
BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 42

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI' TUGAS

DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN

KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan sinergitas dan

Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tana

Toraja perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b' perlu

Tana Toraja.

Indonesia Nomor 1822);

c



.)

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. un 2Ol4 tentang

Negara Republik
244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7)
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 (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

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

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/
Permentan/OT.Ol0l8/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangal
dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 42 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Ttrgas dart

Fungsi serta Tata Ke{a Dinas Pertanian Kabupaten
Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2O16 Nomor 42).
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Beberapa ketentuan dr 
Pasal I

Tahun 2016 tentang Ke< lana Tora:a Nomor 42
serta Tata ke4a oiias tisasi, T\rgas dan Fungsi,
Kabupaten rana roraja rahun 2016 Nomor _r, *11f:?;"!Ttl1ff;.*
, 

f;:.#1"" 
ayat (1) pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai

Menetapkan 
:

Pasal 3

(1) susunan organisasi Dinas pertanian Kabupaten Tana Tora.ia,terdiri
atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Program dan Evaluasi;
2. Subbagian Umum.

c. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari:

1. Seksi Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Pangal;

2. Seksi Produksi, Sarana dan Prasara Tanaman Pangan;

3. Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan Pengawasan

Tanaman Pangan'

d. Bidang Hortikultura terdiri dari:

1. Seksi Perbenihan dan Pengembangan Hortikultura;

2. Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana Hortikultura;

3. Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan Pengawasan

Hortikultura.

e. Bidang Perkebunan terdiri dari:

1. Seksi Perbenihan dan pengembangan Tanaman Perkebunan;

2. Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana Perkebunan;

3. Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan Pengawasan

Tanaman Perkebunan'

f. Bidang Peternakan terdiri dari:

1. Seksi Perbibitan dan Froduksi Ternak;

2. Seksi Kesehatan H"*"" dan Kesehatan Masyarakat veteriner;

3. Seksi Pengembangan Usaha' Sarana dan Prasarana

Peternakan.

g. Bidang PenYuluhan terdiri dari:

1. Seksi PenYuluh;

ITTEMUTUSI(AIT
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2. Seksi Bimbingan Petani;
3. Seksi Pendampingan Percontohan.

h. Jabatan Fungsional;

i. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanial sebagaimana di
maksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan
bagran yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(l) Seksi Perbenihan dan Pengembangan Tanamal Pangan dipimpin
oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
dalam melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teloris dan
pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan
pengembangan tanaman pangan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dirinci sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perbenihan dan
Pengembangal Tanaman Pangan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas
be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang
telah dan belum dilaksanakan;

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/ atau
menandatangani naskah dinas ;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan
peredaran benih di bidang perbenihan dan pengembangan
tanaman pangan;

g. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu
benih tanaman pangan;

h. melalukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan
benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman
pangan;

i. melaksanakan bimbingan dan monitoring terhadap perkiraan
perkembangan kegiatan perbenihan tanaman pangan;

j. merekomendasikan serlifikasi benih tanaman pangan;

k. melaksanakan sistem informasi perbenihal dan pengembangan
tanaman pangan;

l. melaksanakan penyebaran benih unggul spesifik lokasi;
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m. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Seksi
Perbenihan dan pengembrgan Tanaman Pangan;

n. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan
kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;

o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan
dan pengembanganTanaman Pangan serta memberikan saran
pertimbangan kepada atasan s€bagai bahan perumusan
kebijakan; dan

p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan.

3. Ketentuan Pasal 1O diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1O

(l) Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dipimpin oleh
Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu kepala bidang datam
melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teloris dan pemantauan serta
evaluasi di bidang produksi, Sarana dan Prasarana tanaman pangan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dirinci sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Produksi, Sarana dan
Prasarana Tanaman Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan
lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan
belum d ilaksanakan;

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/ atau
menandatangani naskah dinas ;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya

f. menyiapkan petunjuk teknis peningkatan Produksi, Sarana dan
Prasarana Tanaman Pangan;

g. menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dibidang
tanaman pangan;

h. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang
tanaman pangan;

i. melaksanakan identilikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan
mesin pertanian wilayah kabupaten ;

j. melaksanakan pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai
standar;

k. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan
produksi, Sarana dan Prasarana tanaman pangan;
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1. melaksanakan bimbingan dan monitoring terhadap perkiraan
perkembangan kegiatan produksi tanaman pangan;

m. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;

n. menilai prestasi keqja bawahan dengan melihat hasil kerja dan
kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;

o. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Produksi, Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan;

p. meningkatkan kompetensi dan prestasi keg'a;

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasa-l 1 I

(1) Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan Pengawasan Tanaman

Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan
pengendalian hama penyakit dan pengawasan tanaman pangan'

(21 Tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) di rinci sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Hama Penyakit

dan Pengawasan Tanaman Pangan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas be{alan
lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah

dan belum dilaksanakan;

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau

menandatangani naskah dinas ;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan pencatatan dan pemetaan penyebaran organisme

pengganggu tumbuhan (OPT);

g. melaksanakan usaha perlindungan kehidupan terhadap musuh-

musuh alami organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

h. melaksanal<an identifikasi dan inventarisai perkembangan

musuh-musuh alami organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

i. melakukan pengolahan data organisme pengganggu tumbuhan
(OPI) di bidang tanaman Pangan;

j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan

pengendalian Hama Penyakit dan pengawasan tanaman pangan;

k.melaksanakanbimbingandanmonitoringterhadapperkiraan
perkembangan kegiatan pengendalian Hama Penyakit dan

pengawasan tanaman Pangan;
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l. menyediakan sarana dal prasarana pendukung kegiatan
pengendalian Hama Penyakit dan pengawasan tanaman pangan;

m. melakukan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan
pupuk dan pestisida wilayah Kabupaten;

n. pembinaan dan pengembangan unit u saha pelayanan pupuk dan
pestisida;

o. bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan
pestisida;

p. menilai prestasi kery'a bawahan dengan melihat hasil kerja dan
kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;

q. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Pengendalian Hama Penyakit dan pengawasan Tanaman Pangan;

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Seksi Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hortikultura dipimpin
oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala
Bidangdalam melaksanakan kegiatan perbenihan dan Pengembangan
tanaman hortikultura.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perbenihan dan Pengembangan
Hortikultura sebagai pedoman dalam pelalsanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas bedalan
lancar;

c. mem€rntau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan

belum dilaksanakan;

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan bimbingan dan pengawasan kegiatan perbenihan

dan Pengembangan hortikultura ;

g, melaksanakal bimbingan dan monitoring terhadap perkiraan
perkembangan kegiatan perbenihan dan Pengembangan

hortikultura;

h. merekomendasikan sertifikasi benih hortikultura;

i. melaksanakan sistem informasi perbenihan dan Pengembangan

hortikultura;

j. melaksanakan penyebaran benih unggul spesifik lokasi;
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k. menyediakan sarana dan prasarana
perbenihan pengembangan hortikultura;

I menganalisa dan mengembangkan kinerl.a seksi;
m. melakukan koordinasi dengan instansi

kelancaran pelaksanaan tugas;

pendukung di bidang

terkait datam rangka

n

p. melaksanakan tugas kedinasan lain
atasan sesuai bidang tugasnya.

yang diperintahkan oleh

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebrgai berikut:

Pasal 14

(1) Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana Hortikultura dipimpin oleh
Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam
melaksanakan kegiatan produksi, Sarana dan Prasarana Hortikultura.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Produksi, Sarana dan
Prasarana Hortikultura sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan
lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah
dan belum dilaksanakan;

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyiapkan petunjuk teknis Seksi Produksi, Sarana dan
Prasarana Hortikultura;

g. melakukan pembinaan usaha tanaman pangan sesuai dengan
bidang tugasnya;

h. menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dibidang
hortikultura;

i. melaksanakan pungutan-pungutan pajak daerah dan retribusi
dibidang hortikultura sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. melaksanakan penyuluhan dibidang hortikultura;

k. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat
usaha tani;

o

menilai prestasi keq'a bawahan dengan melihat hasil kerja dan
kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi perbenihan dan
Pengembangan Hortikultura serta memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pemmusan
kebijakan; dan
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I.

si dan inven tarisasi

m meraksanakan pensem**"::, #,":::::':t'*standar; u' I mesln pertanian sesuai
n melakukan pembinaar

prod u ksi, "#;;#;:".i*. i:liili,""T terhadap

:_]*1n*"n bimbingan dan- monitoring terhadap
l!.If-.b**- kegiatan produksi, sarana danhortikultura;

o

q

kegiatan

perkiraan
prasarana

p

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi produksi,
sarana dan prasarana hortikultura dan memberikan saranpertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

7. Ketentuan Pasa1 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan Pengawasan Hortikultura
dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu kepala

bidalg dalam melaksanakal kegiatan pengendalian hama pen5rakit

dan pengawasan hortikultura;

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian hama penyakit

dan Pengawasan Hortikultura sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk

pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan

lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

kegiatanbawahanuntukmengetahuitugas-tugasyangtelah
dan belum dilaksanakan;

membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan / atau

menandatangani naskah dinas ;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melakukan pembinaan, pengendalian' pengawasan program dan

kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi;

melakukan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat

non struktural dalam lingkup seksi;

menilai prestasi kerl'a bawahan dengan melihat hasil keda dankedisiplinan untuk pembinaan dan o.err*"_l'".r!r. u".i...

r

c

e

f.

d
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h. melaksanakan penc.atatan dan Demetaa,rr penyebaran
organisme pengganggu tumbuhan (OPT) ;

i. melaksanakan usaha perlindungan kehidupan musuh-
musuh alami organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

j. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi perkembangan
musuh-musuh alami organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

k. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan
Pengendalian Hama Penyakit dan Pengawasan Hortikultura;

l. melaksanakan bimbingan dan monitoring terhadap perkiraan
perkembangan kegiatan Pengendalian Hama Penyakit dan
Pengawasan Hortikultura;

m. menyediakan sarana dan prasarana pendukung
pengendalian Hama Penyakit dan pengawasan hortikultura;

n. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan
kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier

o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian
Hama Penyakit dan Pengawasan Hortikultura memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebljakan; dan

p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Seksi Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan dipimpin
oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
dalam menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan perbenihan

dan pengembangan tanaman perkebunan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

a. menJrusun rencana kegiatan Seksi Perbenihan dan
Pengembangan Tanaman Perkebunan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas be{alan
Iancar;

c. memartau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah
dan belum dilaksanakan;

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
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f. melaksanakan bimbingan dan pengawasan kegiatan perbenihan
dan pengembangan tanaman perkebunan;

g. melaksanakan bimbingan dan monitoring terhadap perkiraan
perkembangan kegiatan perbenihan dan pengembangan tanaman
perkebunan;

h. menyediakan sarana dan prasarEura pendukung di bidang
perbenihan dan pengembangan tanaman perkebunan;

i. merekomendasikan sertifikasi benih tanaman perkebunan;

j. melaksanakan sistem informasi perbenihan tanarnzrn

perkebunan;

k. melaksanakan penyebaran benih unggul spesifrk lokasi;

1. menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi;

m. menilai prestasi keq'a bawahan dengan melihat hasil kerja dan
kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;

n. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tu gas;

o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan dan

Pengembangan Tanaman Perkebunan dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan; dan

p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(l) Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana Perkebunan dipimpin oleh

Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam

mengkaji bahan kebijakan teknis, dan pembinaan dibidang budidaya

tanaman tahunan, budidaya tanaman semusim dan sarana
prasarana produksi Perkebunan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Produksi, Sarana dan

Prasarana Perkebunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas be{alan
lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah

dan belum dilaksanakan;

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/ atau

menandatangani naskah dinas;
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e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melakukan pembinaan usaha tanaman perkebunan sesuai
dengan bidang tugasnya;

g. menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dibidang
perkebunan;

h. melaksanakan pungutan-pungutan pajak daerah dan retribusi
dibidang perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

i. melaksanakan penyuluhaa dibidang perkebunan;

j. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anj uran ditingkat
usaha tani;

k. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan

mesin pertanian wilayah kabupaten ;

1. melaksanakan pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai

standar;

m. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan

produksi perkebunan;

n. melaksanakan bimbingan dan monitoring terhadap perkiraan
perkembangan kegiatan produksi perkebunan;

o. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;

p. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kela dan

kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;

q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Produksi, Sarana

dan Prasarana Perkebunan dan memberikan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai bidang tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan Pengawasan Tanaman

perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan pengendalian

hama penyakit dan pengawasan tanaman perkebunan'

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan

Pengawasan Tanaman Perkebunan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi Petunjuk
pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan

lancar;
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan
belum dilaksanakan;

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menaldatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyiapkan petunjuk teknis Seksi Pengendalian Hama Penyal<it
dan Pengawasan Tanaman Perkebunan;

g. melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengendalian
Hama Penyakit dan Pengawasan Tanaman Perkebunan;

h. melaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non structural
dalam lingkup Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan Pengawasan

Tanaman Perkebunan;

i. melaksanakan pencatatan dan pemetaan penyebaran organisme
pengganggu tumbuhan (OPI);

j. melaksanakan usaha perlindungan kehidupan musuh-musuh
alami organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

k. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi perkembangan musuh-
musuh alami organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan

Pengendalian Hama Penyakit dan Pengawasan Tanaman

Perkebunan;

m. melaksanakan bimbingan dan monitoring terhadap perkiraan

perkembangan kegiatan pengendalian dan pengawasantanaman
perkebunan;

n. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Seksi
Pengendalian Hama Penyakit dan Pengawasan Tanaman

Perkebunan;

o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian

Hama Penyakit dan Pengawasan Tanaman Perkebunan serta

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas.

11. Ketentuan ayat (21 huruf f Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 2O

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyar

tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia,
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mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di
Bidang Peternakan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Peternakan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas bedalan

lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah

dan belum dilaksanakan;

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan produksi ternak'

kesehatanhewan,kesehatanveteriner,danpengembangan
usaha, Sarana dan Prasarana Peternakan;

g. mengkordinasikan dengan Instansi terkait untuk kelancaran

pelaksanaan tugas bidang peternakan;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang Peternakan kepada

Kepala Dinas sebagai bahan pertanggungiawaban dan bahan

evaluasi;

i.melakukankoordinasidenganinstansiterkaitdalamrangka
kelancaran Pelaksanaan tu gas;

j. menilai prestasi ke{a bawahan sesuai ketentuan dengan melihat

hasil keda dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;

k. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul dalam

pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan

masalah;

1. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Peternakan

danmemberikansaranpertimbangankepadaatasansebagai
bahan Perumusan kebijakan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas

(3) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (l), Bidang

Peternakan memPunYai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Petemakan;

b. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Petemakan;
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c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan Bidang Peternalan;

d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan
pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Peternakan;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugasnya.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2 1

(1) Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam
melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis perbibitan dan
produksi temak.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perbibitan dart Produksi
Ternak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas
bedalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang

telah dan belum dilaksanakan;

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pencatatan mutu
bibit ternak/ silsilah ternak bibit;

g. melaksanakan inventarisasi dan identilikasi wilayah sumber
bibit temak;

h. mengawasi jalur transportasi bibit ternak yang masuk dan
keluar daerah;

i. merekomendasikan sertifikasi bibit ternak;

j. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis perbibitan dan
produksi ternak, pemetaan dan pengembangan kawasan dan
penyebaran temak;

k. melaksanakan penyebaran bibit unggul spesifik lokasi;

l. merumuskan strategi pelestarian ternak-ternak asli (Plasma

nufiah) dari kepunahan;

m. menyusun bimbingan teknik-teknik produksi ternak;

n. melaksanakan inventarisasi jenis-jenis pakan hijauan makanan
ternak dan sumber bibit pakan hijauan makanan ternak;

o. melaksanakan pengambilan sampel pakan konsentrat serta
pengu,jian di Laboratorium untuk melindungi konsumen;
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p. menyusun pedoman budidaya dan produksi pakan hdauan serta
rehabilitasi padang penggembalaan dan lahan kritis yang tidak
termanfaatkan;

q. melaksanakan bimbingan pemanfaatan limbah pertanian
sebagai pakan ternakl

r. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

s. menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan
melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;

t. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul
dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan

masalah;

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perbibitan dan
Produksi ternak serta memberikan saran pertimbangan kepada

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

sesu ai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga PasJ 22 berbunyi sebagar

berikut:

Pasal 22

(1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat

veteriner.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan seksi kesehatan hewan dan

kesehatan masyarakat Veteriner sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikantugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan

tugas berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang

telah dan belum dilaksanakan;

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan bimbingan teklis dalam penyelenggaraan

kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan obat

hewan;
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g. melaksanakan inventarisasi perdagangan obat hewan, produk
bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;

h. melaksanakan bimbingan teknis pengamatan, penyidikan dan
epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta lokasi penyakit
hewan;

i. melaksanakan bimbingan, pemantauan, pengawasan terhadap,
pembangunan, pengelolaan dan operasional pasar hewan;

j. Pengawasan dan pengendalian pemotongan betina produkstif;

k. melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi
pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas
(RPU) dan Rumah Potong Babi (RPB);

l. melaksanal<an pembinaan terhadap Pos Pelayanan Kesehatan
Hewan;

m. melakukan pemeriksaan terhadap terhadap lalulintas hewan,
bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan antar kabupaten;

n. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

o. menilai prestasi keda bawahan sesuai dengan ketentuan dengan
melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;

p. memyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan, dan

q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelalsanaan tugas.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai

berikut:
Pasa1 23

(l) Seksi Pengembangan Usaha, Sarana dan Prasarana Peternakan
dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang melaksanakan pengembangan usaha dan kewirausahaan
menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi
dan pengembangan sarana dan prasarana peternakan dan pakan
ternak.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dirinci sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Usaha, sar€u1a

dan Prasarana Peternakan sebagai pedoman dalam pelal<sanaan

tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
bedalan lancar;
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan
belum dilaksanakan;

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf naskah dinas untuk
menghindari kesalahan;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

f. menyiapkan bahan dan menerapkan prosedur penerbitan
izin/rekomendasi bidang usaha peternakan,
pengeluaran/pemasukan temak bibit/potong, hewan kesayangan,
produk peternakan dan hasil ikutannya;

g. menginventarisasi usaha petemakan rakyat, perusahaan
peternakan dan usaha pengolahan hasil peternakan;

h. melaksanakan sosialisasi skim-skim kredit bagi para pelaku

usaha;

i. memfasilitasi kerjasama kemitraan antar kelompok tani dengan
pihak perbankan dan lembaga asuransi;

j. melaksanakan kedasama dengan lembaga penelitian dan
perguruan tinggi dalam pengembangan inovasi teknologi;

k. memberikan pertimbangan teknis dalam pengembangan usaha
peternakan, produk dan hasil ikutannya;

L melaksanakan inventarisasi dan pengembangan lahan dan air,
prasarana dan sarana fisik peternakan;

m. melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan prasarana dan
Sarana lisik peternakan serta pakan temak;

n. melaksalal<an koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tu gas ;

o. menilai prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan dengan

melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan

Usaha, Sarana dan Prasarana Peternakan dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan sesuai bidang tugasnya.

15. Lampiran Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 42 Tahun 2016 diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
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Pasal II

Peraturan Bupa.ti ini mulai berlaku pada ranqgsl d.iundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalnrn
Kabupa.ten Tana Toraja.

pengundangan
Berita Daerah

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 10 Desember 2018

TI TANA TORA"IA,

MCODEMUS BIRI AE

Diundangkan di Mckale
pada tanggal 10 Desember 2OtB

SEKRETARIS KABUPATEN TANA TORA.'A.

SEMUEL EBURA

BERITA DAERAHI{ABUPATEN TANATORA.TATAHUN 2018 NOMOR 44
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