
WALIKOTA MOJOKERTO 
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 76 TAHUN 2016 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MOJOKERTO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) 
Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kata Mojokerto, maka 
perlu mengatur kedudukan, susunan Organisasi, uraian tugas dan 
fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kata 
Mojokerto yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kata Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- 
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551) ; 

2. 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); 

3. 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); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah 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); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3242); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kata Mojokerto (Lembaran 

Daerah Kata Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8). 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA 

MOJOKERTO 

BABI 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Kata adalah Kata Mojokerto. 

2. Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kata Mojokerto. 

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kata Mojokerto. 

5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kata Mojokerto. 

6. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok 
ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam 
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, 
dan terukur. 
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7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP 
adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai 
berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, 
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa 
dilakukan. 

8. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI 
adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

9. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM 
adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang 
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil 
pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 
pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal2 

(1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur 
pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, 
pertanian, perikanan dan peternakan. 

(2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dipimpin oleh kepala 
dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. 

(3) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam 
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di 
bidang ketahanan pangan, pertanian, perikanan dan peternakan. 

(4) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan 
fungsi: 

a. Perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan 
pertanian; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan 
pertanian; 
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c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di 
bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi 
pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi 
dan keamanan pangan; 

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang 
ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, 
cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan 
keamanan pangan; 

e. Penyusunan programa penyuluhan pertanian; 

f. Penataan prasarana pertanian; 

g. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit 
ternak dan hijauan pakan ternak; 

h. Pengawasan peredaran sarana pertanian; 

i. Pembinaan produksi di bidang pertanian; 

j. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman 
dan penyakit hewan; 

k. Pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian; 

I. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; 

m. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian; 

n. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian; 

o. Pemantauan, pengawasan, 
penyelenggaraan di bidang 
pertanian; 

p. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan 
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan , 
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan; 

q. Pelaksanaan Standar Pelayanan Public (SPP) dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP); 

r. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi; dan 

s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

BAB 111 

SUSUNAN ORGANISASI 
Pasal3 

(1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 
terdiri dari : 

evaluasi dan pelaporan 
ketahanan pangan dan 
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1. Kepala; 

2. Sekretariat, membawahi : 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. 

3. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi : 

a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; 

b. Seksi Penganekaragaman Pangan. 

4. Bidang Pertanian, membawahi : 

a. Seksi Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian; 

b. Seksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura. 

5. Bidang Perikanan dan Peternakan, membawahi : 

a. Seksi Benih/Bibit dan Produksi; 

b. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner. 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan 
Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

BAB IV 
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 
SEKRETARIAT 

Pasal5 

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, 
perencanaan dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian 
dan umum serta mengkoordinasikan secara teknis dan 
administratif pelaksanaan kegiatan dinas. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan Renstra dan Renja; 
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b. Penyusunan RKA; 

c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA; 

d. Penyusunan Perjanjian Kinerja ; 

e. Pelaksanaan dan pembinaan 
ketatalaksanaan dan kearsipan; 

f. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan 
kepustakaan; 

g. Pelaksanaan urusan rumah tangga; 

h. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; 

i. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset 
tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 

j. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang 
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsi; 

k. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 

I. Pengelolaan anggaran belanja; 

m. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji 
pegawai; 

n. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 
keuangan; 

o. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan; 

p. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP; 

q. Pelaksanaan SPI; 

r. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan 
pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk 
memperbaiki kualitas layanan; 

s. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah; 

t. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang ketahanan 
pangan, pertanian dan perikanan; 

u. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya 
terkait layanan publik secara berkala melalui website 
Pemerintah Daerah; 

v. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi; dan 

ketatausahaan, 
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w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas 
pokoknya. 

Pasal6 

(1) Sekretariat membawahi : 

a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; 

b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian. 
(2) Masing-masing Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian 

yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Pasal7 

(1) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan tugas 
pokok perencanaan, pengelolaan anggaran dan administrasi 
keuangan. 

(2) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas : 

a. Penyusunan Renstra dan Renja; 

b. Penyusunan RKA; 

c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA; 

d. Penyusunan PK; 

e. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program 
dan kegiatan; 

f. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP; 

g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan; 

h. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 
keuangan; 

i. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan 
anggaran; 

j. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan 
semesteran dan akhir tahun; 

k. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji 
pegawai; 

I. Pelaksanaan SPI; 

m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi; dan 
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n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan tugas pokoknya. 

Pasal8 

(1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas 
pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, 
ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, 
perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan, 
evaluas dan pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), Sub bagian Urn um dan Kepegawaian mempunyai 
fungsi: 

a. Pelaksanaan DPA dan DPPA; 

dan ketatalaksanaan ketatausahaan, b. Pelaksanaan 
kearsipan; 

c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian; 

d. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan; 

e. Pelaksanaan urusan rumah tangga; 

f. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset 
tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 

o. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah; 

p. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan 
pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk 
memperbaiki kualitas layanan; 

g. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya 
terkait layanan publik secara berkala melalui website 
Pemerintah Daerah; 

h. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang 
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsi; 

i. Pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah; 

j. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan 
pembangunan; 

k. Pelaksanaan SPI; 

I. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi; dan 

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan tugas pokoknya. 
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Bagian kedua 
BIDANG KETAHANAN PANGAN 

Pasal9 

(1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melakukan 
pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan 
pengawasan di bidang ketahanan pangan serta tugas tugas lain 
yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan 
dan distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman 
pangan, keamanan dan kerawanan pangan; 

b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di 
bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan 
penganekaragaman pangan, keamanan dan kerawanan 
pangan; 

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan 
dan distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman 
pangan, keamanan dan kerawanan pangan; 

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan 
penganekaragaman pangan, keamanan dan kerawanan 
pangan; 

e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan 
distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman 
pangan, keamanan dan kerawanan pangan; 

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 
di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan 
penganekaragaman pangan, keamanan dan kerawanan 
pangan; 

g. Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, 
pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang 
ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan 
penganekaragaman pangan, keamanan dan kerawanan 
pangan; 

h. Penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan 
pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan 
dan harga pangan; 
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i. Penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum 
pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat; 

j. Penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta 
pengembangan jaringan pasar; 

k. Penyiapan bah an penyusunan program, koordinasi, 
pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang 
ketersediaan pang an, distribusi pangan dan kerawanan 
pangan; 

I. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

m. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) ; 

n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi, dan 

o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Pasal 10 

(1) Bidang Ketahanan Pangan, membawahi : 

a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; 

b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan. 

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan. 

Pasal 11 

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas dan 
fungsi sebagai berikut : 

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 
Ketersediaan dan Distribusi Pangan; 

b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan 
dan distribusi pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan 
sumber daya ketahanan pangan lainnya; 
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c. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan 
dan distribusi pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan 
sumber daya ketahanan pangan lainnya; 

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi 
pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya 
ketahanan pangan lainnya; 

e. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang 
ketersediaan dan distribusi pangan, penyediaan infrastruktur 
pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; 

f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan 
pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi 
pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya 
ketahanan pangan lainnya; 

g. Menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan 
daerah; 

h. Melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan 
infrastruktur pangan; 

i. Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca 
Bahan Makanan (NBM); 

j. Menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola 
Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan; 

k. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi 
ketersediaan pangan; 

I. Menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam 
rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); 

m. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan 
jaringan distribusi pangan; 

n. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi 
pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap 
pangan; 

o. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca 
pangan; 

p. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di 
tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga; 



12 

q. Melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan 
pangan pemerintah kota (pangan pokok dan pangan pokok 
lokal); 

r. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan 
pemerintah kota; 

s. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan; 

t. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem 
kewaspadaan pangan dan gizi; 

u. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan 
ketahanan pangan Provinsi; 

v. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan 
segar yang beredar; 

w. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan 
pangan segar; 

x. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah 
(JKPD); 

y. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi 
keamanan pangan; 

z. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian 
kegiatan Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; 

aa. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

bb. Melaksanakan Standar Pelayanan Public (SPP) dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) ; 

cc. Melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi; dan 

dd. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 12 

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, mempunyai tugas 
danfungsisebagai berikut: 

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 
Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 

b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi 
pangan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi 
pangan dan pengembangan pangan lokal; 
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c. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang 
konsumsi pangan dalam rangka promosi penganekaragaman 
konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; 

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dalam 
rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan 
pengembangan pangan lokal; 

e. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang konsumsi pang an dalam rangka promosi 
penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan 
pangan lokal; 

f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dalam rangka 
promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan 
pengembangan pangan lokal; 

g. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan 
per komoditas per kapita per tahun; 

h. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi 
dan protein masyarakat per kapita per tahun; 

i. Melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan 
(PPH) tingkat konsumsi; 

j. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi 
pangan; 

k. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang 
Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (82SA) berbasis 
sumber daya lokal; 

I. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi 
pangan non beras dan non terigu; 

m. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan 
untuk ketahanan pangan keluarga; 

n. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga 
pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan 
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya 
lokal; 

o. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok 
Lokal; 

p. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi 
Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 

q. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 
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r. Melaksanakan Standar Pelayanan Public (SPP) dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) ; 

s. Melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi, dan 

t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Bagian ketiga 
BIDANG PERTANIAN 

Pasal 13 

(1) Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, 
pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang sarana, prasarana dan 
penyuluhan pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan 
Hortikultura. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1 ), Bidang Pertanian mempunyai tugas : 

a. Penyusunan kebijakan di bidang sarana, prasarana dan 
penyuluhan pertanian; 

b. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan 
dan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman 
Pangan, Perkebunan dan Hortikultura; 

c. Penyusunan programa pertanian; 

d. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian; 

e. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi 
pertanian; 

f. Penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, 
serta alat dan mesin pertanian; 

g. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian; 

h. Pemberian fasilitasi investasi pertanian; 

i. Melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan 
pertanian; 

j. Melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas 
ketenagaan penyuluhan pertanian; 

k. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang 
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura; 
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I. Pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang 
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura; 

m. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di 
bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura; 

n. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, 
penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan 
iklim di bidang tanaman pangan Hortikultura; 

o. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan 
pemasaran hasil di bidang Tanaman Pangan, Perkebunan 
dan Hortikultura; 

p. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang 
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura; 

q. Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana, prasarana dan 
penyuluhan pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan 
Hortikultura; 

r. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

s. Pelaksanaan Standar Pelayanan Public (SPP) dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) ; 

t. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi, dan 

u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Pasal 14 

(1) Bidang Pertanian, membawahi : 

a. Seksi Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian; 

b. Seksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura. 

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian. 

Pasal 15 

Seksi Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian, mempunyai 

tugas dan fungsi sebagai berikut : 
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a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 
anggaran Seksi Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian; 

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang 
Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian; 

c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha 
tani, dan jaringan irigasi tersier; 

d. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, 
konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian; 

e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan 
tata guna lahan pertanian; 

f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan 
kelembagaan pemakai air; 

g. Melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan 
mesin pertanian; 

h. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, 
pestisida, alat dan mesin pertanian; 

i. Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin 
pertanian; 

j. Melakukan bimbingan pendampingan dan superfisi pembiayaan 
dan investasi pertanian; 

k. Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi 
pertanian; 

I. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan 
pertanian; 

m. Melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan 
metodologi di bidang penyuluhan pertanian; 

n. Melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang 
penyuluhan pertanian; 

o. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan 
sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian; 

p. Melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan 
serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan 
pertanian; 

q. Melakukan penyusunan dan pengelolaan database di bidang 
ketenagaan penyuluhan pertanian; 
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r. Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja 
penyuluh pertanian; 

s. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan 
pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian; 

t. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang 
kelembagaan penyuluhan pertanian; 

u. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan 
akreditasi kelembagaan petani; 

v. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian 
penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian; 

w. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian 
kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian; 

x. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

y. Melaksanakan Standar Pelayanan Public (SPP) dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) ; 

z. Melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi, dan 

aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 16 

Seksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, mempunyai 

tugas dan fungsi : 

dan 
dan 

penyusunan rencana 
Pangan, Perkebunan 

a. Melakukan penyiapan bahan 

anggaran Seksi Tanaman 
Hortikultura; 

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, 

peningkatan produksi di bidang Tanaman Pangan, Perkebunan 

dan Hortikultura; 

c. Melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi di bidang 
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura; 

d. Melakukan menyiapkan bahan rencana taman dan produksi di 

bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura; 

e. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang 
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura; 
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f. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang 
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura; 

g. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan 
peredaran benih di bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan 
Hortikultura; 

h. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu 
benih di bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura; 

i. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian 
sumber benih di bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan 
Hortikultura; 

j. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan 
benih dan pengembangan varietas unggul; 

k. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan 
pengeluaran benih yang beredar; 

I. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan 
kelembagaan benih; 

m. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT); 

n. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT; 

o. Melakukan menyiapan bahan pengedalian dan pemantauan 
OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT; 

p. Melakukan pengelolaan data OPT; 

q. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT; 

r. Melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama 
terpadu; 

s. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan 
iklim; 

t. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam; 

u. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan 
perlindungan di bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan 
Hortikultura; 

v. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan 
unit pengolahan hasil di bidang Tanaman Pangan, Perkebunan 
dan Hortikultura; 



19 

w. Melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di 
bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura; 

x. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan 
olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan 
kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang Tanaman 
Pangan, Perkebunan dan Hortikultura; 

y. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar; 

z. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang Tanaman Pangan, 
Perkebunan dan Hortikultura; 

aa. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis 
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Pangan, 
Perkebunan dan Hortikultura; 

bb. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Pangan, 
Perkebunan dan Hortikultura; 

cc. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian 
kegiatan Seksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura; 

dd. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

ee. Melaksanakan Standar Pelayanan Public (SPP) dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) ; 

ff. Melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi, dan 

gg. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian keempat 
BIDANG PERIKANAN DAN PETERNAKAN 

Pasal 17 

(1) Bidang Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan 
pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di 
bidang perikanan dan peternakan, kesehatan hewan. serta 
tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ), Bidang Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi : 
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a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, 
Perikanan dan Peternakan, perikanan dan kesehatan 
hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran 
hasil di bidang Perikanan dan Peternakan; 

b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan; 

c. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, 
pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak; 

d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi 
ternak; 

e. Pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat 
veteriner; 

f. Pengawasan peredaran dan pengunaan serta sertifikasi 
benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat 
hewan; 

g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan 
produk hewan; 

h. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan 
masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan; 

i. Pemberian izin/rekomendasi di bidang Perikanan dan 
Peternakan, perikanan, kesehatan hewan dan kesehatan 
masyarakat veteriner; 

j. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan 
pemasaran hasil di bidang Perikanan dan Peternakan; 

k. Pemantauan dan evaluasi di bidang Perikanan dan 
Peternakan, perikanan dan kesehatan hewan; 

I. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

m. Pelaksanaan Standar Pelayanan Public (SPP) dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) 

n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi, dan 

o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
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Pasal 18 

(1) Bidang Perikanan dan Peternakan, membawahi : 

a. Seksi Benih/Bibit dan Produksi; 

b. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner. 

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan dan 
Peternakan. 

Pasal 19 

Seksi Benih/Bibit dan Produksi, mempunyai tugas dan fungsi 
sebagai berikut : 

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 
anggaran Seksi Benih/Bibit dan Produksi; 

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, 
pakan, dan produksi di bidang perikanan dan peternakan; 

c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, 
benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak; 

d. Melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan 
peredaran hijauan pakan ternak (HPT); 

e. Melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, 
pakan, benih/bibit HPT; 

f. Melakukan penyiapan bahan pengujian binih/bibit HPT; 

g. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik 
hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian; 

h. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak; 

i. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok 
peternak; 

j. Memberikan rekomendasi penerbitan lzin Usaha Perikanan 
(IUP) di bidang budidaya ikan; 

k. Melakukan pemberdayaan usaha kecil budidaya ikan; 

I. Melakukan pengelolaan pembudidayaan ikan; 

m. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian 
kegiatan Seksi Benih/Bibit dan Produksi, dan Perikanan; 

n. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

o. Melaksanakan Standar Pelayanan Public (SPP) dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP); 
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p. Melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi, dan 

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Perikanan dan Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal20 

Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, mempunyai 
tugas dan fungsi sebagai berikut : 

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 
anggaran Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; 

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang 
kesehatan hewan dan Masyarakat Veteriner; 

c. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan 
tingkat distributor; 

d. Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan 
pemberantasan penyakit hewan; 

e. Melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis 
kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan; 

f. Melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan dan 
promosi produk di bidang Perikanan dan Peternakan dan 
kesehatan hewan; 

g. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan 
pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular; 

h. Melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan 
penerapan mutu obat hewan; 

i. Melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/ rekomendasi 
usaha distributor obat hewan; 

j. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis 
kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang 
Perikanan dan Peternakan; 

k. Melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan 
limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan; 

I. Melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk 
hewan skala kecil; 

m. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian 
dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk 
hewan; 

n. Melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk 
hewan; 
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o. Melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk 
hewan; 

p. Melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis; 

q. Melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan 
pemotongan hewan qurban; 

r. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan 
unit pengolahan hasil di bidang Perikanan dan Peternakan dan 
kesehatan hewan; 

s. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat 
pengolahan hasil di bidang Perikanan dan Peternakan dan 
kesehatan hewan; 

t. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan 
olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan 
kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang Perikanan dan 
Peternakan dan kesehatan hewan; 

u. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di 
bidang Perikanan dan Peternakan dan kesehatan hewan; 

v. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; 

w. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian 
kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; 

x. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

y. Melaksanakan Standar Pelayanan Public (SPP) dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) 

z. Melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi, dan 

aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Perikanan dan Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

BABV 
UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS (UPTD) 

Pasal21 

(1) UPTD adalah unit yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 
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(2) Pembentukan UPTD ditetapkan dalam Peraturan Walikota 
setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur 
sebagai wakil pemerintah pusat. 

BABVI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal22 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai 
dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan tekis di bidang 
keahlian masing-masing. 

(2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayatt 
(1) pasal ini, dipimpin oleh tenaga Fungsional senior selaku 
ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. 

(3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub 
sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh 
tenaga fungsional senior. 

(4) Jumlah Tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis 
beban kerja yang ada. 

(5) Pembinanan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABVII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal23 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, UPTD yang sudah 
dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

BABVIII 
PENUTUP 

Pasal24 
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota 
Mojokerto Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan 
Fungsi Dinas Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal25 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kata Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 2 Nope•ber 2016 

VI/AILIIIKOTA IMOJOIKEIRTO 

ttd 

IMAS1UD YUINUS 

diundangkan di Mojokerto 
pada tanccal 

SEIKIRETAIRIIS DAERAIH IKOTA IMOJOIKEIRTO 

ttd 

SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 76 

Saili'rum sesual dengan astlnya 
KEPALA B.A.GIAN HUKUM, 

ttd 

PUDJIHARDJONO,SH 
NIP. 196007291 1985'03 1 007 
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 76 TAHUN 2016 
TENT ANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MOJOKERTO 
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