.3.    Pembagian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan  

ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan,       

program dan pelaporan serta keuangan; 

21.2.4.    Pembimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; 

21.2.5.   Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan   

    keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, 

     perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan; 

21.2.6.    Pengoreksian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; 

21.2.7.    Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang  tugasnya; 

21.2.8.   Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; 

21.2.9.   Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya  berdasarkan arahan   

             atasan  dalam lingkup bidang tugasnya. 

 
 
 
 
 
22. UPTD Balai Pengembangan Ternak Potong (BPTP) 

 
 

22.1. UPTD Balai Pengembangan Ternak Potong sebagai unsur pelaksana 

teknis tertentu mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi 

tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan 

penyelenggaraan pelayanan perbibitan ternak potong, meliputi 

pemuliaan (pelaksanaan proses alih mudigah dan plasma nutfah 

ternak potong), produksi (pelaksanaanpemeliharaan perkawinan / 

breeding dan pencatatan / recording pembibitan ternak potong)  serta 

pemasaran hasil produksi ternak potong dan hasil ikutannya. 

 
22.2.  Untuk menyelenggarakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud di  

          atas,UPTD   Balai Pengembangan Ternak Potong, mempunyai fungsi : 

 
22.2.1.  Perencanaan kegiatan kerja UPTD Balai Pengembangan 

TernakPotong; 

22.2.2. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan 

pelayanan perbibitan ternak potong, meliputi pemuliaan 

(pelaksanaan proses alih mudigah dan plasma nutfah 

ternak potong), produksi (pelaksanaanpemeliharaan 

perkawinan / breeding dan pencatatan / recording 



pembibitan ternak potong)  serta pemasaran hasil produksi 

ternak potong dan hasil ikutannya; 

22.2.3.     Pembagian tugas pelaksanaan UPTD Balai Pengembangan 
                 Ternak  Potong; 
22.2.3. Pembimbingan pelaksanaan tugas UPTD Balai 

Pengembangan Ternak Potong; 

22.2.5. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan 

penyelenggaraan pelayanan perbibitan ternak potong, 

meliputi pemuliaan (pelaksanaan proses alih mudigah dan 

plasma nutfah ternak potong), produksi 

(pelaksanaanpemeliharaan perkawinan / breeding dan 

pencatatan / recording pembibitan ternak potong)  serta 

pemasaran hasil produksi ternak potong dan hasil 

ikutannya; 

22.2.6. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan 

pelayanan perbibitan ternak potong, meliputi pemuliaan 

(pelaksanaan proses alih mudigah dan plasma nutfah 

ternak potong), produksi (pelaksanaanpemeliharaan 

perkawinan / breeding dan pencatatan / recording 

pembibitan ternak potong)  serta pemasaran hasil produksi 

ternak potong dan hasil ikutannya;  

22.2.7. Pengoreksian pelaksanaan tugas UPTD Balai 
Pengembangan Ternak Potong; 

22.2.8. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang Tugasnya; 

 
   22.2.9.      Pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengembangan  
         Ternak Potong; 

22.2.10.   Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya  berdasarkan    

     arahan  atasan dalam lingkup bidang tugasnya. 

 
 

23. Sub Bagian Tata Usaha Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya  

berdasarkan  arahan  atasan dalam lingkup bidang tugasnya. 

23.1.  Sub Bagian Tata Usaha sebagai unsur staf atau administrasi 

mempunyai  

tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, 

memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan 

kegiatan  urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, 

kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta 



keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 

23.2.  Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud    

          di atas,  Sub Bag. Tata Usaha mempunyai fungsi : 

          23.2.1.        Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Tata   

                            Usaha meliputi urusan keorganisasian dan  

       ketatalaksanaan,  umum,   kepegawaian,   

                            perlengkapan, program dan  pelaporan serta  

                            keuangan;  

       23.2.2.       Pemberian petunjuk pengelolaan urusan  

                          keorganisasian dan   ketatalaksanaan, umum, 

                          kepegawaian, perlengkapan, program  dan  

                              pelaporan serta keuangan ; 

23.2.3. Pembagian tugas pengelolaan urusan 

keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, 

kepegawaian, perlengkapan, program dan 

pelaporan serta keuangan; 

23.2.4. Pembimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian 

Tata Usaha; 

23.2.5. Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan 

keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, 

kepegawaian, perlengkapan, program dan 

pelaporan serta keuangan; 

23.2.6.      Pengoreksian pelaksanaan tugas Sub Bagian  Tata  

                 Usaha; 

 23.2.7.    Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang   

                            tugasnya; 

23.2.8.   Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata  

              Usaha; 

23.2.9.  Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya  berdasarkan    

            arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya. 

 
 
 
 
 
 
      
 



23.    Kelompok Jabatan Fungsional 
 
 

23.1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok 

melaksanakan kegiatan teknis sebagian tugas dinas sesuai 

dengan profesi dan keahlian masing-masing. 

 

23.2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud di atas, 

dipimpin oleh  seorang tenaga fungsional senior dalam 

kepangkatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

 

23.3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-Sub 

Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing dipimpin 

oleh seorang tenaga fungsional senior dalam kepangkatan.  

 

                                     23.4. Jumlah  tenaga  fungsional  ditentukan berdasarkan sifat, jenis 

dan beban kerja. 

 

   23.5. Pembinaan    terhadap    tenaga   fungsional   dilakukan    

    sesuai   dengan peraturan perundang-undangan. 

 


