
PERATURJ\N BUPATI OGAN KOMEF1NG ULU TIMUR
NOMOR TAHUN2017

TENTANG
URAIANTUGAS POKOK DANFUNGSI PADADINAS KETAHANANPANGAN

KABUPATENOGANKOMERING ULU TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGANKOMERING ULUTIMUR,

bah '1 .. 1'1 .• 1-* .•.....••a. oa wa aa am rangxa meiaksanaxan pasar "t Peraturan
Daerah Kabupaten Ogan Komering Uiu Timur Nornor 6
Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Komering DIu Timur, Perlu disusun
uraian tugas pokok dan fungsi Kepaia Dinas, Sekretaris
Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian
pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering
Uiu Timur;

b. bahwa uraian tugas pokok dan fungsi sebagairnana
dimaksud huruf a diatas, perlu datur dan ditetapkan
dengan Pcraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabunaten Ozan Komerinz Ulu Timur..•. '-" •.....• ~
Kabupaten Ogan Komering Uiu Selatan dan Kabupaten
Ogan IIir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Rcnublik Indonesia T"1--" .•... 2000 Nnrnor- 1 C:;:0 'T'~_~h~h~~..&. U.1 UV .L\,....~.1 ClAIU.1l «r i, JJ..11V.l .1.04, .1Cll,ll.UU.LlCl...1J.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 434'7);

2. Undanz-Undanz Nomor 18 Tahun '7() to tpnt",ney P"'t.,cr<~n.I.'-4."""- ••• .a.o ' .•..0 .•• ..•. ..L "-I"'" .A. "-I ••..v .•..•.••..""'-...J...&.O .•.••....•....•...1..0'-\...1. .•.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Uridartg-Uridarig Nomor f) 'Fnhtrn 2014 ten ta ng ApHrntur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un
2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara xepuoux
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Allis Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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5. Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lernba.ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Nezara Reoublik Indonesia Nomor 5680):- .•. "

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentan.,
Do-rn1''''',....l.rn-r 111"'\0..,...,.." -:..... (l.embara n l\TO't"Yn.......... Do~.,., "h.l~1r T...--rlr'\.,. aC'\~ ••.•••
.J. ••••.•J..c.t..l.lsn..CA.l.. J..Jc:.t.\,.,.l.c.t.J...J.. t. \..;.1. UGl.J..c.U ...l J."'-'5c..t..1U -L'-'--'p,-,\l..I.u ..n •.. .1..l.luvJ.l. ••......\,.:)J ..u

Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5680);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nornor 40 ; Perrnentan /
OT.010/8/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan
Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Beri ta Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan /
OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan
Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian
Tl,.....o .•..•nl-. D""'O'l'T1r.,C'\1" dan T.l",....h,.,"Y'\,....1-,o~ rO.c.-r;f-n 1\T'Or."r"l ..•..•,...., DOY'"lo"hl~lr
.J..JClv.1.Q,.1..l .1. J. Y.l.1..1.\j U.1..1 .i.~ClUUt-'Cl""\...o.1.l. \.L...IV},.1.l.ct J,'\,.,...5Gt..1c:t J..'-\....!-'UUl.ln

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Uiu Timur
[Lernbaran Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 20] 6 Nornor 6);

..n --, ....-..,-,.. K . T"''' I"T'\. ·•••T .••.•••,.....

1J. i-eraturan rsupau ugaJl rsomermg UlU zrmur rsomor .J0
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ,
Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan
Kabupaten Ogan Komering TJlu Timur.

MEMUTUSKAN :

PERNrURAN BUPATI OGAN KOMERING ULD TnvlUl~ TENTANG
URAIANTUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA DIHAS KETAHANAN
PANGANKABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Perangkat Daerah ada.1ah unsur pembantu kepala daerah dan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;



3

2. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati

cian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur da1am penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;

4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupatcn Ogan
T..-r • "l'T"I~·I'~omenng U1U i imur;

5.

6.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering U1uTimur;

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Ogan Kornering UIu Timur;

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Oga.1'J.Komering DIu Timur;

8. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan

Kornering Ulu Timur , Tipe B;

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Diria.s
Pasal2

(1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di

bidang ketahanan pangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn

ayat (1), Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan

fungsi:
a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan

pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan
pangan, pcnganekaragaman konsumsi dan keamanan

pangan;

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan

pangan, kerawanan pangan, distrihusi pangan, cadangan

pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan

pangan;

C. Pengkoordiriaaian penyediaan infras truktur dan

pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan
nonrto1"'\
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d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang

ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi

pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi

dan keamanan pangan;

e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan,

kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

f. Pelaksaanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas

Pasa13

(1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan

pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

9.. Pengkoordinasian penyusunan rencana,

anggaran di bidang ketahanan pangan;

b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

program,

meliputi ketatauaahaan, }~~p~gaWf\iHn, keuangan,
kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,

arsip, dan dokumentasi;
c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-

undangan;
e. Pengelolaan barang milikjkekayaan negara; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasa14

Kepala Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

mempunyai tugas :
a. Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan

kebijakan program dan pelaporan:
c. Melakukan oenvusunan an2'l2aran:
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e. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;

f. Melakukan pengeiolaan data dan kerja sarna;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan,

Pasa15

Kepala Sub bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan

mempunyai tugas :

a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;

b. Melakukan urusar. akutansi, verifikasi keuangan;

c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerirnaai

negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;

d. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik

NegarajDaerah;

e. Melakukan penyusunan laporan keuangan;

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi

anggaran;

g. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

h. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta

ketatalaksanaan;

1. Melakukan urusan kepegawaian;

J. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;

k. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan

dan pengelolaan informasi publik;

1. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan

penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip:
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ,

Bazian Ketizab .A. •••. ''-' ••..0

Bidang Ketersediaan Pangan
Pasa16

Kepala Bidang Ketersediaan. Pangan mempunyai tugas :
a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan,

penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan

k dan surnber daya pendulcunginfrastru tur pangan, ~

ketahanan pangan lainnya;
b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di

bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan

koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber
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c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan,

penanganan kcrawanan pangan dan koordinasi penyediaan

infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung

ketahanan pangan lainnya;

d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang

ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi

penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya

pendukung ketahanan pangan lainnya;

e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan,

penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan

infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung

ketahanan pangan lainnya;

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di

bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan

koordinasi penyediaan infrastruktur pangan , dan sumber

daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

g. Pe1aksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasa17

Kepala Seksi Ketersediaan dan Surnberdaya Pangan mernpunyai

tugas :
a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang

ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan

sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan

dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasiorial

(HBKN);
~. Melakukan penyiapan bahan analisle di bidang ketersediaan

pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan surnber daya

pendukung ketahanan pangan Iairinya;

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan,

penyediaan,infrastruktur pangan dan sumber daya

pendukung ketahanan pangan lainnya;
e. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan

Neraca Bahan Makanan (NBM);
f. Melakukan penyiapan da.ta dan informasi untuk

p~nghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan
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g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan

informasi ketersediaan pangan;

h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang

ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan

sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

1. melakukan penyiapan bahan pernantauan. evaluasi. supervisi

dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan,

penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya

pendukung ketahanan pangan lainnya;

J. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugasnya.

Pasa18

Kopala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan

kerawanan pangan;

b. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan

pangan;

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;

d. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;

e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem

kewaspadaan pangan dan gizi;
C, MelAk1.lkan penyiapar; rlata. dt;tn h'lformasi h:pf(iotanan clan

ketahanan pangan kabupaten;
g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang

kerawanan pangan;
h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan .

Baglan Keempat
Bidang Distribusi Pangan

Pasa19

Kepala Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas :
a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi

pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
b. Penyiapan penyuaurian bahan rumusan kebijakan daerah di

b:,.1", .•",,- ~1:_•._: .•.....•..",...! -_ .•.••.---
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c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi

pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

d. Pemberian pendampingan pe1aksanaan kegiatan di bidang

distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan,

harga pangan, dan cadangan pangan;

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pe1aporan kegiatan di

bidang distribusi pangan, h.arga pangan, dan cadangan

pangan;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas:

a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi

dan cadangan pangan;

b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan

cadangan pangan;

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pc1aksanaan kegiatan di bidang distribusi dan cadangan

pangan;

d. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan

jaringan distribusi pangan;

e. Melakukan penyiapan pengembangan ke1embagaan distribusi

pangan untuk meningkatkan akses rnasyarakat terhadap

pangan;
f. Melakukan penyiapan bahan pendarnpingan di bida.ng

distribusi dan cadangan pangan;

g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
h. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan

penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupatenjkota

(pangan pokok dan pangan pokok lokal);
i. Mc:1akukan penyiapan pernanfaatan cadaugan parigan

pernerintah kabupaten/kota; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal11

Kepala Seksi Harga Pangan mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan

dan harga pangan;

b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan

harga pangan;

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;

d. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan

dan harga pangan;

e. Me1akukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca

pangan;

f. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di

tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;

g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang

pasokan dan harga pangan;

h. Melakukan penyiapan bahan pernantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oJeh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Konsumsi dan Kearnanan Pangan

Pasal 12

Kepala Bidang Kcnsumsi dan Keamanan Pangan mempunyar

tugas:
a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi

pangan, penganekaragaman konsurnsi pangan, dan

keamanan pangan;
b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di

bidang korrsumsi pangan, periganekaragaman konsums!
pangan, dan keamanan pangan;

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsurnsi

pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan

keamanan pangan;

d. Pernberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang

konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan

keamanan pangan;
e. Penyiapan pemantapan program di bidang kon sumsi pangan,
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I

I
f. Pe.aksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di

bidang konsurnsi pangan, penganekaragaman konsumsi

pangan, dan kea::.nananpangan;

g. Pelaksanaan tugae lain yang diberikan oleh atasan .

Pasal 13

Kepala Seksi Konsurnsi dan Keamanan Pangan mernpunyai

tugas:

a. Melakukan penyiapan bahan kocrdi ..nasi. di bid? .....,§; ~";J)[,..S'_L.--=-5~

pangan, kelembagaan keamanan pangan, perigawasan

kcamanan pangan, dan kerja sarna dan informasi keamanan

pangan;

b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi

pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan

keamanan pangan, dan kerja sarna dan informasi keamanan

pangan;

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan,

kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan

pangan, dan kerja sama dan informasi kearnanan pangan;

d. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan

per komoditas per kapita per tahun;

c. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsurnsi energi

dan protein masyarakat per kapita per tah un;
f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarnrigan

untuk ketahanan pangan keluarga;
g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi

pangan;

h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang

konsumsi pangan;
1. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan

pangan segar yang beredar;
j. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan

kearnanan pangan segar;
k. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan

daerah (JKPD};
1. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan



f
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I
I

l

kelembagaan keamanan pangan, }X'ng~lW~1.:3<'..n ~t',1.ti.','-;:j~1.i.'

pangan, clan kerja sama clan informasi kearnanan Pdn~;ln:

n. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi clan

pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan

keamanan pangan, pengawasan kearnanan pangan, dan kerja

sama dan informasi keamanan pangan;

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan .

Pasal 14

Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai

tugas:

a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalarn rangka

promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan

pe ngernbangan pangan lokal;

b. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka prornosr

penganekaragaman konsumsi pangan dan pengem bangan

pangan lokal;

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kegiatan dalam rangka prornosi

penganekaragaman konsurnsi pangan dan pengembangan

pangan lokal;

d. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang

Beragam, Bergizi Seimbang dan Amari (B2SA) berbasis

surnber daya lokal;
e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi

pangan non beras dan non terigu;
f. Melakukan penyiapan bahan kerja sama an tar lembaga

pernerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya

lokal;
g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok

Lokal;
h. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, inforrna.si dan edukasi

penganekaragaman konsumsi pangan;
i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka

promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan
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J. Melakukan penyiapan bahan pernantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman

konsurnsi pangan dan pengernbangan pangan lokal;

Kelornpok Jabatan Fungsional
Pasal 15

(1) Kelompok .Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional:

a. Analis Ketahanan Pangan;

b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

c. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan

d.Jabatan fungsional Jainnya.

(2) Jabatan Fungsional AnaIis Ketahanan Pangan mernpunyai

tugas :

a. Melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses

pangan, dan kerawanan pangan;

b. Melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga

pangan, dan cadangan pangan;

c. Melakukan analisis di bidang konsumsi pangan,

penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;

d. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan

perundang-undangan.
(3) Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

mempunyai tugas :

a. Melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;

b.Melakukan pengujian mutu hasil pertanian;

c. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan

fungsional masing-rnasing

perundang-undangan.
(4) .Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai

berdasarkan peraturan

tugas:
a"Melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi,

dan biaya usaha tani j
b. Melakukan analisis data harga kornoditi, saprodi, dan biaya

usaha tani;
c. Melakukan penyeba,rluasan data harga kornoditi, saprodi,
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d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan

fungsional masmg-masing berdasarkan peraturan

perundang- undangan.

(5) Jabatan fungsional lainnnya sesuai dengan kebutuhan

apabila diperlukan dengan tetap berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diuridangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura

Diundanzkan di Martanura~.4..4 bA.)"~ .J.. 1\1 ..•.••..•....•. \...4,..1'" .•••••••..

pada tanggal s- J /iN 1IC\~ r-t-l>\ 1-

!
1
.~

,'ro"!'!. /CT"""\RI"'·Tr""t T TT T y- rT"'\'~ If'''f' "'1'-.;:BERITA DAER.A..H!(..ABUPATEN OQAN.l:\. IVIC~ l'lIJ ULU J !lVIU!'\.
1
I TAHUN 2017 NOMOR t

I
l
,~


