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PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

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

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

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang
Berlakunya  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

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

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan
dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1330);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor
118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati  sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Rejang

Lebong.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Rejang

Lebong.
10. Sekretariat, Bidang, Seksi, Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknis adalah

Sekretariat, Bidang, Seksi, Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Rejang Lebong.

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
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secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

13. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Ketahanan Pangan Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang ketahanan pangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

(1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
f. Bidang Keamanan Pangan;
g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
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(3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, d, e dan f dipimpin
oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g
dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan

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

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

c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang
ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan
pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan
pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporanpenyelenggaraan di
bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,
cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

f. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
mempunyai fungsi:
a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan

pangan;
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;

c. pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana;
d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. pengelolaan barang milik negara/daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 8
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(1) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
a. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan

pelaporan;
c. melakukan penyusunan anggaran;
d. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
e. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
f. melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan
pengelolaan barang milik Negara/Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
a. melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
b. melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
c. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara

bukan pajak dan pelaporan keuangan;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi  realisasi anggaran;
e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara/Daerah;
f. melakukan penyusunan laporan keuangan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan
organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian,
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan
hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
b. melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
c. melakukan urusan rumah tangga dan kearsipan;
d. melakukan urusan kepegawaian;
e. melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
f. melakukan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
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g. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan,
retensi serta pemusnahan arsip; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 12

(1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,  pemberian
pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan
kerawanan pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan

kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

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

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

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan,
penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur
pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan
infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan
lainnya;

f. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan, koordinasi,
pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan,
penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur
pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan

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

Pasal 13

(1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari:
a. Seksi Ketersediaan Pangan;
b. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
c. Seksi Kerawanan Pangan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

(1) Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan organisasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian
pendampingan, pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :
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a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
b. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam

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

kegiatan dibidang ketersediaan pangan;
e. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca

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

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

ketersediaan pangan;
h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan

pangan;
i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan

pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Sumber Daya Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian
pendampingan, pemantauan dan evaluasi dibidang penyediaan infrastruktur
dan sumber daya pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Sumber Daya Pangan mempunyai fungsi :
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan

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

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

kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung
ketahanan pangan lainnya;

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

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

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian
pendampingan, pemantauan dan evaluasi dibidang penanganan kerawanan
pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
b. melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan

kegiatan penanganan kerawanan pangan;
d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang

penanganan kerawanan pangan;
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e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang penanganan kerawanan pangan;

f. melakukan penyiapan bahan intervensi penanganan daerah rawan
pangan;

g. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem
kewaspadaan pangan dan gizi;

h. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan
pangan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 17

(1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi
dibidang distribusi dan cadangan pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan distribusi, harga dan

cadangan pangan;
b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang

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

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

pangan;
e. penyiapan pemantapan program dan kegiatan distribusi, harga dan

cadangan pangan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi,

harga dan cadangan pangan;
g. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau

pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
h. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang

tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
i. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta

pengembangan jaringan distribusi;
j. penyiapan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
k. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan,

pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi, harga dan cadangan
pangan; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri dari :
a. Seksi Distribusi Pangan;
b. Seksi Harga Pangan; dan
c. Seksi Cadangan Pangan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19
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(1) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian
pendampingan, pemantauan dan evaluasi dibidang distribusi pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Distribusi Pangan mempunyai fungsi :
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan

kegiatan di bidang distribusi pangan;
d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang distribusi

pangan;
e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang distribusi pangan;
f. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan

distribusi pangan;
g. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi    pangan

untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan,
pemantauan dan evaluasi dibidang harga pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Harga Pangan mempunyai fungsi :
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga

pangan;
b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga

pangan;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana  dan pelaksanaan

kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang pasokan

dan harga pangan;
e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
f. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga

pangan;
g. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
h. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat

produsen dan konsumen untuk panel harga; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Seksi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian
pendampingan, pemantauan dan evaluasi dibidang cadangan pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Cadangan Pangan mempunyai fungsi:
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
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c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
kebijakan di bidang cadangan pangan;

d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang cadangan
pangan;

e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang cadangan pangan;

f. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan
Pemerintah Daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);

g. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah
Daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Pasal 22

(1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,  pemberian
pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi dan
penganekaragaman pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi :
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, pangan

lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang

konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman
konsumsi pangan;

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, pangan
lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;

d. pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan
promosi penganekaragaman konsumsi pangan;

e. penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang konsumsi
pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;

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

g. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi
penganekaragaman konsumsi pangan;

h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan,
pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan
promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, terdiri dari :
a. Seksi Konsumsi Pangan;
b. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
c. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

(1) Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
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penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian
pendampingan, pemantauan dan evaluasi dibidang konsumsi  pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan

kegiatan di bidang konsumsi pangan;
d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang konsumsi

pangan;
e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang konsumsi pangan;
f. melakukan penyiapan penghitungan konsumsi pangan;
g. melakukan penyiapan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan

pangan keluarga;
h. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
i. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein

masyarakat perkapita per tahun; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan
koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi
dibidang promosi penganekaragaman konsumsi pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi

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

penganekaragaman konsumsi pangan;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan

kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan promosi

penganekaragaman konsumsi pangan;
e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
f. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam,

Bergizi Seimbang  dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non

beras dan non terigu;
h. melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah,

swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi
pangan berbasis sumber daya lokal; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 26

(1) Seksi Pengembangan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi,
pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta
pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi dibidang
pengembangan pangan lokal.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pengembangan Pangan Lokal mempunyai fungsi :
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengembangan pangan

lokal;
b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengembangan pangan

lokal;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan

kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang

pengembangan pangan lokal;
e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
f. melakukan penyiapan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan

fasilitasi pengembangan pangan lokal;
g. melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Keamanan Pangan

Pasal 27

(1) Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan
evaluasi di bidang keamanan  pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan

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

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja
sama dan informasi keamanan pangan;

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan
pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi
keamanan pangan;

d. pendampingan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan,
pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan
pangan;

e. penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang kelembagaan
keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan
informasi keamanan pangan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja
sama dan informasi keamanan pangan;

g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan,
pengendalian dan evaluasi di bidang kelembagaan keamanan pangan,
pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan
pangan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Bidang Keamanan Pangan, terdiri dari :
a. Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan;
b. Seksi Pengawasan Pangan; dan
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c. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 29

(1) Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan
koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi
dibidang kelembagaan keamanan pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Kelembagaan dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan

keamanan pangan;
b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan

pangan;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan

kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang

kelembagaan keamanan pangan;
e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
f. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan

segar; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 30

(1) Seksi Pengawasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian
pendampingan, pemantauan dan evaluasi dibidang pengawasan keamanan
pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pengawasan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan keamanan

pangan;
b. melakukan penyiapan bahan analisis bidang pengawasan keamanan

pangan;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan

kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan;
d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar

yang beredar;
e. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang

pengawasan keamanan pangan;
f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 31
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(1) Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan
koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi
dibidang kerjasama informasi keamanan pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan mempu

(3) nyai fungsi :
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kerja sama dan

informasi keamanan pangan;
b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kerja sama dan informasi

keamanan pangan;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan

kegiatan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
d. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerja sama dan

informasi keamanan pangan;
e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
f. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
g. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi

keamanan pangan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas dan fungsinya.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 32

(1) Pada Dinas Ketahanan Pangan Tipe A dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu.

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang–undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 34
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Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,
Kepala Unit Pelaksana Teknis dan jabatan fungsional, diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi
pratama.

(2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau

jabatan pengawas.

BAB VIII
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 36

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan
jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar
satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Ketahanan Pangan wajib memimpin,
membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta
memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.

(3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural di Dinas Ketahanan Pangan
wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat  dalam unit kerja masing-
masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian
masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan
Pasal 37

(1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara
periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau
keterangan kepada Bupati perihal kebijakan yang ditetapkan.

(2) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Ketahanan Pangan wajib mematuhi
kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan
penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Ketahanan Pangan wajib mengolah
laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan
evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Bupati
guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB X
PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang
Lebong.

Ditetapkan di  Curup
Pada tanggal, 27 Desember 2016

BUPATI  REJANG  LEBONG,

Dto

H. AHMAD HIJAZI
Diundangkan di Curup
Pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

dto

R. A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2016 NOMOR

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN

KABAG. ADM. HUKUM

KABAG. ADM. ORGANISASI

SKPD TERKAIT
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SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

a. SEKRETARIAT DAERAH MERUPAKAN SEKRETARIAT DAERAH TIPE A;

b. SEKRETARIAT DPRD MERUPAKAN SEKRETARIAT DPRD TIPE B;

c. INSPEKTORAT DAERAH MERUPAKAN INSPEKTORAT TIPE A;

d. DINAS DAERAH, TERDIRI DARI :
1. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TIPE A

MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA;

2. DINAS KESEHATAN TIPE A MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN;

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN TIPE A MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN;

4. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TIPE A
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI;

5. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TIPE A
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;

6. DINAS KETAHANAN PANGAN TIPE A MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN;

7. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TIPE A
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;

8. DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN TIPE A MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN;

9. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TIPE A MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN;

10. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN SUMBER DAYA MINERAL TIPE A
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN SUMBER DAYA MINERAL;

11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE B MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP;

12. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TIPE B
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;

13. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TIPE B MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN;

14. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TIPE B MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENANAMAN MODAL DAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU;
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15. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TIPE B MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

16. DINAS PERHUBUNGAN TIPE C MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN;

17. DINAS PEMADAM KEBAKARAN TIPE C MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN KEBAKARAN;

b. BADAN DAERAH, TERDIRI DARI :
1. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TIPE A

MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN;

2. BADAN KEUANGAN TIPE A MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN;

3. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TIPE B
MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN;

4. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK MELAKSANAKAN FUNGSI
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK;

5. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH MELAKSANAKAN
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SUB URUSAN
BENCANA.

c. 15 KECAMATAN TIPE A.

d. KELURAHAN, MENYESUAIKAN DENGAN JUMLAH KELURAHAN YANG ADA.

Lampiran....
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