
BUPATI CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG.

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN

KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2AL6 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tfigas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit
Organisasi Di Lingkungan Dinas Kelautan Perikanan Dan
Peternakan Kabupaten Cianjur;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesi.a Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lerabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerirrtahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor t 14, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Feratu.ran Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikana.n;

: 1.

2.

3.

4.
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Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun zOrc Nomor B);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2At6
tentang Kecludukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2OL6 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkin : PERATURAN BUPATI rBnirAXC TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA 'TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI
LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN CIANJUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciaqiur.

5. Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Cianjur.

6. Kepala adalah Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Cianjur.

7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Ciar{ur,

8. Kepala Bidang adaiah Kepala Bidang pada Dinas Kelautan Perikanan
dan Peternakan Kabupaten Cianjur.

9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas
Kelautan, Perikanan clan Peternakan Kabupaten Cianjur.

10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang di Lingkungan Dinas
Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
unit kerja pada Dinas Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan telaris penunjang
tertentu.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai
dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan
fungsi Dinas.

5.

6"
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BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS

tsagian Kesatu
Kedudukan

pasal 2

PT"* merupakan unsur peraksa,a urusan pemerintahan bidangkelautan dan perikanan, dan urusan pr-"rirt rr", bidang pertanian.
Dinas- sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oreh Keparayang berkedudukan di bawah aan ueriangi.ii.gi"*au tep"aa Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
U nsur-Unsur Organisasi

Pasal 4
unsur-unsur organisasi Dinas adalah sebrgai berikut:
a. Unsur pimpinan adatah Kepala;
b. Unsur pembantr.l pirnpinan Sekretaris;
c. lJnsur pelaksana adalah Keqala Bidang, Kepala subbagian, Kepa1a

Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsionai.

_ Bagran Kedua
T\rgas dan Fungsi

Pasal 3
(1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

urusan pemerintahan yang raenjadi kewenangan daerah dan tugaspembantuan di bidang kerauian dan prr{k rrro, d; urusan
pemerintahan bidang pertanian.

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a' perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaall,

pembinaan, evaluasi dan laporan penyelengg*"u.r, urusan
pemerintahan daerah bidang kelautan dan ferikilan, dan urusan
pemerintahan bidang pertanian;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidangkelautan dan perikanan, dan urusan pemerintahan bidan[pertanian;
c. pelaksanaan evalua.si darr pelaporan Dinas sesuai dengan

ketentuan peraturan perund.ang-undangan;
pelaksanaan administrasi Dinas dan pelayanan umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perund.ang-und;ngan;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

d.

e.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasa] 5

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat, rnembawahkan:

b. 1. Subbagran Perencanaan;
b.2. Subbagran Keuangan;
b.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
c. 1. Seksi Produksi Perikanan Tangkap;
c.2. Seksi Produksi Perikanan Budidaya;
c.3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;

d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
d. L. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan;
d.2. Seksi Produksi Peternakan;
d.3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

e. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan, membawahkan:
e.1. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Nelayan;
e.2. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan;
e.3. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Peternakan;

f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu
Kepala
Pasal 6

(1) Kepala mempunyai tugas nnembantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang kelautan dan perikanan, dan sebagian urusan
pemerintahan bidang pertalrian.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan penetapan rencana strategis (Renstra), Rencana
Kerja Tahunan (RKT), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas;

b. penJrusunan dan penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah {LAKIP), Laporan Keterangan
Pertanggungiawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas;

c. perumusan kebijakan tekrlis, administrasi, dan pelaksanaan
kegiatan pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan, dan
sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian;
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d penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan teknis
operasional bidang kelautan dan perikanan, dan sebagian urusan
pemerintahan bidang pertanian;

e. penyelenggaraan pernbinaan administrasi ketatausahaan;
f. penyelengaraan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan

fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan,
dan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian;

g. penyelengaraan kegiatan penatausalraan Dinas;
h. penyeienggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap

pengelolaan UPTD;
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai d.engan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(2) Sekretaris sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam mernimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan
program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum,
perlengkapan, kepegawaian serta pengeiolaan keuangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Sekretariat;
b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program

serta kegiatan dan anggaran Dinas;
c. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan

umum Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan, dan
sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian;

d. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan
masyarakat darr keprotokolan ;

e. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian
penyusunan. bahan pembinaan pegawai, dan pengelolaan
administrasi keu angan ;

f. pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum,
pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan
ketentuan perundang- undangan;

g. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas;

h. pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen
pelaksanaan program dan kegiatan l)inas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundan g-undangan ;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi. dan penilaian prestasi keq'a
pelaksanaan tugas di lingkufigan Dinas;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas barvahan secara berkala di lingkungan
Sekretariat;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat;
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l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

{4) Dalam melaksanakan fungsi sssngeimana dimaksud pada ayat (3),
Sekretariat membawahkan :

a. Subbagian perencanaan;

b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan
Pasal 8

(1) subbaqan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala subbagian.
(2) Kepala subbegan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) mempunyai

tugas membantu sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan
penyusunan prograrn dan anggErran, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Dinas.

(3) untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (2),
Kepala Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungii:
a. perlyusunan rencana kegiatan Subbagran Perencanaan;
b. penyiapan dan penyusunan Rencana strategis (Renstra) dan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas;
c. penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas ;

d. penyiapan dan penyusunan penetapan kinerja;
e. penyiapan dan penyusunan I"aporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pernerinta.h (LAKIP), I"aporan Keteranga.n
Pertanggungiawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai bahan pertanggungjawaban
kegiatan Dinas;

f. pen5rusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik;
g. pelaksanaan fasiUtasi pengukuran survey kepuasan masyarakat

danlatau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

h. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas;

i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program
dan kegiatan Dinas;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Subbag Perencanaan;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
Subbag Perencanaan;

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsin-rra.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan
Pasal 9

{1) Subbagran Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
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Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (L) mempunyai
tugas memban.tu sekretaris dalam melakukan pengelolaan dan
penyiapan bahan pelaksanaan veri{ikasi, penatausahaan,
perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan
pelaporan keuangan, pengelolaan aset, serta penyiapan bahan
tanggapan pemeriksaan.
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penJrusunan renc€tl.ra kegiatan Subbagian Keuangan;
b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggarcrn pendapatan

dan belanja tidak langsung serta belanja langsung;
c. pelaksanaan penatausahaan dan perbendaharaan keuangan

anggaran belanja tidak iangsung dan belanja langsung;
d. pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan

daerah serta pembayarannya.
e. pelaksanaan peneliti.an kelengkapan surat permintaan

pembayaran langsung pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui
oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan;

f. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan
Pem.bayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan
Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung (SPP-LS) gqii dan tu4iangan pegawai negeri
sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran;

g. penghimpunan dan penyiapan bahan penyusunan konsep surat
keputusan Kepala tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK), pejabat penatausahaan keuangan (PPK) dan
pembantu bendahara;

h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan
tahunan;

i. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. pen5rusunan rencafla umum pengadaan barang/jasa, rencana
kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, peralatan serta
inventaris dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi keq'a
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Subbag Keuangan;

1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
Subbagian Keuangan;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Parqgraf 3
Su.bbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal l"O

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian.

(3)

(1)
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Kepala subbagian ssfoegaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu sekretaris dalam memimpin pelaksanaan
pengelolaan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan
ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga darr perlengkapan
kantor, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan
dokumentasi, serta pengeloiaan urusan administrasi kepegawaian,
pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipi1
Negara.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2|,
Kepala subbagian umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan

Kepegawaian;

b. pelaksanaan pemberian pelayanan tata naskah dinas, humas dan
protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis
unit keda;

c. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan
pemeliharaan ciata kepegawaian di 1ingkungan Dinas;

d. pelaksanaan penyiapan pegawai untuk mengikuti
pendidikan/ pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional ;

e. pelaksanaan fasilitasi penyiapan renc€Lna pegawai yang akan
mengikuti ujian dinas dan izin/tugas belajar;

f. pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian, meliputi: usul
kenaikan pangkat, penilaian prestasi kinerja pegawai negeri sipil,
Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, usul
kebutuhan formasi, mutasi/penempatan staf, pembinaan pegawai,
Kenaikan Gaji Berkara ffGB), usul pensiun, cuti dan registrasi
kepegawaian;

g. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga (kebersihan,
keamanan, ketertiban, dan keindahan) dan perlengkapan kantor
di lingkungan Dinas;

h. penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian
peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

i. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan perpustakaan,
informasi dan dokurnenta.si Dinas;

j. pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Dinas;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerl'a

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di ringkungan
Subbag Umurn dan Kepegawaian;

1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbag umum dan
Kepegawaian;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagtan Ketiga
Bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 1 1

(1) Bidang Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepata Bidang.

(3)
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(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugasmembantu Kepala Dinas dalam memimpin peraks.rr*", penyiaparr,
koordinasi, fasilitasi perurnusan dan p"iat *.naan kebij"t u1. teknispenyelenggaraan kegiatan kelautan dan perikanan.

(3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran

Bidang Kelautan dan perikEman;
b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis penyediaan sarana dan prasarana perikanan, produksi
perikanan budidaya, serta perikanan tangkap;

c' penyusunan pedonaan teknis operasional penyediaan sarana danprasarana perikanan, produksi' perikanan budidaya, serta
perikanan tangkap;

d. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi
serta perma.salahan di bidang penyediaan sarana dan prasarana
perikanan, produksi perikanan budidaya, serta perikanan
tangkap;

e. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang penyediaan
sarana dan prasarana perikanan, peningkatan produksi perikanan
budidaya, serta perikanan tangkap;

f. gelaksanaan monitoring dan pengawasarl mutu pakan, mutu
benih, mutu calon induk ikan din mutu induk ikan;

g. pelaksanaan penyiapan pengelolaan pennbudidayaan ikan;
h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peningkatan produksi

perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
i. pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat

Pemasaran Ikan (TpI);
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerjapelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungin

Bidang Kelau.tan dan perikanan;
k- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Kelautan

dan Perikanan;
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(a) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),

Bidang Kelautan dan perikanan membawahkan:
a. Seksi Produksi perikanan Tangkap;
b. Seksi Produksi perikanan Budidaya;
c. Seksi Sarana dan prasarana perikanan.

Paragraf 1

Seksi Produksi Perikanan Tangkap
Pasal 12

seksi Produksi Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.
Kepala seksi sebagaimana dimaltsud pada ayat (1) mempunyai tugasmembantu Kepal? Bidang dalam -memimpin 

penyiapan bahanperumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan- serta fasilitas
pelaksanaan pembinaan teloris peningkatan produksi perikanan
tangkap.

(1)

(2)
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Froduksi Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi Perikanan Tangkap;
b. pelaksanaan identifikasi dan pengumpulan data produksi

penangkapan ikan di Perairan Laut dan Perairan Umum Darat
(PUD);

c. pengolahan dan analisis data produksi penangkapan ikan
di Perairan Laut dan Perairan Umtrm Darat (PUD);

d. pelaksanaan arlalisis dan pendugaan stok assessment terhadap
pemanfaatan potensi sumber daya perikanan Perairan Umum
Darat (PUD);

e. pengelolaan dan pernbinaan penangkapan ikan di Perairan Laut,
dan di Perairan Urnum Darat (PUD);

f. pengelolaan dan pengawasan penyelenggaraan Tempat Pemasaran
Ikan (TPI);

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Produksi Peri.kanan Tangkap;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Produksi
Perikanan Tangkap;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Produksi Perikanan Budidaya

Pasal 13

(1) Seksi Produksi Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan
budidaya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Produksi Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
a. penyusuna.n rencana kegiatan Seksi Produksi Perikanan

Budidaya;
b. pelaksanaan identilikasi dan pengumpulan data produksi

budidaya ikan air tawar, payau, laut dan pl.ikarra, norr-konsumsi
(ikan hias);

c. pengolahan dan anaiisis data produksi budidaya ikan air tawar,
payau, laut d.an perikanan non-konsumsi (ikan hias);

d. penyusunan bahan teknis budidaya ikan air tawar, payau, laut
dan perikanan non-konsumsi (ikan hias);

e. penyediaan dukungan pengembangan dan penerapan teknologi
budidaya ikan air tawar, payau, laut dan perikanan non-konsumsi
(ikan hias);

f. pelaksanaan pengawasan pengeluaran dan pemasukan produksi
ikan budidaya air tawar, payau, laut dan perikanan non-konsumsi
(ikan hias);
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g. pelaksaqaan pembinaan penerapan Cara Pembenihan Ikan yang
Baik (CPIB) dan Cara Pembudidayaan Ikan yang Baik (CBIB);

h. pelaksanaan pengawasan mutu pakan, mutu benih dan mutu
calon induk ikan dan mutu induk ikan serta pelestarian calon
induk, induk dan benih ikan;

i. pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan (pencegahan dan
penanggulangan hama dan penyakit ikan);

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Produ.ksi Perikanan Budidaya;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Produksi
Perikanan Budidaya;

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan

Pasal 14

seksi sarana dan Prasarana Perikanan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.
Kepaia seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyusunan rencana
kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan
produksi perikanan.
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2),
Kepala seksi Kelembagaan dan Pengembangan usaha peternakan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan seksi sarana dan Prasarana

Perikanan;
b. pelaksanaan identifikasi dan pengumpulan data sarana dan

prasarana budidaya ikan, penangkapan ikan di tempat pemasaran
ikan, penangkapan ikan di Perairan Laut dan penangli"p"r, ikan
di Perairan Urnurnn Darat (PUD);

c. pengolah?n dan analisis data budidaya ikan, penangkapan ikan
di tempat pemasaran ikan, penangkapan ikan di Perairan Laut
dan penangkapan ikan di perairan umum darat;

d. pengolahan data statistik perikanan budidaya dan perikarran
tangkap;

e. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya
dan perikanan tangkap;

f. pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan
ikan serta pengelolaan lingkungan usaha perikanan;

g. pelaksanaan pengelolaan zonasi lahan dan perairan untuk
budidaya perikanan;

h. pelaksanaan penyusunarl bahan standardisasi dan- kelayakan
teknis penggunaan sarana detn prasarana perikanan budidaya dan
perikanan tangkap;

i. pelaksanaan pengawasan penggunaan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap;

(3)
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j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi keda
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungin
Seksi Sarana dan prasarana perikanan;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Sarana dan
Prasarana Perikanan;

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 15

(1) Eidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang.
Kepala Bidang sebagairnana dimaksud pada ayat (L) mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksaiaan plnyiapan
bahan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaar kebijakan
teknis, pembinaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Kepala Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
b. pengkoordinasian rlan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis di pen5recliaan sarana' dan pru.*r.i*r. p"t"*"r."" ;;
kesehatan hewan, produksi peternakan, serta kLsehatan hewan
dan masyarakat veterirrer;

c. penyusunan pedoma:: teknis operasional penyediaan sarana dan
prasarana peternakan dan kesehatan hewan, produksi
peternakan, serta kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;

d. penyiapan dan penyajian data/informasi mengenai potensi serta
permasalahan di Bidang Peternakan dan Kesehltan Hewan;

e. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di Bidang Peternakan
dan Kesehatan Hewan;

f. pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan
peningkatan produksi ternak;

g. pelaksanaan pengawasan penyediaan, peredaran dan mutu bibit
ternak, pakan olahan dan hijauan pakan ternak;

h. pelaksanaan fasilitasi penelusuran, pencegahan dan
pemberantasan penyakit hewan menular dan tidak menular;

i. pelaksanaan fasilitasi pengawasan dan rekomend"asi pemasukan,
pengeluaran dan peredaran hewan dan produk hewan;

j. pelaksanaan pengawasan dan pengujian kesehatan bahan asal
hewan, hasil produk asal hewan dan alat kesehatan hewan;

k. pelaksanaan rekomendasi nomor kontrol veteriner, instalasi
karantina hewan sementara dan instalasi karantina produk hewan
sementarai r

1. pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan pelayanan medik
veteriner dan laboratorium;
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m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi keda
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Peternakan
dan Kesehatan Hewan;

o. pelaksanaan. tugas kedi.nasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(a) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahkan:
a. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan;
b. Seksi Produksi Peternakan;
c. Seksi Kesehatan Hewan cian Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Paragraf 1-

Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan dan
Kesehatan Hewan

Pasal 16

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam rnemimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas
pelaksanaan pembinaan teknis penyediaan sarana dan prasarana
peternakan dan kesehatan hewan.

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana
Peternakan dan Kesehata.n Hewan;

b. pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis
data sarana prasaran"a peternakan dan kesehatan hewan serta
data statistik peternakan;

c. pelaksanaan pengadaan dan distribusi sarana prasarana
peternakan dan pelayanan kesehatan hewan;

d. pelaksanaan pengawasarl penggunaan dan pemeliharaan sarana
prasarana teknoiogi peternakan dan pelayanan kesehatan hewan;

e. pelaksanaan pengembangan lahan penggembalaan umum, dan
pengelolaan wilayah sumber bibit rumpun/galur ternak;

f. pelaksanaan inventarisasi, pemantauan dan pengelolaan potensi
wilayah peternakan, tata guna lahan dan air s"rt" lingkungan
usaha peternakan;

g. pelaksanaan perumusan sistem, pola pengembangan, dan
penetapan kawasan peternakan terpadu;

h. penyiapan bahan bimbingan penerapan teknologr peternakan tepat
guna; 

l
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan dan Kesehatan l{ewan;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Sarana dan
Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan;
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k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Produksi Peternakan

Pasal 17

(1) Seksi Produksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan telads, prograrn dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan produksi peternakan.

(3) Untuk.melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi Peternakan;
b. pelaksanaan iclentifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis

data populasi dan produksi peternakan;
c. pelaksanaan bimbingan/pembinaan teknis produksi peternakan;
d. pelaksanaan penetapan seleksi dasar ternak d.an registrasi ternak

bibit;
e. pelaksanaan peningkatan dan pengeiolaan sumber daya genetik

(SDG) dan plasma nutfah ternak;
f. pelaksanaan pengaturan sistem pengembangbiakan (breeding

system) peternakan;
g. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak dan

pakan ternak;
h. pelaksanaan pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak

dan pakan ternak;
i. pelaksanaan pengawasan terhadap penyediaan, peredaran, serta

mutu pakan hijauan dan pakan olahan; 
-

j. pelaksanaan pernberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran
bibit ternak;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Produksi Peternakan;

1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Produksi
Peternakan;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tr-lgas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pasal 18

{1) Seksi Kesehatan F{e;wan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
dipimpin oleh seor"ang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimdksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepaia Biclang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner.



15

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2\,
Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan I(esehatan Masyarakat Veteriner
menyelenggarakan fun gsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner;

b. pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis
data data penyakit hewan, data RPH, TPH, TPU, data pengolah dan
pedagang produk pangan asal hewan, data pelayanan medik
veteriner serta data jenis obat hewan;

c. pelaksanaan penelusuran (survailan) penyebaran penyakit hewan
menular dan tidak menular, tindakan pencegahan dan
pemberantasan penyakit hewan menular dan tidak menular;

d. pelaksanaan fasilitasi pelayanan medik veteriner dan gangguan
reproduksi;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan
di pengecer (toko, retail, pet shop, poultrg shopl dan peternak;

f. pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi pemasukan dan
pengeluaran hewan dan produk asal hewan dan rekomendasi
instalasi karantina hewan dan bahan asal hewan sementara;

g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan hygiene
sanitasi di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas
(RPU), tempat pengolahan produk pangan asal hewan serta
pedagang produk pangan asal hewan;

h. pelaksanaan pernbi.naan dan pengawasan kesejahteraan hewan
(animal utalfarel dalane kegiatan proses produksi;

i. pelaksanaan pembinaa:r, pengawasan dan pemberian rekomendasi
Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada pelaku usaha ternak, dan
pengujian bahan pangan asal hewan;

j. pelaksanaan rnonitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan

Pasal 19

(1) Bidang Pemberdayaarl dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang.
Kepala Bidang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan penyiapan
bahan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan
telanis, pembinaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di
bidang pemberdayaan dan kelemiragaan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan program kerja dan rencana

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan;

{21

(3)

anggaran
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b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebdakan
teknis di bidang pernberdayaan dan kelembagaan nelayan, usaha
perikanan, dan usaha peternakan;

c. penyusunan pedoman teknis operasional bidang pemberdayaan
dan kelembagaan nelayan, usaha perikanan, dan usaha
peternakan;

d. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi
serta permasalahan di bidang pemberdayaan dan kelembagaan
nelayan, usaha perikanan, dan usaha peternakan;

e. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang
pemberdayaan dan kelembagaan nelayan, usaha perikanan, dan
usaha peternakan;

f. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan, pelaku usaha
perikanan dan pelaku usaha peternakan;

g. pelaksanaan penyiapan penerbitan tanda pencatatan kapal
pengangkut ikan hidup;

h. pelaksanaan penyiapan penerbitan surat iain usaha perdagangan
di bidang perikanan dan penerbitan tanda pencatatan usaha
pembudidayaan ikan;

i. pelaksanaan penyiapan penerbitan rekomendasi bagi izin usaha
peternakan, dan fasilitasi kemitraan usaha nelayan, perikanan
dan peternakan;

j. pelaksanaan fasitritasi rekomendasi pelayanan perizinan rumah
pemotongan hewan dan unggas, unit pelayanan medik veteriner,
dan pengecer obat hewan;

k. pelaksanaan pernbinaan teknis bagi pelaku usaha nelayan, pelaku
usaha perikauan dan pelaku usaha peternakan;

1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi ke{a
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan bidang
pemberdayaan dan kelembagaan;

m. pelaksanaall evaluasi dan pelaporan kegiatan
Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan;

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

(a) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan membawahkan:
a. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Nelayan;

b. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan;
c. Seksi Pemberdayaan Can Kelembagaan Usaha Peternakan.

Paragraf 1

Seksi Pemberrlayaan dan Kelembagaan Nelayan
Pasal 20

(1) Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Nelayan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimi.ksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebdakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis pemberdayaan dan kelembagaan
nelayan.
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Untuk melaksanakan fl.lgas sebagaimana dimaksud pada ayat {2),Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Nelayan
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencara kegiatan Seksi Pemberdayaan dan
Kelembagaan Nelayan;

b. pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis
data kelembagaan nelayan;

c. pelaksanaan pelayanan bimbingan teknis penguatan kelembagaan
kepada nelayan, kelompok pengawas masyarakat nelayan, dan
atau badan hukum yang bergerak di bidang perikanan tangkap;

d. pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha nelayan, promosi hasil
produksi pesisir dan laut unggulan.da.erah;

e. pelaksanaan pendampingan pelatihan dan bimbingan teknis bagi
nelayan;

f. pelaksalaan pembinaan, evaluasi dan penilaian kelas kelompok
pengawas masyarakat nelayan ;

g. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan tanda pencatatan kapal
pengangkut ikan hidup;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi
Pemberdayaan dan Kelembagaan Nelayan;

i. pelaksanaan evallrasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan
dan Kelembagaan Nelayan;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan

Pasal 21

Seksi Pemberdayaan dan I(elembagaan Usaha Perikanan dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan perrbinaan teknis pemberdayaan dan kelembagaan
usaha perikanan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {21,
Kepala Seksi Pemberdayaan dan Keiembagaan Usaha Perikanan
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan renca.na kegiatan Seksi Pemberdayaan dan
Kelembagaan Usaha Perikanan;

b. pelaksanaan identi{ikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis
data kelembagaan pelaku usaha pembudidayaan ikan serta
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

c. pelaksanaan pelayanan bimbingan teknis penguatan kelembagaem
kepada pembudidaya ikan, kelompok pembudidaya ikan,
kelompok pengoiah ikan, kelompok pemasar ikan dan atau badan
hukum yang bergerak di bidang perikanan budidaya;

(1)

(21

(3)
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d. pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha pembudidayaan ikan,
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta promosi hasil
produksi perikana-n unggulan daerah;

e. pelaksanaan pendampingan pelatihan dan bimbingan teknis bagi

pelaku usaha Perikzuran;
f. pelaksanaan pembinaan, evaluasi <lan penilaian kelas kelompok

usaha perikanan;
g. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan SIUP di bidang

perikanal dan tancla pencatatan usaha pembudidayaal ikan;

h. pelaksanaan rnoni.toring, evaluasi dan penilaian prestasi keq'a
'pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
-Seksi 

Pemberdayaan dan Kelembagaan usaha Perikanan;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan
dan Kelembagaan Usaha Perikanan;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh- 
kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Peternakan
Pasal 22

Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Peternakan dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi.

I(epala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepa1a Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas
pelaksanaan pembinaan teknis pemberdayaan dan kelembagaan
usaha peternakan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Peternakan
menyelenggarakan fungsi :

a. pellyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan dan
Kelembagaan Usaha Peternakan;

b. pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis
data kelembagaan pelaku usaha peternakan;

c. pelaksanaan pelayanan bimbingan teknis penguatan kelembagaan
kepada rnasyarakat peternak, kelompok tani ternak, dan atau
badan hukum yang bergerak di bidang peternakan;

d. pelaksanaan prom.osi ha.sil produksi peternakan unggulan daerah;

e. pelaksanaan penyiapan batran rekomendasi dalam peng4iuan
kredit permodal.an bagi pelaku usaha peternakan;

f. pelaksanaan penyiapan rekomendasi izin usaha pemotongan
he*an dan unggas, rekomendasi win unit pelayanan medik
veteriner dan rekomendasi izrn obat hewan kepada tingkat
pengecer (toko, retail, petshop, poultry s?Dp)

g. pelaksanaan pendampingan pelatihan dan bimbingan teknis bagi
pelaku usaha peternakan;

h. pelaksanaan pembinaan, eiraluasi dan penilaian kelas kelompok
usaha peternakan;

i. pelaksanaan penerbitan rekomendasi bagi izin usaha peternakan;

t2\

(3)
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j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan ttrgas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Peternakan;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan
dan Kelembagaan Usaha Peternakan;

t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di.berikan oleh
Kepala Bidang sesuai derrgan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
UPTD

Pasal 23

(1) Untuk,rnelaksanakan sqfuegran kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang pada Dinas dapat dibentuk UPTD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata
ketja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Bagran Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

(1) Pada Dinas dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perund.ang-undangan.

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

(4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh
Kepala Dinas.

(5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban keda.

(6) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional ditetapkan
berdasarkan ke te ntu an peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup
Dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan
semua unsur di lingkun.gan Perqerintah Daerah.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala Subbagian daiam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
kepada Sekretaris, dan Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala
Bidangnya masing-masing.
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Kepala, Sekretaris, Kepala. Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala
Seksi di lingkungan Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas
bawahannya masing-m.asing dan apabila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala
Seksi di lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala
Seksi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
sesuai 'dengan visi dan misi dinas 'serta menjabarkannya daiam
program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta
bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan
menya.mpaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala
maupurl sewaktu-waktu.
setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas cLari
bawahan masing-masing u,ajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk
dan atau arahan kepada bawahan.
Kepala Dinas menyampaikan iaporan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Dalam menyarnpaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan
Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang
secara fungsional mempunyai hubungarl kerja.

Bagran Kedua

Hal Mewakili
Pasal 26

Sekretaris mewakili Kepala Dinas dalam batas-batas kewenangan
yang dilimpahkan apabiia Kepala berhalangan melaksanakan
tugasnya.
Dalam hal sekreta.ris berhalangan melaksanakan tugas Kepala yang
dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu
Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas sesuai
dengan kewenangan yang dilimpahkan.
Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas
berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat
menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 27
Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Cianjur serta surnber pembiayaan iainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7)

(5)

(5)

(8)

(e)
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BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 28
Pengangkatan dan pemberhentian Kepala serta para pemangku
jabatan lainnya di lingkungan Dinas dilakuka., 

- *"*,rii dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala bertanggungiawab dalam hal perencanaarl, pengelolaan dan
pembinaan kepegawaian.

(3) Perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat {21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturl perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasa] 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 45 Tahun 2013 tentang T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja unit
Organisasi di Lingkungan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 4S), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3O

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

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Desember 20i6
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 16 Desember 2O16

Plt. SEKRETARIS DAERAH
UPATEN CIANJUR,

,- ;-"ryAERUL 
ANWAR
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