
51

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP)

Kabupaten Kampar

Kantor Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP)

Kabupaten Kampar yang terletak Jln. Lingkar (Sta.7 + 800) Komplek Pemkab

Kampar Bangkinang. Waktu dilakukan penelitian ini bulan Desamber 2013-

Februari 2014. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP)

Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor : 56 Tahun

2012 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan-Badan

Kabupaten Kampar.

4.2 Visi dan Misi Badan Pelaksana Penyuluhan  dan Ketahanan Pangan

(BPPKP) Kabupaten Kampar

a. Visi

Selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kampar

periode 2013-2016 yaitu : “Terwujudnya masyarakat Kampar Madani,

Berakhlak dan Bermoral Menuju Kehidupan Yang Sehat, Sejahtera

Serta Berdaya Saing Pada Tahun 2016”, maka Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Kampar juga

menetapkan visi yang hendak dicapai yaitu “Menjadi Institusi yang

Handal, Inovatif dan Aspiratif Dalam Penyelenggaraan Penyuluhan

dan Pemantapan Ketahanan Pangan”
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Dengan penetapan visi tersebut diharapkan akan mampu

memberikan dorongan bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan

Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten

Kampar untuk mempersiapkan dan meningkatkan kualitas SDM agar tetap

eksis terhadap perubahan ke arah yang lebih baik.

b. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut perlu adanya misi sebagai

penjabaran dalam rangka mewujudkan  visi yang merupakan tantangan

bagi seluruh komponen di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Kampar. Secara umum upaya

tersebut dengan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan

yang diamanatkan, maka misi yang diemban adalah :

a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Masyarakat

Pelaku Agribisnis yang Profesional;

b. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Pusat-Pusat Inovasi Agribisnis

yang Handal dan Inovatif;

c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Organisasi

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi;

d. Meningkatkan Koordinasi Ketahanan Pangan Masyarakat yang

Menyangkut Aspek Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan

Dengan Instansi terkait;

e. Menumbuh-kembangkan dan Menetapkan Kelembagaan Ketahanan

Pangan.
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4.3 Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan  dan Ketahanan

Pangan ( BPPKP) Kabupaten Kampar

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk atau susunan untuk

mempermudah pelaksanaan tugas dan pembagian kerja yang bertujuan untuk

menghindai tugas dan pembagian kerja yang bertujuan untuk menghindari tugas

rangkap dan semua unit dalam organisasi harus tanggung jawab konsisten pada

tiap bagian pekerjaannya.

Adapun susunan organisasi Badan Pelaksana Penyluhan dan Ketahan

Pangan Kabupaten Kampar terdiri dari :

1) Kepala Badan

2) Sekretariat

a. Sub Bagian Umum dan Kepegwaian

b. Sub Bagian Perencanaan dan Data

c. Sub Bagian Keuangan

3) Bidang Tata Penyuluhan

a. Sub Bidang Pengkajian, Penerapan Teknologi dan Kemitrausahaan

b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Metodologi Pengendalian

Penyuluhan

4) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan

a. Sub Bidang Pelayanan Teknis, Informasi dan Komunikasi Penyuluhan

b. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan

5) Bidang Kewaspadaan Pangan

a. Sub Bidang Ketersediaan Pangan

b. Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan
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6) Bidang Keanekaragaman Pangan

a. Sub Bidang Konsumsi Pangan dan Gizi

b. Sub Bidang Mutu, Keamanan dan Keanekaragaman Pangan

7) Kelompok Jabatan Fungsional

8) Unit Pelaksana Teknik Badan (UPTB)

4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan  dan Ketahanan

Pangan ( BPPKP) Kabupaten Kampar

Suatu organisasi baik swasta maupun milik pemerintah pastilah memilki

tugas dan fungsi untuk menjalankan organisasi tersebut. Begitu pula dengan

Badan Pelaksana Penyuluhan  dan Ketahanan Pangan ( BPPKP) Kabupaten

Kampar. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan  dan Ketahanan

Pangan ( BPPKP) Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Kepala  Badan

Badan Pelaksana Penyuluhan  dan Ketahanan Pangan ( BPPKP)

dipimin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugs pokok

membatu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Bidang Ketahanan

Pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan

Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

a. Menyusun kebijakan teknis di Bidang Peyuluhan Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan Serta Ketahanan Pangan;
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b. Menyusun rencana program penyuluhan disektor pertanian, Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Serta Ketahanan Pangan;

c. Melaksanakan, mengembangkan mekannisme, tata kerja dan metode

penyuluhan;

d. Melaksanakan penyimpulan, pengelolaan, pengawasan dan penyebaran

materi penyuluhan bagi pelaku dan pelaku usaha;

e. Melaksanakan pembinaan, pengembangan kerja sama, kemitraan,

pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta

pembiayaan penyuluhan;

f. Menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan forum

kegiatan pelaku utama dan pelaku usaha;

g. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluhan PNS, swadaya dan

swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;

h. Melakukan koordinasi dalam rangka mempertahankan ketersedian dan

cadangan pangan, kelancaran arus distribusi pangan, kualitas mutu

pangan;

i. Melakukan pembinaan dan pengembangan dalam rangka penyediaan

dukungan dan bantuan penganekaragaman pangan lokal;

j. Pemantauan dan evaluasi terhadap ketersediaan pangan, cadangan

pangan daerah dan arus distribusi, serta analisa harga keadaan gizi

masyarakat dan pemerataan;

k. Pemantauan dan evaluasi masalah kekurangan pangan dan gizi dan

peningkatan mutu pangan dan gizi, pola konsumsi pangan rakyat,

pengembangan pangan lokal;
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l. Penyediaan dukungan dan bantuan dalam rangka sosialisasi

penganekaragaman pangan;

m. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi

penatausahaaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program dan

anggaran keuangan dan perlengkapan serta organisasi;

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

sesuai dengan bidang tugasnya;

o. Melakukan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretariat yang mempuyai

tugas pokok membantu Kepala Badan dalam meyelenggarakan kegiatan

Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Data serta Kegiatan Keuangan

di lingkungan Badan.

Adapun uraian tugasnya antara lain :

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;

b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar

pelaksana tugas berjalan lancar dan tertib;

c. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-

tugas bidang secara tepadu dan tugas pelayanan administratif;

d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum;

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian;

f. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;

g. Melaksanakan pengelolaan administrasi program;

h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
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i. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan

kantor;

j. Melaksankan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainnya;

k. Melaksanakan kebersihan lingungan kantor dan bertanggung jawab

atas keamanan kantor;

l. Pelaksanaan pengawasan terhadp disiplin pegawai, budaya bersih,

budaya kerja, dan budaya terib;

m. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dians dan mempersiapkan surat

perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan tugas bagi

pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;

n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;

o. Memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor;

p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang

langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;

q. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan

kegiatan dan membuat laoporan pelaksanaan tugas;

r. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil

yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaba pelaksanaan tugas;

s. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku

penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP3

bawahan;

t. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
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A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas

di bidang umum dan kepegawaian.

Adapun uraian tugasnnya antara lain :

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan;

b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar

pelaksaan tugas berjalan lancar dan tertib;

c. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umm

dan kepegawaian;

d. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi

perlengkapan;

e. Menyusun rencana kerja sub bagian dengan mempedomani rencana

kerja tahunan dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas sub bagian;

f. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca disposisi

surat surat masuk atau rencana kerja sub bagian untuk menentukan

prioritas tugas;

g. Membantu sekretariat melaksanakan pengelolaan administrasi

perlengkapan;

h. Menggandakan, menomori, dan mendistribusikan surat masuk dan

surat masuk dan keluar;

i. Memeriksa, meneliti dan mengarsipkan surat masuk dan surat

kelur;
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j. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung

jawab atas keamanan kantor;

k. Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan

barang lainnya;

l. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengotrol dan merencankan

kegiatan pelaksanaan tugas;

m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil

yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan

tugas;

n. Membuat konsep surat dinas yang menyangkut kepegawaian,

berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan masalah

lainnya untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian;

o. Membuat konsep dan mengetik daftar urut kepangkatan kegawaian

dengan mempedomani data yang ada untuk disampaikan pada

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar;

p. Mengumpulkan daftar hadir pegawai secara langsung sebagai

bahan informasi dan membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai,

dinas luar, sakit dan pegawai yang sedang cuti dengan

mempedomani laporan daftar hadir yang ada sebagai bahan laporan

pada atasan;

q. Melakukan konsultasi dengan atasan atau instansi terait terhadap

masalah-masalah yang bersifat insidentil di bidang kepegawaian,

mempedomani masalah yang ada dan petunjuk atasan untuk

mempersiapkan naskah dinas yang diperlukan untuk mendapat

pedoman penyelesaian tugas;
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r. Mengatur adiministrasi tugas-tugas yang berkaitan dengan

pembinaan kedudukan hukum pegawai, bimbingan dan peyuluhan

pegawai, pembnaan disiplin, penyelesaian administrasi

kepegawaian;

s. Membuat konsep surt usuan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Badan;

t. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan

penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;

u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

B. Sub Bagian Perencanaan dan Data

Sub Bagian Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris

dalam hal melaksanakan menyusun dana dan data.

Adapun uraian tugsnya antara lain :

a. Melakukan pengumpulan, pengelolahan, analisa dan evaluasi

penyiapan serta peyajian data Badan;

b. Melakukan study dan survey identifikas kegiatan teknis dan sarana

dengan institusi terkait;

c. Mengkoordinir/ merumuskan program/ proyek pembangunan/

kegiatan dengan institusi terkait;

d. Mempersiapkan dan mengajukan Daftar Usaha Proyek (DUP) dan

Daftar Usulan Kegiatan (DUK) serta menyelesaikan Daftar Isian

Proyek (DIP) dan Daftar Isian Kegiatan (DIK);
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e. Mempersiapkan bahan pengendalian teknis dn administrasi

program dan proyek serta merumuskan, mengelola, mengevaluasi

serta menyusun laporan;

f. Melakukan dan menelaah pelaksanaan anggaran pembiayaan

proyek pembangunan;

g. Menyiapkan kebijaksanaan teknis di masing-masing bidang di

institusi kepala bidang terkait;

h. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan

penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

C. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan di pimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang mempunyai tugas pokok menylenggarakan pekerjaan dan

kegiatan administrasi keuangan Badan.

Adapun uraian tugasnya antara lain :

a. Menyusun rencana kerja sub bagian dan membagi tugas serta

memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan;

b. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca disposisi

isi surat masuk atau rencana kerja sub bagian untuk menentukan

prioritas;

c. Menghimpun bahan dan data kebutuhan pembiayaan rutin dari

masing-masing bidang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran

(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) untuk diajukan ke Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset / Bapedda Kabupaten Kampar;
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d. Memuat konsep Surat Pencairan Dana (SPD) kegiatan rutin dan

bidang-bidang atas dasar permintaan dari rutin dan bidang-

bidang/PPTK dalam rangka pengajuan SPD ke Bendahara Umum

Daerah (BUD);

e. Meneliti konsep SPD, mencatat SPD dan membuat laporan

bulanan SPD yang telah diterbitkan;

f. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari kegiatan

rutin;

g. Memeriksa (verifikasi) SPP kegitan rutin dan bidang-bidang;

h. Meneliti SPP-LS, SPP-TU gaji dan tunjangan PNS lainnya

disampaikan Bendaharawan Peneluaran;

i. Meneliti/ membuat surat perintah Membayar (SPM) yang akan

diterbitkan Pengguna Anggaran;

j. Menyiapkan laporan keuangan untuk LAKIP;

k. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan

penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

3. Bidang Tata Penyuluhan

Bidang Tata Penyuluhan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam

pengendalian dan pengawasan penyuluhan, pengkajian, penerapan

teknoloi dan kemitra usaha tani, pengembangan sistem metodelogi dan

program penyuluhan.
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Adapun uraian tugasnya antara lain :

a. Melaksanakan pengendallian dan pengawasan penyuluhan;

b. Melaksanakan pengkajian, penerapan teknologi dan kewirausahaan;

c. Menyusun program penyuluhan dan rencana kerja penyuluhan;

d. Melaksanakan pengumpulan data base;

e. Melaksanakan pengembangan sistem metodelogi penyuluhan;

f. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian

sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bidang Pengkajian, Penerapan Taknologi dan Kemitrausahaan

a. Melakukan pengkajian dan analisis tentang pengembangan usaha tani;

b. Melakukan pengumpulan data informasi untuk pengembangan

penyuluhan pertanian;

c. Mengumpulkan data kecendrungan produksi dan prasarana hasil usaha

tani;

d. Melkukan bimbingan kewirausahaan dan pengguna sarana usaha

masyarakat pertanian;

e. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian

sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bidang Pengembangan Sistem Metodologi Pengendalian

Penyuluhan

a. Melaksanakan panyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja

dan metode penyuluhan;
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b. Melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi penyuluhan;

c. Melakukan penataan tentang kelembagaan penyuluhan;

d. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian

sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

4. Bidang Penyelenggaraan Peyuluhan

Bidang Penyelenggara Penyuluhan di pimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam

pelayanan teknis, informasi dan komunikasi dan kelembagaan penyuluhan.

a. Melaksana pelayanan teknis;

b. Melaksana pelayanan informasi dan komunikasi penyuluhan;

c. Melakukan penataan tentang kelembagaan penyuluhan;

f. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian

sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bidang Pelayanan Teknis, dan Informasi dan Komunikasi

Peyuluhan

a. Melaksanakan identifikasi dan pengembangan komoditas unggulan

lokal;

b. Melaksanakan dentifiksi kebutuhan penyuluhan pertanian, perikanan

dan kehutanan;

c. Melakukan pengkajian, kaji terap, kaji tindak sesuai kebutuhan

pertanian;
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d. Mempersiapkan bahan materi teknologi untuk disebarluaskan kepada

petani dan penggua jasa teknologi lainya;

e. Melaksanakan identifikasi impack point (faktor penentu) bagi

komoditas unggulan spesifik lokalitas;

f. Memfasilitasi terselenggaranya pameran-pameran pembangunan

pertanian;

g. Melakukan pencatatan dan penyebaran informasi pasar input usaha

tani dan harga produk hasil usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;

g. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian

sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Kelembaagaan Penyuluhan

a. Menumbuhkembangan keembagaan pendukung penyelenggaraan

penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan

pangan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa;

b. Melakukan bimbingan menumbuhkembangkan kelembagaan ekonomi

dan swadaya masyarakat, kelompok tani, Gapoktan dan LKM;

c. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan BPP di tingkat

Kecamatan dan Posluhtan di tingkat Desa;

d. Mengembangkan dan membina pusat-pusat Pelatihan Pertanian

Pedesaan Swadaya (P4S);

e. Mengembangkan peran dan fungsi Komisi Penyuuhan Pertanian dan

Kehutanan (KP2K) Kabupaten dan Tim Penyuluhan Lapangan (TPL);
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f. Melaksanakan pelayanan jasa Pendidikan dan Pelatihan bagi petugas

dan petani;

g. Melakukan bimbinga, menumbuhkembangkan kelembagaan

penyuluhan;

h. Melakukan bimbingan, menumbuhkembangkan kelembagaan

penyuluhan;

i. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian

sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Kewaspadaan Pangan

Bidang Kewaspadaan Pangan di pimmpin olh soerang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di Bidang

Kewaspadaan Pangan.

Adapu uraian tugasnya antara lain :

a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap keadaan pangan;

b. Menyusun data dan laporan tentang ketersediaan pangan;

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang ketersediaan

pangan;

d. Melaksanakan penyuluhan pangn kepada msyarakat;

e. Melaksanakan pembinaan kerjasama (Koordinasi) instansi terkait

dalam kelancaraan pendistribusian;

f. Membuat analisa dari hasil pemantauan, harga pangan dan evaluasi

kewaspadaa pangan;
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g. Mempersiapkan bahan untuk koordinasi dengan instansi terkait dalam

penanganan kerawanan pangan;

h. Mengupayakan tersedianya dukungan dan bantuan dari Pemerintah

Daerah di dalam penanganan kerawanan pangan;

i. Melaksanakan pembinaan kerjasama (koordinasi) dengan instansi

terkait di dalam pemberdayaan kelembagaan ketahanan pangan;

k. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian

sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Ketersediaan Pangan

a. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Keadaan Pangan;

b. Menyusun data dan laporan tentang Ketersediaan Pangan;

c. Melaksanakan koordinasi dan instansi terkait tentang ketersediaan

pangan;

d. Melaksanakan penyuluhan pangan masyarakat;

e. Melaksanakan pembinaan kerjasama (koordinasi) instansi terkait

dalam kelancaraan pendistribusian;

f. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian

sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;

a. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan bidang tugasnya.
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Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan

a. Membuat analisa dari hasil pemantauan, harga pangan dan evaluasi

kewaspadaan pangan;

b. Mempersiapkan bahan-bahan untuk koordinasi dengn instansi terkait

dalam penanganan kerawanan pangan;

c. Mengupayakan tersedianya dukungan dan bantuan dari Pemerintah

Daerah dalam penanganan kerawanan pangan;

d. Melaksanakan pembianaan kerjasama (koordinasi) dengan instansi

terkait dalam pemberdayaan kelembagaan ketahanan pangan;

e. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian

sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Keanekaragaman Pangan

Bidang Keanekaragaman Pangan di pimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang

keanekaragaman pangan.

Adapun uraian tugasnya antara lain :

a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap mutu pangan dan gizi,

konsumsi pangan dan pengembangan produksi serta konsumsi pangan

lokal;

b. Membuat analisa dari hasil pemantauan dan evaluasi dan mutu pangan

dan gizi, konsumsi pangan dan pengembangan produksi serta

konsumsi pangan lokal;
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c. Melakukan koordinasi dengan Dinas/ instansi terkait di dalam

pengembangan produksi serta konsumsi pngan lokal;

d. Menyusun pedoman pemantuan dan evaluasi kegiatan mutu,

keanekargaman pangan;

e. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/ instansi terkait terhadap mutu

pangan dan gizi;

f. Menetapkan standar mutu pangan dan gizi untuk dapat hidup sehat dan

produktif;

g. Mengupayakan tersedianya dukungan dan bantuan dari Pmerintah

Daerah dalam rangka pengembangan keanekaragaman pangan lokal

dan non beras;

h. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian

sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Konsumsi Pangan dan Gizi

b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap mutu pangan dan gizi,

konsumsi pangan dan pengembangan produksi serta konsumsi pangan

lokal;

c. Membuat analisa dari hasil pemantauan dan evaluasi dan mutu pangan

dan gizi, konsumsi pangan dan pengambangan produksi serta

konsumsi pangan lokal;
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d. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/ instansi terkait di dalam

pengembangan produksi serta konsumsi pangan lokal;

e. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian

sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Mutu, Keamanan dan Keanekaragaman

a. Menyusun pedoman pemantauan dan evaluasi kegiatan mutu

keamanan dan keanekaragaman pangan;

b. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/instansi terkait terhadap mutu

pangan dan gizi;

c. Menetapkan standar mutu pangan dan gizi untuk dapat hidup sehat dan

produktif;

d. Memantau percepatan penganekaragaman pangan dengan pemanfaatan

lahan pekarangan;

e. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian

sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.


