
BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 3% TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
.'-" .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

MENIMBANG 1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf d, angka 9
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 58
Peraturan Supati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Mus; Rawas Utara maka perJuadanya penjabaran
tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan ;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas

2"'" Ketahanan Pangan perlu di atur dan ditetapkan dengan
Peraturan Supati;

MENGINGAT : 1. 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
4844);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Neaara Reoublik Indonesia Tahun ?nnR Nnmnr Q? T<!••·""h.,.h •.••.•



4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5068);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5360);

6. Undang-Undang Nornor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kaoupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5429);

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Ne~ara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4254);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor4424);

12. 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):



13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

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

·15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan
Ketahanan Pangan;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/0T.010/8/2016 tentang Pedoman Nomeklatur,
Tugas dan Fuogsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan .
Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

17. Peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Must Rawas Utara, (Lernbaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3;

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Anggaran
Pendapatan dan 8e/anja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun- Anggaran 2017 (L.embaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 6);

19. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara ( 8erita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2016 Nomor 67);

- MEMUTUSKAN:
';''-' •.

MENETAPKAN : PERATURAN. BUPATI MUSt RAWAS UTARA TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan 8upati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.



6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pang an Kabupaten Musi Rawas
Utara ..

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dimas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi
Rawas Utara.

8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas
Utara.

9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Musi Rawas Utara.

10.Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Musi Rawas Utara.

11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara ..

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.

/- .•.~
( .

BAS II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal2
\,,,?--v'(1 ) Dinas Ketahanan Panqan terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat yang

membawahkan Subbagian-Subbagian, dan Bidang yang masing-masing Bidang
membawahkan Seksi-Seksi.

(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

(3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal3
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), membawahkan :

a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
b. Subbagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset

(2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1), terdiri dari :
a. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan:

a) Seksi Ketersediaan Pangan;
b) Seksi Sumberdaya Pangan; dan
c) Seksi Kerawanan Pangan.

b. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan , membawahkan:
a) Seksi Distribusi Pangan;
b) Seksi Harga Pangan; dan
. c) Seksi Cadangan Pangan

c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
a) Seksi Konsumsi Pangan;
b) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
c) Seksi Keamanan Pangan.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan dalam
pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris.

(5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
'"', •..••••••.•• .._·__ :_,~p, __ L 1 • ".



(6) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang.

(7) UPT Dinas, selanjutnya diatur dalam Peraturan Supati tentang pembentukan dan
tugas pokok dan fungsinya.

(8) Keloriipok jabatan fungsional terdlrl atas jabatan fungsional:
a. Analis Ketahanan Pangan;
b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
c. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
d. Jabatan fungsionallainnya.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 4

(1) Dinas Ketahanan Pangan rnempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di

/'. bidang ketahanan pangan.
!
\""",) (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal4, Dinas Ketahanan
Pangan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan. kerawanan pangan,

distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan
pangan;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan,
distribusi pangan, cadangan pangan. penganekaragaman konsumsi dan keamanan
pangan;

,"" c. koordlnasl penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan,
"'"W' kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan. penganekaragaman

konsumsl dan keamanan pangan;
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
Se k r e ta ria t

Pasal 6

Sekretariatmempunyai tugas me~akukan memberikan pe~ayanan teknis dan
administrasi kepada seluruh unit orpanisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

. Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat
menyelenggarakal1fungsi :
a. koordlnasl penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan

pangan;
b. pemblnaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuanqan, kerumah tanggaan, kerja sarna, hubungan masyarakat,
arsip, dandokumentasi;

c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. pengelolaan barang miliklkekayaan negara; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perancaaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan,
dengan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:
a.melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
b.melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan

,,0,,/ pelaporan;
c. melakukan penyusunan anggaran;
d. rnelakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
e.melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
f. melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan
g.melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan

tugasnya.
(2) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan

orqanlsasi, tatalaksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan
masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha, dengan uraian tugas
pekerjaan sebagai berikut:
a.melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
b.melakukan urusan akutansi, verifikasi keuangan;
c. melakukan urusan perbendaharaan, penge\o\aan penerimaan negara bukan

pajak dan pelaporankeuangan;



f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
g.melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
h.melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
i. melakukan urusan kepegawaian;
j. melakukan urusan hukurn dan perundang-undangan;
k. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan

intorrnasi publik;
I. meJakukanpenylmpanan, pemiJahan,pemindahan dan penjadwalan retensi serta

pemusnahan arsip; dan
m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan

tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 9

Bidahg Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberianpendampingan serta pemantauan
danevaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan tungsi :

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di· bidang ketersediaan, penanganan
kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber
daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan
intrastruktur pangan, dan surnber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan
kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber
daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan,
penanganan kerawanan -pangandan 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. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 11

(1). Seksi Ketersediaan Pangan mepunyai tugas meJakukanpenyiapan koordinasi,



pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan
ketersediaan panqan, dengan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
b. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka

menqhadapl Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); .
c. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan

di bidang ketersediaan pangan;
e. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan

Makanan (NBM);
f. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan

Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
g. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan

pangan; .
h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan

kegiatan di bidang ketersediaan panqan; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh KepaJa Bidang sesuai dengan

tugasnya.

t-
1.~~:V'

(2) Seksi Sumberdaya Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi,
pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta
pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyediaan
infrastruktur dan sumber daya pangan, dengan uraian tugas pekerjaan sebagai
berikut:
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pang an dan

sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
b. melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan

sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan

penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan
pangan lainnya;

d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur
. pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pang an lainnya;

e~ melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan
pangan lainnya;dan

f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugasnya.

(3) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi,
penqkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta
pemberianpendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidangpenanganan
kerawanan pangan, dengan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:
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. melakukanoenviaban h~h~n int~n":.n~i n~o•.oh •.•.•••••.•~ •.•.•.•.----.



1. rnelakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan
kabupaten/kota;

g. meJakukanpenyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasl dan pelaporan kegiatan di

bidang kerawanan pangan; dan
i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 12

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan
danevaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Distribusi
dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan,
dan cadangan pangan;

b. penylapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi
pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

c. penyiapan peJaksanaankebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan,
dan cadangan pangan;

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan,
harga pangan, dan cadangan pangan;

e. penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan,
dan cadangan pangan;

f. peJaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi
pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi,
pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian
.pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan, dengan
uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di

bidang distribusi pangan;
d. rnelakukan penyiapan data dan .informasi rantai pasok dan jaringan distribusi

pangan;
e. melakukan nenvianan npnn#o>lTIh~nn~n Lrolol"ll"\h.",...""" ••• ,.I:•...+•.:k ••~: -~---- .. _ .•...•-



f. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di

bidang distribusi pangan; dan
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

(2) Seksi Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi,
pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta
pemberian pehdampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang harga pangan,
dengan uralan tugas pekerjaan sebagai berikut:
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. melakukanpenyiapan 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 pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di

bidang pasokan dan harga pangan;
i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

·tugasnya.

(3) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan
koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan,
serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan
pangan, dengan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan

di bidang cadangan pangan;
d. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan

pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pang an pokok lokal);
e. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah

kabupaten/kota;
f. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di

bidang cadangan pangan; dan
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 15

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas rnelaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebiiakan. oemberian himhinn~n knl"'i~llrn~i n~•.•



Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 15, Bidang Konsumsl
dan Keamanan Pangan merlyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan,
penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi
pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

c. penylapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan,
penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan,
penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan,
penganekaragaman konsurnsi pangan, dan keamanan pangan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi
pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

, -,

Pasal 17

(1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi,
pEmgkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta
pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi
pangan, dengan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut :
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di

bidang konsumsi pangan;
d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas

per kapita per tahun;
e. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein

masyarakat per kapita per tahun;
f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan

pang an keluarga;
g. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
L melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di

bidang konsumsi pangan; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

(2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Panqan mempunyai tugas melakukan
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di
bidang penganekaragaman konsumsi pang an dan pengembangan pang an local,
dengan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut :
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam r~nnk~ nr"•.•.•"•••;



b. melakukan penyiapan bahan analisis dalam . rangka promosi
.penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

c. meJakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan peJaksanaan kegiatan
dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan
pengembangan pangan lokal;

d. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi
Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;

e. .meJakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non
beras dan non terigu;

f. melakukah penyiapan bahan kerja sarna antarlembaga pemerintah, swasta,
dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
berbasis sumber daya lokal;

g. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
h. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman

konsumsi pangan;
i. melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi

penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan
pengembangan pangan lokal; dan

k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugasnya.

(3). S~ksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi,
pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta
pernberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan
pangan, dengan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut :
a. melakukan penyiapan· bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan

pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sarna dan informasi
keamanan pangan;

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan
pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sarna dan informasi
keamanan pangan;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di
bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan
kerja sarna dan informasi keamanan pangan;

d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang
beredar;

e. melakukan penyiapan bahan untuk sectifikasijaminan keamanan pangan segar;
f. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
g. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan

pangan;
h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan

pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sarna dan informasi
.keamanan pangan;

i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan
kerja sarna dan informasi keamanan pangan; dan

j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugasnya.



BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

(1) Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan mempunyai tugas antara lain:
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 anal\s\s d\ b\dang konsums\ pangan, penganekaragaman pang an

dan keamanan pangan; dan
d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-

rnasinq berdasarkan peraturan perundang-undangan

(2) Jabatan fungsionat Pengawas Mutu HasH Pertanian mempunyai tugas antara lain:
a. melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
b. melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
c. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
a. melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
b. melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
c. melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;

dan
d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 19

Dalam .rnelaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan pimpinan satuan organisasi serta
. kelompok tenaga funqsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalarn lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi
Jainnya.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing,
mengkoordinasikan bawahannya dan mernberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil
limgkah-Iangkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21
Setiap pimpinan satuan orqanlsasi waiib menaikuti dan mAm~tJ .hi net. ,ni,,\, .•.•"'+••"'; ••1,



BABVI

KETEN1UAN PENUTUP

Pasal22

PeraturanBupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal ~ ~ruui' 2017

Diundangkan di : Muara Rupit,
. pada tanggal . t~ rvto.ro/ 2017
SEKRET RI BUPATEN MUSI RAWAS UTARA

ULLAH MAKCIKH.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUS' RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR 3~


